Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U112955
Відкрита
Дата реєстрації: 13-09-2021
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: 2.7 - інше (дисертаційна робота доктора медичних наук)

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: Державна установа "Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова
Національної академії медичних наук України"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 05493562
Адреса: вул. Амосова, буд. 6, м. Київ, 03038, Україна
Підпорядкованість: Нацiональна академія медичних наук України
Телефон: 380443338408
E-mail: info@amosovinstitute.org.ua
WWW: https://amosovinstitute.org.ua

3. Виконавець
Назва організації: Державна установа "Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова
Національної академії медичних наук України"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 05493562
Підпорядкованість: Нацiональна академія медичних наук України
Адреса: вул. Амосова, буд. 6, м. Київ, 03038, Україна
Телефон: 380443338408
E-mail: info@amosovinstitute.org.ua
WWW: https://amosovinstitute.org.ua

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Діагностика та хірургічне лікування суправентрикулярних макро-реентрі тахіаритмій

Назва роботи (англ)
Diagnosis and surgical treatment of supraventricular macro reentry tachyarrhythmias

Мета роботи (укр)
Покращення результатів хірургічного лікування пацієнтів з суправентрикулярними тахіаритміями шляхом оптимізації
методології електрофізіологічного дослідження та радіочастотної катетерної абляції

Мета роботи (англ)
Improvement of the results of surgical treatment of patients with supraventricular tachyarrhythmias by optimizing the
methodology of electrophysiological study and radiofrequency catheter ablation
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: медицина

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

06.2021

06.2026

Остаточний звіт

Діагностика та хірургічне лікування суправентрикулярних макрореентрі тахіаритмій

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 76.29.30.13
Індекс УДК: 616.12-008.318, (616.12+616.12-07+616.12-89) : (616-079.3+616-079.4+616-08-035)

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Лазоришенець Василь Васильович (д. мед. н., акад.)
Керівники роботи:
Лазоришинець Василь Васильович (д.мед.н., професор, член-кор.)

Відповідальний за подання документів: Якушев А.В. (Тел.: +38 (050) 622-16-13)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

