Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U002499
Відкрита
Дата реєстрації: 09-05-2022
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: Івано-Франківський національний медичний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02010758.
Адреса: вул. Галицька, будинок 2, м. Івано-Франківськ, Івано-Франківська обл., 76018, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 0342224295

3. Виконавець
Назва організації: Івано-Франківський національний медичний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02010758
Підпорядкованість: Міністерство охорони здоров`я України
Адреса: вул. Галицька, буд. 2, м. Івано-Франківськ, Івано-Франківська обл., 76018, Україна
Телефон: 380343533295

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Комплексне лікування пацієнтів із зубощелепними аномаліями та порушеннями архітектоніки присінка рота на фоні
шкідливих звичок

Назва роботи (англ)
Complex treatment of patients with maxillomandibular anomalies and disorders of the architectonics of the vestibule of the
mouth at the background of bad habits

Мета роботи (укр)
Підвищення ефективності лікування хворих на зубощелепні аномалії з порушенням архітектоніки присінка рота та
наявними шкідливими звичками шляхом комплексного лікування.

Мета роботи (англ)
To increase the effectiveness of treatment of patients with maxillomandibular anomalies with disorders of the architectonics of
the vestibule of the mouth and the existing bad habits through complex treatment.
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: охорона здоровя

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

05.2022

07.2022

Проміжний звіт

Літературно-патентний пошук

2

07.2022

05.2027

Остаточний звіт

Oбробка результатів дослідження, написання докторської дисертації

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 76.29.55
Індекс УДК: 616.31; 617.52-089, 616.314-085+613.95+616.314-007

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Рожко Микола Михайлович (д. мед. н., професор)
Керівники роботи:
Ожоган Зіновій Романович (д.мед.н., професор)

Відповідальний за подання документів: Махлинець Наталія Петрівна (Тел.: +38 (006) 687-57-71)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

