Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U002449
Відкрита
Дата реєстрації: 09-05-2022
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: 2301020
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 2174.180
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

418.220

2023

877.980

2024

877.980

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: Національний інститут раку
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02011976
Підпорядкованість: Міністерство охорони здоров`я України
Адреса: вул. Ломоносова, буд. 33/43, м. Київ, 03022, Україна
Телефон: 380442574049
Телефон: 380442590186
Телефон: 380442590273
E-mail: info@unci.org.ua
WWW: https://unci.org.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Розробити методику закриття ранових дефектів після видалення новоутворень у пацієнтів зі злоякісними пухлинами
шкіри

Назва роботи (англ)
Develop a method of closing wound defects after removal of tumors in patients with malignant skin tumors

Мета роботи (укр)
Вивчити ефективність застосування VAC-пов’язок після пластики вільним шкірним клаптем у хворих зі злоякісними
пухлинами шкіри порівняно зі звичайною пластикою вільним шкірним клаптем та шкірно-фасціальними клаптями

Мета роботи (англ)
To study the effectiveness of VAC dressings after free skin flap plastics in patients with malignant skin tumors compared to
conventional free skin flap plastics and skin-fascial flaps
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: Поліпшення ефективності діагностики та лікування хворих
Галузь застосування: Онкологія

Експерти
Ковальов Олексій Олексійович (д.мед.н., професор)

6. Етапи виконання

Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Розробити методику лікування хворих зі злоякісними пухлинами шкіри
1

01.2022

12.2022

Проміжний звіт

та з променевими виразками за допомогою пластики вільним шкірним
клаптем з накладанням VAC-пов’язки
Вивчити та проаналізувати найближчі результати лікування хворих зі
злоякісними пухлинами шкіри та з променевими виразками за

2

01.2023

12.2023

Проміжний звіт

допомогою пластики вільним шкірним клаптем з накладанням VACпов’язки порівняно з пластикою вільним шкірним клаптем з
накладанням звичайної пов’язки та пластикою шкірно-фасціальними
клаптями
Вивчити та проаналізувати віддалені результати хірургічного лікування
хворих зі злоякісними пухлинами шкіри та з променевими виразками

3

01.2024

12.2024

Остаточний звіт

за допомогою пластики вільним шкірним клаптем з накладанням VACпов’язки порівняно з пластикою вільним шкірним клаптем з
накладанням звичайної пов’язки та пластикою шкірно-фасціальними
клаптями

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 76.29.49
Індекс УДК: 616-006

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Шипко Андрій Федорович (д. мед. н.)
Керівники роботи:
Коровін Сергій Ігорович (д.мед.н., професор)

Відповідальний за подання документів: Кукушкіна Марія Миколаївна (Тел.: +38 (097) 214-84-71)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

