Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U000226
Відкрита
Дата реєстрації: 13-01-2022
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: 6561040
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 6674.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

1853.700

2023

2196.900

2024

2623.400

2. Замовник
Назва організації: Національна академія медичних наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00061125
Адреса: вул. Герцена, буд. 12, м. Київ, 04050, Україна
Підпорядкованість: Кабінет Міністрів України
Телефон: 380444893981
E-mail: amn1@ukr.net
WWW: http://www.amnu.gov.ua

3. Виконавець
Назва організації: Державна установа "Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02012007
Підпорядкованість: Національна академія медичних наук України
Адреса: вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 27, м. Київ, 01054, Україна
Телефон: 380444861865
Телефон: 380442164249
Телефон: 380442164462
E-mail: info@ito.gov.ua
WWW: https://ito.gov.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Удосконалити діагностику та лікування ортопедичних проявів вроджених судинних мальформацій

Назва роботи (англ)
Improve the diagnosis and treatment of orthopedic manifestations of congenital vascular malformations

Мета роботи (укр)
Покращити результати ортопедичного лікування пацієнтів із судинними мальформаціями шляхом удосконалення
діагностики та хірургічного лікування

Мета роботи (англ)
Improve the results of orthopedic treatment of patients with vascular malformations by improving the diagnosis and surgical
treatment
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності: Фундаментальні наукові дослідження з найважливіших проблем
розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Технології, Матеріали, Методи, теорії, Методичні документи
Галузь застосування: Медицина

Експерти
Страфун Сергій Семенович (д.мед.н., професор, член-кор.)
Чернуха Лариса Михайлівна (д.мед.н., професор)

6. Етапи виконання

Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Систематизувати ортопедичні прояви та розробити робочу
ортопедичну класифікацію різних форм вроджених судинних
1

01.2022

12.2022

Проміжний звіт

мальформацій, дослідити особливості клініко-ортопедичних проявів
при даній патології в залежності від форми захворювання та віку
пацієнтів.
Дослідити зміни регіональної гемодинаміка нижніх кінцівок при різних
формах вроджених судинних мальформацій, дослідити взаємозв’язок

2

01.2023

12.2023

Проміжний звіт

між порушенням регіонального кровообігу та ступенем видовження
нижньої кінцівки, порушенням структурно-функціонального стану
м’язової та кісткової тканини, метаболізму кісткової тканини,
розробити показання до їх медикаментозної корекції.
Розробити диференційований алгоритм до лікування ортопедичних

3

01.2024

12.2024

Остаточний звіт

форм ВСМ та удосконалити методи консервативного та хірургічного
лікування патології опорно-рухового апарату при даній нозології,
провести аналіз результатів ортопедичного лікування.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 76.29.40
Індекс УДК: 616.7

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Поляченко Юрій Володимироваич (д. мед. н., професор)
Керівники роботи:
Гук Юрій Миколайович (д. мед. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Зима А.М. (Тел.: +38 (093) 032-37-48)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

