Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U000185
Відкрита
Дата реєстрації: 13-01-2022
Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук
(головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)
КПКВК: 6561040
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 839.900
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

279.960

2023

279.960

2024

279.960

2. Замовник
Назва організації: Національна академія медичних наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00061125
Адреса: вул. Герцена, буд. 12, м. Київ, 04050, Україна
Підпорядкованість: Кабінет Міністрів України
Телефон: 380444893981
E-mail: amn1@ukr.net
WWW: http://www.amnu.gov.ua

3. Виконавець
Назва організації: Державна установа "Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02012007
Підпорядкованість: Національна академія медичних наук України
Адреса: вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 27, м. Київ, 01054, Україна
Телефон: 380444861865
Телефон: 380442164249
Телефон: 380442164462
E-mail: info@ito.gov.ua
WWW: https://ito.gov.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Розробити реабілітаційний комплекс для хворих з торакалгіями при остеохондрозі грудного відділу хребта поєднаного з
серцево-судинними захворюваннями

Назва роботи (англ)
Develop a rehabilitation complex for patients with thoracalgia in osteochondrosis of the thoracic spine combined with
cardiovascular disease

Мета роботи (укр)
Покращити результати відновного комплексного лікування хворих з больовим синдромом при остеохондрозі грудного
відділу хребта, поєднанного з серцево-судинною патологією на основі удосконалення принципів диференціальної
діагностики.

Мета роботи (англ)
To improve the results of restorative complex treatment of patients with pain syndrome in osteochondrosis of the thoracic
spine, combined with cardiovascular pathology on the basis of improving the principles of differential diagnosis.
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності: Науки про життя, нові технології профілактики та лікування
найпоширеніших захворювань
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Матеріали
Галузь застосування: Охорона здоров`я

Експерти
Лазарєва Олена Борисівна (д. фіз. вих., професор)

6. Етапи виконання

Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Проаналізувати структуру пацієнтів з больовим синдромом
1

01.2022

12.2022

Проміжний звіт

(торакалгією) при остеохондрозі грудного відділу хребта в поєднанні з
серцево-судинною патологією
Розробити диференціальний підхід до діагностики та удосконалити

2

01.2023

12.2023

Проміжний звіт

принципи лікування пацієнтів з торакалгіями різного генезу
(остеохондроз, серцево -судинна, змішана патологія) з виявленням
особливостей
Вивчити ефективність запропонованих програм реабілітації пацієнтів з

3

01.2024

12.2024

Остаточний звіт

остеохондрозом грудного відділу хребта в поєднанні з серцевосудинними захворюваннями.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 76
Індекс УДК: 61, 616.711.5-018.3-002:: 617.54-009.7

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Поляченко Юрій Володимироваич (д. мед. н., професор)
Керівники роботи:
Борзих Наталія Олександрівна (д. мед. н.)

Відповідальний за подання документів: Кудрін Антон Павлович (Тел.: +38 (066) 710-17-05)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

