Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U200578
Відкрита
Дата реєстрації: 21-07-2022
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: 2.7 - інше (Сучасні способи діагностики (УЗД, КТ, МРТ))

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: Приватний вищий навчальний заклад "Київський медичний університет"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 16478809
Адреса: вул. Бориспільська, буд. 2, м. Київ, 02099, Україна
Підпорядкованість: Міністерство охорони здоров'я України
Телефон: 380445672929
E-mail: info@kmu.edu.ua
WWW: https://kmu.edu.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Приватний вищий навчальний заклад "Київський медичний університет"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 16478809
Підпорядкованість: Міністерство охорони здоров'я України
Адреса: вул. Бориспільська, буд. 2, м. Київ, 02099, Україна
Телефон: 380445672929
E-mail: info@kmu.edu.ua
WWW: https://kmu.edu.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Особливості діагностики, лікування і профілактики запальних процесів щелепно-лицевої ділянки (ЩЛД) та шиї

Назва роботи (англ)
Features of diagnostics, treatment, and prevention of inflammatory processes of the maxillofacial region (MFR) and neck

Мета роботи (укр)
Впровадження сучасних методів діагностики, лікування та профілактики в навчально-лікувальний процес клінічних
відділень щелепно-лицевої хірургії та кафедр щелепно-лицевої хірургії університетів

Мета роботи (англ)
Implementation of modern methods of diagnostics, treatment, and prevention in the educational and treatment process of
clinical maxillofacial surgery departments and maxillofacial surgery departments of universities
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Глибше освоєння сучасних методів діагностики
запальних процесів та способів їх лікування і профілактики)
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Методичні документи
Галузь застосування: Стоматологія

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
1

11.2021

11.2025

Остаточний звіт

Остаточний звіт

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 76.29.55
Індекс УДК: 616.31; 617.52-089

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Тимофєєв Олексій Олександрович (д.мед.н., професор)
Керівники роботи:
Фесенко Євген Ігорович (к. мед. н.)

Відповідальний за подання документів: Фесенко Є. І. (Тел.: +38 (063) 293-18-13)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

