Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U113996
Відкрита
Дата реєстрації: 22-11-2021
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
7704 - власні кошти, кошти підприємств, установ, організацій, фізичної особи на виконання ініціативних робіт
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 150.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

30.000

2023

30.000

2024

30.000

2025

30.000

2026

30.000

2. Замовник
Назва організації: Одеський національний медичний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02010801
Адреса: Валіховський провулок, буд. 2, м. Одеса, Одеська обл., 65082, Україна
Підпорядкованість: Міністерство охорони здоров`я України
Телефон: 380487233324
Телефон: 380487233567
Телефон: 380487178905
E-mail: office@onmedu.edu.ua
WWW: http://onmedu.edu.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Одеський національний медичний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02010801
Підпорядкованість: Міністерство охорони здоров`я України
Адреса: Валіховський провулок, буд. 2, м. Одеса, Одеська обл., 65082, Україна
Телефон: 380487233324
Телефон: 380487233567
Телефон: 380487178905
E-mail: office@onmedu.edu.ua
WWW: http://onmedu.edu.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
632. Удосконалення алгоритмів діагностики, лікування, профілактики хронічних дерматозів, доброякісних та злоякісних
новоутворень шкіри

Назва роботи (англ)
632. Improving algorithms for diagnosis, treatment, prevention of chronic dermatoses, benign and malignant skin tumors

Мета роботи (укр)
Вивчити особливості етіології, патогенезу, клініки хронічних дерматозів (акнеформні), доброякісних та злоякісних
новоутворень шкіри; вдосконалити методи їх діагностики, лікування та профілактики; впровадження розроблених
матеріалів у клінічну практику.

Мета роботи (англ)
Тo study the features of etiology, pathogenesis, clinic of chronic dermatoses (acne), benign and malignant skin tumors; to
improve methods of their diagnosis, treatment and prevention; introduction of the developed materials into clinical practice.
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: Методи, теорії
Галузь застосування: медицина

6. Етапи виконання

Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Загальний аналіз стану проблеми хронічних дерматозів (акне та
1

01.2022

12.2023

Проміжний звіт

акнеформних) і доброякісних та злоякісних новоутворень шкіри,
проведення клініко-лабораторного обстеження хворих
Проведення клініко-лабораторного обстеження хворих та

2

01.2024

12.2025

Проміжний звіт

диференційовані підходи до лікування хворих на акне, акнеформні
дерматози, доброякісні та злоякісні утворення шкіри.
Впровадження результатів дослідження хворих на хронічні дерматози

3

01.2026

12.2026

Остаточний звіт

(акне та акнеформні захворювання шкіри), доброякісні та злоякісні
утворення шкіри, аналіз отриманих даних

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 76.29.57.05
Індекс УДК: 616.511, 616.511:616.5-006.2/.6-07-08-084

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Запорожан Валерій Миколайович (д.мед.н., професор)
Керівники роботи:
Лебедюк Михайло Миколайович (д.мед.н., професор)

Відповідальний за подання документів: Криштальова Надія Миколаївна (Тел.: +38 (097) 587-58-71)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

