Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U000160
Відкрита
Дата реєстрації: 12-01-2022
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: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

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: Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони
здоров'я України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02010830
Адреса: Майдан Волі, буд. 1, м. Тернопіль, Тернопільський р-н., Тернопільська обл., 46001, Україна
Підпорядкованість: Міністерство охорони здоров`я України
Телефон: 380352524492
Телефон: 380352524683
E-mail: university@tdmu.edu.ua
WWW: https://www.tdmu.edu.ua

3. Виконавець
Назва організації: Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони
здоров'я України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02010830
Підпорядкованість: Міністерство охорони здоров`я України
Адреса: Майдан Волі, буд. 1, м. Тернопіль, Тернопільський р-н., Тернопільська обл., 46001, Україна
Телефон: 380352524492
Телефон: 380352524683
E-mail: university@tdmu.edu.ua
WWW: https://www.tdmu.edu.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Оптимізація діагностики та інтенсивної терапії хворих із порушеннями кисневого балансу

Назва роботи (англ)
Optimization of diagnostics and intensive therapy of ruptured pocket balance

Мета роботи (укр)
Розробити методику досліджень кисневого балансу на усіх етапах надходження, транспортування та споживання кисню;
установити діагностичні критерії гіпоксій та оптимізувати шляхи і способи їх корекції у хворих із патологією дихальної,
серцево-судинної та центральної нервової системи.

Мета роботи (англ)
To develop methods of research of oxygen balance at all stages of receipt, transportation and consumption of oxygen; to
establish diagnostic criteria for hypoxia and to optimize the ways and methods of their correction in patients with pathology of
the respiratory, cardiovascular and central nervous systems.
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: поліпшення ефективності діагностики та лікування хворих
Галузь застосування: медична практика

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

01.2022

12.2024

Остаточний звіт

Оптимізація діагностики та інтенсивної терапії хворих із порушеннями
кисневого балансу

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 76
Індекс УДК: 61, 612.127/.23-02:616.24-008.4-07/-08

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Корда Михайло Михайлович (д. мед. н., професор)
Керівники роботи:
Гнатів Володимир Володимирович (д.мед.н., професор)

Відповідальний за подання документів: Костів Ольга Ігорівна (Тел.: +38 (067) 848-09-65)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

