Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U200239
Відкрита
Дата реєстрації: 13-06-2022
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: 6561040
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 6000.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
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2. Замовник
Назва організації: Національна академія медичних наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00611125
Адреса: Герцена 12, м. Київ, 04050, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 4893981

3. Виконавець
Назва організації: Державна установа "Інститут урології імені академіка О. Ф. Возіанова Національної академії медичних
наук України"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02011918
Підпорядкованість: Національна академія медичних наук України
Адреса: вул. В. Винниченка, буд. 9-а, м. Київ, 04053, Україна
Телефон: 380444866731
Телефон: 380444866589
E-mail: inurol@amnu.gov.ua
WWW: http://www.inurol.kiev.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Вивчити особливості змін паренхіматозного кровотоку нирок у хворих на гострий неускладнений пієлонефрит,
зумовлений збудниками різного таксономічного положення

Назва роботи (англ)
To study the features of changes in renal parenchymal blood flow in patients with acute uncomplicated pyelonephritis caused by
pathogens of different taxonomic positions

Мета роботи (укр)
визначити вплив інфікованості сечових та статевих шляхів хворих на гострий неускладнений пієлонефрит збудниками
різного таксономічного положення на стан паренхіматозного кровотоку нирок та клінічні особливості перебігу
захворювання шляхом застосування доплерографії для подальшого обґрунтування персоніфікованої етіотропної терапії

Мета роботи (англ)
to determine the influence of urinary and genital tract infections in patients with acute uncomplicated pyelonephritis by
pathogens of different taxonomic position on the state of parenchymal renal blood flow and clinical features of the disease by
using Doppler to further justify personalized etiotropic therapy
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: Технології, Методичні документи
Галузь застосування: медицина, урологія

Експерти
Стусь Віктор Петрович (д.мед.н., професор)
Саричев Леонід Петрович (д.мед.н., професор, член-кор.)

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Вивчити особливості змін паренхіматозного кровотоку нирок у хворих
1

01.2023

12.2025

Остаточний звіт

на гострий неускладнений пієлонефрит, зумовлений збудниками
різного таксономічного положення

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 76.29.43
Індекс УДК: 616.6, 616.61 – 002.3 – 036.11 – 022

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Возіанов Сергій Олександрович (д.мед.н., професор, акад.)
Керівники роботи:
Пасєчніков Сергій Петрович (д.мед.н., професор)

Відповідальний за подання документів: Мітченко М.В. (Тел.: +38 (067) 408-43-04)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

