Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U200271
Відкрита
Дата реєстрації: 15-06-2022
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: 2300120
Напрям фінансування: 2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 9887.800
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

2000.000

2023

3121.600

2024

4766.200

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: Державна установа "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії
Міністерства охорони здоров'я України"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 26385055
Підпорядкованість: Міністерство охорони здоров'я України
Адреса: вул. Юрія Іллєнка, буд. 24, м. Київ, 04050, Україна
Телефон: 380442065010
Телефон: 380442840311
E-mail: info@cardio.org.ua
WWW: https://cardio.org.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Анатомія Ебштейна: новітні підходи в діагностиці та лікуваннів різні періоди онтогенезу

Назва роботи (англ)
Ebstein's anatomy: new approaches in the diagnosis and treatment of different periods of ontogenesis

Мета роботи (укр)
Удосконалення діагностичних методів, схем медикаментозної та інтенсивної терапії та вибору оптимальних термінів та
методів хірургічної колекції для зменшення летальності і частоти ускладнень, покращення якості життя пацієнтів з
аномалією Ебштейна на різних етапах онтогенезу.

Мета роботи (англ)
Improving diagnostic methods, drug and intensive care regimens and choosing the optimal timing and methods of surgical
collection to reduce mortality and incidence of complications, improve the quality of life of patients with Ebstein's anomaly at
different stages of ontogenesis.
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності: Фундаментальні наукові дослідження з найважливіших проблем
розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: поліпшення ефективності діагностики та лікування хворих
Галузь застосування: Медицина

Експерти
Жовнір Володимир Аполлінарійович (д.мед.н.)
Шунько Єлізавета Євгеніївна (д.мед.н., професор)

6. Етапи виконання

Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
1

01.2022

12.2024

Остаточний звіт

Анатомія Ебштейна: новітні підходи в діагностиці та лікуваннів різні
періоди онтогенезу

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 76.29.30
Індекс УДК: 616.1, 612.171.7:617.5-089.844

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Ємець Ілля Миколайович (д.мед.н.)
Керівники роботи:
Ємець Ілля Миколайович (д.мед.н.)

Відповідальний за подання документів: Гуляєва О.В. (Тел.: +38 (093) 957-85-19)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

