Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U002416
Відкрита
Дата реєстрації: 29-04-2022
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
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)
Розробка і обґрунтування програм профілактики та лікування пацієнтів із коморбідною патологією органів та систем

Назва роботи (англ)
Development and justification of programs for prevention and treatment of patients with comorbid pathology of organs and
systems

Мета роботи (укр)
Визначення клініко-лабораторних особливостей перебігу коморбідних станів при патології різних органів і систем,
особливостей неврологічного, серцево-судинного, ендокринного, психічного, імунного та ін. статусу хворих з
коморбідною патологією, розробка показань до призначення та визначення ефективності і безпечності лікування і
профілактики медикаментозними і немедикаментозними засобами.

Мета роботи (англ)
To determine clinical and laboratory features of comorbid conditions at pathology of various organs and systems, features of
neurological, cardiovascular, endocrine, mental, immune and other conditions of patients with comorbid pathology; to develop
medical indications for the appointment and determination of the effectiveness and safety of drug and non-drug treatment and
prevention.
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: Сімейна медицина.

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
1

01.2022

12.2026

Остаточний звіт

Розробка і обґрунтування програм профілактики та лікування пацієнтів
із коморбідною патологією органів та систем.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 76.75.77
Індекс УДК: 614.2:369.061:314.6

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Вороненко Юрій Васильйович (д. мед. н., акад.)
Керівники роботи:
Процюк Ольга Вікторівна (д. мед. н., доц.)

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

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

