Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U002435
Відкрита
Дата реєстрації: 09-05-2022
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.): 80.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

20.000

2023

20.000

2024

10.000

2025

10.000

2026

20.000

2. Замовник
Назва організації: Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02010669
Адреса: вул. Пирогова, буд. 56, м. Вінниця, Вінницький р-н., Вінницька обл., 21018, Україна
Підпорядкованість: Міністерство охорони здоров`я України
Телефон: 380432553910
Телефон: 380432350563
E-mail: admission@vnmu.edu.ua
WWW: https://www.vnmu.edu.ua

3. Виконавець
Назва організації: Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02010669
Підпорядкованість: Міністерство охорони здоров`я України
Адреса: вул. Пирогова, буд. 56, м. Вінниця, Вінницький р-н., Вінницька обл., 21018, Україна
Телефон: 380432553910
Телефон: 380432350563
E-mail: admission@vnmu.edu.ua
WWW: https://www.vnmu.edu.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Прогнозування, діагностика та профілактика порушень репродуктивної функції у жінок та дівчат в сучасних умовах

Назва роботи (англ)
Prognosis, diagnosis and prevention of reproductive dysfunction in women and girls in modern conditions

Мета роботи (укр)
Зниження гестаційних ускладнення шляхом розробки предиктивної та персоніфікованої системи ведення вагітних жінок
з факторами ризику пізньої прееклампсії на основі дослідження плацентарного статусу. Покращити репродуктивне
здоров’я дівчат юнацького віку шляхом оптимізації методів прогнозування та профілактики генітального ендометріозу.
Покращити морфофункціональні характеристики яєчників із хіміоіндукованою передчасною недостатністю шляхом
локальної біологічної стимуляції. Підвищити ефективність індивідуальної профілактики виникнення рецидиву гіперплазії
ендометрія у жінок репродуктивного віку різних соматотипів шляхом вивчення закономірностей динаміки змін
сонографічних параметрів матки та яєчників, жіночих статевих гормонів в залежності від особливостей їх будови та
розмірів тіла та побудувати дискримінантні моделі для прогнозування та профілактики даної патології.

Мета роботи (англ)
Reduction of gestational complications by developing a predictive and personalized management system for pregnant women
with risk factors for late preeclampsia based on placental status research. Improve the reproductive health of young girls by
optimizing methods for predicting and preventing genital endometriosis. Improve morphofunctional characteristics of ovaries
with chemoinduced premature insufficiency by local biological stimulation. To increase the effectiveness of individual
prevention of recurrence of endometrial hyperplasia in women of reproductive age of different somatotypes by studying the
patterns of changes in sonographic parameters of the uterus and ovaries, female sex hormones depending on their structure
and body size and build discriminant models for prediction and prevention.
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (вивчення акушерсько-гінекологічних проблем
жіночого організму)
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: поліпшення діагностики та лікування жіночих захворювань
Галузь застосування: медицина - сімейні лікарі, жіночі консультації, акушерські та гінекологічні стаціонари

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

01.2022

12.2026

Остаточний звіт

Прогнозування, діагностика та профілактика порушень
репродуктивної функції у жінок та дівчат в сучасних умовах

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 76.29.48
Індекс УДК: 618, 618.17-037-084-07

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Мороз Василь Максимович (д. мед. н., академік)
Керівники роботи:
Чайка Григорій Васильович (д. мед. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Тарасюк Олена Костянтинівна (Тел.: +38 (097) 690-24-48)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

