Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U002452
Відкрита
Дата реєстрації: 09-05-2022
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: 2301020
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 2739.440
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

688.180

2023

1025.630

2024

1025.630

2. Замовник
Назва організації: Міністерство охорони здоров'я України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00012925
Адреса: вул. Грушевського, буд. 7, м. Київ, 01021, Україна
Підпорядкованість: Кабінет міністрів
Телефон: 380442536194
Телефон: (044) 253-72-54
Телефон: med.nauk@.ukr.net
E-mail: moz@moz.gov.ua
WWW: http://moz.gov.ua

3. Виконавець
Назва організації: Національний інститут раку
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02011976
Підпорядкованість: Міністерство охорони здоров`я України
Адреса: вул. Ломоносова, буд. 33/43, м. Київ, 03022, Україна
Телефон: 380442574049
Телефон: 380442590186
Телефон: 380442590273
E-mail: info@unci.org.ua
WWW: https://unci.org.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Розробити радіонуклідні та цитологічні детермінанти оцінки ефективності таргетної терапії йод-негативних метастазів
диференційованого раку щитовидної залози

Назва роботи (англ)
To develop radionuclide and cytological determinants for evaluating the effectiveness of targeted therapy of iodine-negative
metastases of differentiated thyroid cancer

Мета роботи (укр)
Розробити способи оцінки ефективності лікування йод-негативних метастазів диференційованого раку щитовидної
залозиз допомогою інгібіторів тирозинкінази

Мета роботи (англ)
Develop methods for evaluating the effectiveness of treatment of iodine-negative metastases of differentiated thyroid cancer
with tyrosine kinase inhibitors
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: Поліпшення ефективності лікування хворих
Галузь застосування: Ядерна медицина, онкологія

Експерти
Ялинська Тетяна Анатоліївна (д. мед. н., доц.)

6. Етапи виконання

Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Впровадити методику лікування препаратами інгібіторами
1

01.2022

12.2022

Проміжний звіт

тирозинкінази йод-негативних метастазів диференційованого раку
щитовидної залози
Оцінити безпосередні результати лікування препаратами інгібіторами

2

01.2023

12.2023

Проміжний звіт

тирозинкінази та виділити найбільш оптимальні модальності
сцинтиграфічного (СГ), метаболічного (ПЕТ) зображення та
цитологічних показників для моніторингу постлікувального етапу
Оцінити 3-річну виживаність пацієнтів з йод-негативними

3

01.2024

12.2024

Остаточний звіт

метастазами диференційованого раку щитовидної залози під впливом
терапії інгібіторами тирозинкінази

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 76.29.49
Індекс УДК: 616-006

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Шипко Андрій Федорович (д. мед. н.)
Керівники роботи:
Солодянникова Оксана Іванівна (д.мед.н., професор)

Відповідальний за подання документів: Солодянникова Оксана Іванівна (Тел.: +38 (044) 259-02-25)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

