Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U113936
Відкрита
Дата реєстрації: 18-11-2021
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.): 150.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

30.000

2023

30.000

2024

30.000

2025

30.000

2026

30.000

2. Замовник
Назва організації: Одеський національний медичний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02010801
Адреса: Валіховський провулок, буд. 2, м. Одеса, Одеська обл., 65082, Україна
Підпорядкованість: Міністерство охорони здоров`я України
Телефон: 380487233324
Телефон: 380487233567
Телефон: 380487178905
E-mail: office@onmedu.edu.ua
WWW: http://onmedu.edu.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Одеський національний медичний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02010801
Підпорядкованість: Міністерство охорони здоров`я України
Адреса: Валіховський провулок, буд. 2, м. Одеса, Одеська обл., 65082, Україна
Телефон: 380487233324
Телефон: 380487233567
Телефон: 380487178905
E-mail: office@onmedu.edu.ua
WWW: http://onmedu.edu.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
629. Клініко-патогенетичні особливості остеопорозу, діагностика, профілактика і лікування при коморбідній патології

Назва роботи (англ)
629.Clinical and pathogenetic features of osteoporosis, diagnosis, prevention and treatment of comorbid pathology

Мета роботи (укр)
Вивчити особливості патогенезу, клінічного перебігу остеопорозу при коморбідній патології; вдосконалити діагностику
остеопорозу і низької щільності кісток при коморбідній патології; обґрунтувати принципи лікування і підвищення
ефективності лікування шляхом корекції кісткового ремоделювання у пацієнтів з остеопорозом та коморбідною
патологією; удосконалити профілактику остеопорозу і остеопоротичних переломів при коморбідній патології;
впроваджити розроблені матеріали у клінічну практику.

Мета роботи (англ)
To study the features of pathogenesis, clinical course of osteoporosis in comorbid pathology; to improve the diagnosis of
osteoporosis and low bone density in comorbid pathology; substantiate the principles of treatment and increase the
effectiveness of treatment by correcting bone remodeling in patients with osteoporosis and comorbid pathology; to improve the
prevention of osteoporosis and osteoporotic fractures in comorbid pathology; to implement the developed materials in clinical
practice.
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: Методичні документи
Галузь застосування: медицина

6. Етапи виконання

Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Вивчення особливостей патогенезу і клініки остеопорозу,
1

01.2022

12.2023

Проміжний звіт

остеоденсітометріі, рівня маркерів кісткового метаболізму, цитокінів,
поліморфізму генів у пацієнтів при коморбідній патології.

2

01.2024

12.2025

Проміжний звіт

Розробка персоналізованих програм діагностики та лікування хворих з
остеопорозом при коморбідної патології
Оцінка ефективності персоналізованих програм лікування остеопорозу

3

01.2026

12.2026

Остаточний звіт

при коморбідних патології, розробка персоналізованих програм
реабілітації та профілактики остеопорозу і остеопоротичних переломів
при коморбідній патології.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 76.29.29, 76.29.40.05
Індекс УДК: 616.1/.4, 616.71, 616.71-007.234-07-084:616-01/09

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Запорожан Валерій Миколайович (д.мед.н., професор)
Керівники роботи:
Якименко Олена Олександрівна (д.мед.н., професор)

Відповідальний за подання документів: Криштальова Надія Миколаївна (Тел.: +38 (097) 587-58-71)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

