Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U200326
Відкрита
Дата реєстрації: 21-06-2022
Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 43 - власна ініціатива (якщо робота виконується з власної ініціативи за кошти виконавця
НДР або безкоштовно)
КПКВК:
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7704 - власні кошти, кошти підприємств, установ, організацій, фізичної особи на виконання ініціативних робіт
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 20.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

10.000

2023

5.000

2024

5.000

2. Замовник
Назва організації: Харківський національний медичний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 01896866
Адреса: Проспект Науки, буд. 4, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61022, Україна
Підпорядкованість: Міністерство охорони здоров`я України
Телефон: 380577037373
Телефон: 380577050711
E-mail: knmu.patent@gmail.com
E-mail: av.holdanska@knmu.edu.ua
WWW: http://www.knmu.kharkov.ua
WWW: https://knmu.edu.ua

3. Виконавець
Назва організації: Харківський національний медичний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 01896866
Підпорядкованість: Міністерство охорони здоров`я України
Адреса: Проспект Науки, буд. 4, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61022, Україна
Телефон: 380577037373
Телефон: 380577050711
E-mail: knmu.patent@gmail.com
E-mail: av.holdanska@knmu.edu.ua
WWW: http://www.knmu.kharkov.ua
WWW: https://knmu.edu.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Оптимізація профілактики та терапії вторинних інфекційних ускладнень у дисбіотичних пацієнтів з хронічними
дерматозами

Назва роботи (англ)
Optimization of prevention and treatment of secondary infectious complications in dysbiotic patients with chronic dermatoses

Мета роботи (укр)
Oптимізація

терапії

та

профілактики

вторинних

інфекційних

захворювань,

зумовлених

мультирезистентними

мікроорганізмами, у пацієнтів з хронічними дерматозами на підставі визначення мікробіологічних й імунологічних
особливостей перебігу в різні терміни після одужання залежно від віку людини і тяжкості перебігу захворювання, з
урахуванням супутніх захворювань

Мета роботи (англ)
Optimization of therapy and prevention of secondary infectious diseases caused by multidrug-resistant microorganisms in
patients with chronic dermatoses based on the determination of microbiological and immunological features of the course at
different times after recovery depending on age and severity of the disease, taking into account comorbidities
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Впровадження нових технологій та обладнання для
якісного медичного обслуговування, лікування, фармацевтики
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Технології, Методи, теорії
Галузь застосування: медицина

6. Етапи виконання

Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
1

01.2022

12.2024

Остаточний звіт

Оптимізація профілактики та терапії вторинних інфекційних
ускладнень у дисбіотичних пацієнтів з хронічними дерматозами

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 76.29.57.05
Індекс УДК: 616.511, 616.5-001/-002.2-022.7-06-084(047.31)

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Капустник Валерій Андрійович (д. мед. н., професор)
Керівники роботи:
Дащук Андрій Михайлович (д. мед. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Степанова Лідія Олександрівна (Тел.: +38 (057) 707-73-21)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

