Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U000166
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
7704 - власні кошти, кошти підприємств, установ, організацій, фізичної особи на виконання ініціативних робіт
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 18764.500
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

3475.500

2023

3633.400

2024

3782.300

2025

3897.600

2026

3975.700

2. Замовник
Назва організації: Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02010793
Адреса: вул. Пекарська, буд. 69, м. Львів, Львівська обл., 79010, Україна
Підпорядкованість: Міністерство охорони здоров`я України
Телефон: 380322603066
Телефон: 380322757632
WWW: http://meduniv.lviv.ua

3. Виконавець
Назва організації: Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02010793
Підпорядкованість: Міністерство охорони здоров`я України
Адреса: вул. Пекарська, буд. 69, м. Львів, Львівська обл., 79010, Україна
Телефон: 380322603066
Телефон: 380322757632
WWW: http://meduniv.lviv.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Удосконалення профілактики інтранатального пошкодження плода при аномаліях скоротливої діяльності матки

Назва роботи (англ)
Improving the prevention of intranatal fetal damage in labor abnormalities

Мета роботи (укр)
Визначити діагностичну та прогностичну цінність показників кардіотокографії, доплерометрії, біофізичного профілю
плода, дослідити особливості матково-плацентарного та плодово-плацентарного кровоплину при аномаліях скоротливої
діяльності матки з метою покращення діагностики стану плода, профілактики інтранатального пошкодження плода та
покращення перинатальних результатів

Мета роботи (англ)
To determine the diagnostic and prognostic value of cardiotocography, Doppler, fetal biophysical profile, to investigate the
features of uteroplacental and fetal-placental blood flow in abnormalities of uterine contractile activity to improve the diagnosis
of fetal status, prevention of intranatal perinatal damage and improvement
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: публікації
Галузь застосування: медицина

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

01.2022

12.2026

Остаточний звіт

Удосконалення профілактики інтранатального пошкодження плода
при аномаліях скоротливої діяльності матки

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 76.29.48
Індекс УДК: 618, 618. 514. 1/ . 4 : 618. 43 ] - 039. 71

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Зіменковский Борис Семенович (д. фармац. н., професор, акад.)
Керівники роботи:
Маркін Леонід Борисович (д.мед.н., професор, член-кор.)

Відповідальний за подання документів: Шахова О.В. (Тел.: +38 (032) 233-32-11)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

