Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U113972
Відкрита
Дата реєстрації: 22-11-2021
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
7706 - безплатно (договір про науково-технічне співробітництво, тощо)
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 0.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2. Замовник
Назва організації: Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика
Код ЄДРПОУ/ІПН: 01896702
Адреса: вул. Дорогожицька, буд. 9, м. Київ, 04112, Україна
Підпорядкованість: Міністерство охорони здоров`я України
Телефон: 380442054946
E-mail: office@nuozu.edu.ua
WWW: https://nuozu.edu.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика
Код ЄДРПОУ/ІПН: 01896702
Підпорядкованість: Міністерство охорони здоров`я України
Адреса: вул. Дорогожицька, буд. 9, м. Київ, 04112, Україна
Телефон: 380442054946
E-mail: office@nuozu.edu.ua
WWW: https://nuozu.edu.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Вплив повноти реваскуляризації міокарда у пацієнтів з гострим коронарним синдромом зі стійкою елевацією сегмента ST
на подальший перебіг захворювання

Назва роботи (англ)
The effect of complete myocardial revascularization in patients with acute coronary syndrome with persistent ST-segment
elevation on the subsequent course of the disease

Мета роботи (укр)
Визначити вплив терміну перкутанної реперфузії та повноти реваскуляризації міокарда у пацієнтів з гострим коронарним
синдромом зі стійкою елевацією сегмента ST в найближчі та віддалені терміни спостереження.

Мета роботи (англ)
To determine the influence of the time of percutaneous reperfusion and completeness of myocardial revascularization in
patients with acute coronary syndrome with ST segment elevation on the short and long term outcomes.
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: Поліпшення ефективності діагностики та лікування хворих.
Галузь застосування: Кардіологія

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Вплив повноти реваскуляризації міокарда у пацієнтів з гострим
1

10.2021

09.2025

Остаточний звіт

коронарним синдромом зі стійкою елевацією сегмента ST на
подальший перебіг захворювання.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 76.29.30
Індекс УДК: 616.1

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Вороненко Юрій Васильйович (д. мед. н., акад.)
Керівники роботи:
Долженко Марина Миколаївна (д.мед.н., професор)

Відповідальний за подання документів: Лющенко М.І. (Тел.: +38 (063) 332-92-54)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

