Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U200812
Відкрита
Дата реєстрації: 14-09-2022
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: Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика
Код ЄДРПОУ/ІПН: 01896702
Адреса: вул. Дорогожицька, буд. 9, м. Київ, 04112, Україна
Підпорядкованість: Міністерство охорони здоров`я України
Телефон: 380442054946
E-mail: office@nuozu.edu.ua
WWW: https://nuozu.edu.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика
Код ЄДРПОУ/ІПН: 01896702
Підпорядкованість: Міністерство охорони здоров`я України
Адреса: вул. Дорогожицька, буд. 9, м. Київ, 04112, Україна
Телефон: 380442054946
E-mail: office@nuozu.edu.ua
WWW: https://nuozu.edu.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Плацентарна дисфункція на фоні порушень гемостазу: патогенез, прогнозування, профілактика, акушерська тактика

Назва роботи (англ)
Placental dysfunction against the background of hemostasis disorders: pathogenesis, prognosis, prevention, obstetric tactics

Мета роботи (укр)
Зниження перинатальної захворюваності та смертності при плацентарній дисфункції та інших плацента-асоційованих
ускладненнях (передчасних пологах, прееклампсії, затримки розвитку плода, передчасного відшарування нормально
розташованої плаценти) на фоні порушень в системі гемостазу, шляхом прогнозування розвитку плацентарної дисфунції,
виникнення акушерських і перинатальних ускладнень та розробки патогенетично обгрунтованої профілактики та тактики
диференційованого ведення вагітності.

Мета роботи (англ)
Reduction of perinatal morbidity and mortality in placental dysfunction and other placenta-associated complications (premature
birth, preeclampsia, fetal growght restrісtion, premature detachment of the normally located placenta) against the background
of disorders in the hemostasis system, by predicting the development of placental dysfunction, the occurrence of obstetric and
perinatal complications and development of pathogenetically justified prevention and tactics of differentiated pregnancy
management.
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: Акушерство

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

09.2022 09.2027

Остаточний звіт

Плацентарна дисфункція на фоні порушень гемостазу: патогенез,
прогнозування, профілактика, акушерська тактика

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 76.29.48
Індекс УДК: 618

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Вороненко Юрій Васильйович (д. мед. н., акад.)
Керівники роботи:
Жук Світлана Іванівна (д.мед.н., професор)

Відповідальний за подання документів: Лющенко М.І. (Тел.: +38 (063) 332-92-54)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

