Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0120U105348
Відкрита
Дата реєстрації: 09-12-2020
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 (Власні кошти)

Джерела фінансування
7704 - власні кошти, кошти підприємств, установ, організацій, фізичної особи на виконання ініціативних робіт
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 1
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2021

1

2. Замовник
Назва організації: Товариство з обмеженою відповідальністю «Львівський медичний інститут»
Код ЄДРПОУ/ІПН: 32893200
Адреса: вул. Патона, буд. 22-а, м. Львів, Львівська обл., 79040, Україна
Підпорядкованість: Міністерство охорони здоров`я України
Телефон: 380322292792
Телефон: 380322693952
E-mail: lvivmedinst@gmail.com

3. Виконавець
Назва організації: Товариство з обмеженою відповідальністю «Львівський медичний інститут»
Код ЄДРПОУ/ІПН: 32893200
Підпорядкованість: Міністерство охорони здоров`я України
Адреса: вул. Патона, буд. 22-а, м. Львів, Львівська обл., 79040, Україна
Телефон: 380322292792
Телефон: 380322693952
E-mail: lvivmedinst@gmail.com

4. Співвиконавець

Назва організації: АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "АПОФЕОЗ"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 41935481
Адреса: ВУЛИЦЯ УЖВІЙ НАТАЛІЇ, будинок 62, квартира 252, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61195, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 0675720776

5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Удосконалення системи обігу ліків під час фармакотерапії на засадах доказової і судової фармації, організації, технології,
біофармації та фармацевтичного права

Назва роботи (англ)
Improving the system of drug circulation during pharmacotherapy on the basis of evidence-based and forensic pharmacy,
organization, technology, biopharmacy and pharmaceutical law

Мета роботи (укр)
Підготовка та перепідготовка спеціалістів фармації та медицини, які мають достатній обсяг теоретичних знань та
практичних навичок в галузі законодавчого, нормативно-правового регулювання контрольно-дозвільного обігу ліків
різних класифікаційно-правових та номенклатурно-правових груп, організації фармацевтичної справи, судової та
доказової фармації, технології ліків, раціонального і безпечного застосування ліків

Мета роботи (англ)
Training and retraining of pharmacy and medicine specialists who have a sufficient amount of theoretical knowledge and
practical skills in the field of legislative, regulatory and regulatory regulation of control and licensing of medicines of different
classification, nomenclature and legal groups, pharmaceutical organization, forensic and evidence-based pharmacy, technology
of medicines, rational and safe use of medicines
Пріоритетний напрям науково-техеічної 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: Фармація

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Удосконалення організаційно-правової процедури забезпечення
1

01.2021

01.2026

Остаточний звіт

ліками пацієнтів з позиції судової фармації, організації і управління
фармацією

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 76.31.29.15
Індекс УДК: 615.1, 342.951:[61+615]+615.1

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Гайдучок Ігор Григорович (к. мед. н., доц.)
Керівники роботи:
Шаповалов Валерій Володимирович (д. фармац. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Шаповалов В.В. (Тел.: +38 (091) 999-99-61)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

