Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U000232
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: 0301170
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 19532.700
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

5981.200

2023

6551.500

2024

7000.000

2. Замовник
Назва організації: Державне управління справами
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00037256
Адреса: вулиця Банкова, буд. 11, м. Київ, 01220, Україна
Підпорядкованість: Адміністрація Президента України
Телефон: 380442556528
WWW: http://www.dus.gov.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Державна наукова установа "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини"
Державного управління справами
Код ЄДРПОУ/ІПН: 05415786
Підпорядкованість: Державне управління справами України
Адреса: вул. Верхня, буд. 5, м. Київ, 01014, Україна
Телефон: 380442546400
Телефон: 380442847107
Телефон: 380442846536
E-mail: clinicgovua@gmail.com
WWW: http://clinic.gov.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Медико-соціальне обґрунтування, розробка та впровадження сучасної моделі системи безперервного поліпшення якості
інтегрованої медичної допомоги в роботу багатопрофільного закладу охорони здоров'я

Назва роботи (англ)
Medico-social substantiation, development and implementation of a modern model of the system of continuous improvement of
the quality of integrated medical care in a multidisciplinary health care facility

Мета роботи (укр)
Поліпшення якості медичного обслуговування населення шляхом обґрунтування, розроблення та впровадження
удосконаленої моделі управління якістю медичної допомоги при основних (найбільш поширених в 2014-2023 рр.)
захворюваннях в умовах багатопрофільного закладу охорони здоров'я

Мета роботи (англ)
Improving the quality of medical care by substantiating, developing and implementing an improved model of quality
management of medical care for major (most common in 2014-2023) diseases in a multidisciplinary health care institution
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 діагностики та лікування хворих
Галузь застосування: Охорона здоров’я

Експерти
Слабкий Генадій Олексійович (д.мед.н., професор)

6. Етапи виконання

Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Обґрунтування організаційно-управлінських засад удосконалення
1

01.2022

12.2022

Проміжний звіт

медичного обслуговування пацієнтів в умовах функціонування єдиної
медичної інформаційної системи
Медико-соціальне обґрунтування концептуальних засад організації та

2

01.2023

12.2023

Проміжний звіт

базових елементів управління якістю медичних послуг в
багатопрофільному закладі охорони здоров'я в умовах функціонування
єдиної медичної інформаційної системи
Медико-соціальне обґрунтування моделі системи безперервного

3

01.2024

12.2024

Остаточний звіт

поліпшення якості інтегрованої медичної допомоги та впровадження її
елементів в багатопрофільному закладі охорони здоров'я

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 76.75
Індекс УДК: 614; 614.2, 614.2+614-006+614.21-005.6+614.21:362.121-004+614.2:658-021.61+614.2:658:347.77/.78+614-005.336.2

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Дячук Дмитро Дмитрович (д.мед.н., академік)
Керівники роботи:
Дячук Дмитро Дмитрович (д.мед.н., академік)

Відповідальний за подання документів: Дзізінська Олена Олександрівна (Тел.: +38 (067) 605-69-21)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

