Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U000119
Відкрита
Дата реєстрації: 09-01-2022
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.): 2647.700
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

825.200

2023

884.200

2024

938.300

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 України
Телефон: 380442536194
E-mail: moz@moz.gov.ua
WWW: http://moz.gov.ua

3. Виконавець
Назва організації: Харківський національний медичний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 01896866
Підпорядкованість: Міністерство охорони здоров`я України
Адреса: Проспект Науки, буд. 4, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61022, Україна
Телефон: 380577037373
Телефон: 380577050711
E-mail: knmu.patent@gmail.com
WWW: http://www.knmu.kharkov.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Розробка стратегії діагностики, лікування та прогнозування перебігу хронічної серцевої недостатності ішемічного ґенезу
на тлі метаболічних порушень

Назва роботи (англ)
Development of a strategy for the diagnosis, treatment and prediction of chronic heart failure of ischemic origin on the
background of metabolic disorders

Мета роботи (укр)
Підвищення ефективності діагностики та лікування хронічної серцевої недостатності у хворих з ішемічною хворобою
серця на тлі супутніх ожиріння та цукрового діабету 2 типу на підставі визначення гуморальних показників: галектину-3,
несфатину-1, білку Gas6, катестатину, NTproBNP, параметрів морфо-функціонального стану міокарда, оцінки їх
прогностичної цінності щодо перебігу хронічної серцевої недостатності ішемічного ґенезу за наявності метаболічних
порушень

Мета роботи (англ)
Іmproving the effectiveness of diagnosis and treatment of chronic heart failure in patients with coronary heart disease on the
background of concomitant obesity and type 2 diabetes mellitus based on the determination of humoral parameters: galectin-3,
nesfatin-1, Gas6 protein, cathestatin, NTproBNP, parameters , assessment of their prognostic value in the course of chronic
heart failure of ischemic origin in the presence of metabolic disorders
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: Технології, Методи, теорії
Галузь застосування: медицина

Експерти
Ніколенко Євген Якович (д.мед.н., професор)
Топчій Іван Іванович (д.мед.н., професор)

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Розробка стратегії діагностики, лікування та прогнозування перебігу
1

01.2022

12.2024

Остаточний звіт

хронічної серцевої недостатності ішемічного ґенезу на тлі
метаболічних порушень

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 76.29.30.15
Індекс УДК: 616.12-008.46, 616.12-008.46-036.1-07-08-02-008.9(047.31)

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Капустник Валерій Андрійович (д. мед. н., професор)
Керівники роботи:
Кравчун Павло Григорович (д.мед.н., професор)

Відповідальний за подання документів: Степанова Лідія Олександрівна (Тел.: +38 (057) 707-73-21)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

