Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U000157
Відкрита
Дата реєстрації: 12-01-2022
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)
Особливості імунологічної реконституції після алогенної трансплантації кісткового мозку у дітей в залежности від
режиму кондиціонування

Назва роботи (англ)
Features of immunological reconstitution after the allogeneic bone marrow transplantation in children depending on
conditioning regime

Мета роботи (укр)
Визначення особливостей імунологічної реконституції у педіатричних пацієнтів після алоТГСК в залежності від
попередньо застосованого методу кондиціонування, з метою подальшої стратифікації пацієнтів за групами ризику, що
потенційно може слугувати підґрунтям для визначення шляхів зменшення трансплантаційної летальності.

Мета роботи (англ)
Determining the features of immunological reconstitution in pediatric patients after allogeneic bone marrow transplantation
depending on the previously used method of conditioning to stratify patients by risk group and reduce the mortality after
transplantation.
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: Імунологія та алергологія

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Особливості імунологічної реконституції після алогенної
1

10.2021

09.2025

Остаточний звіт

трансплантації кісткового мозку у дітей в залежности від режиму
кондиціонування.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 34.43, 34.43.51
Індекс УДК: 577.083.3;612.017.1;577.27, 612.017.3:616-056.43

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Вороненко Юрій Васильйович (д. мед. н., акад.)
Керівники роботи:
Волоха Алла Петрівна (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.

