Реєстраційна картка технології (РКТ)
5436. Державний реєстраційний номер: 0620U000021
5517. № Держреєстрації НДДКР: 0117U003073
5256. Особливі позначки: 5
9000. Походження технології: С
9159. Договір: немає

Відомості про заявника технології
2459. Код ЄДРПОУ (або реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб): 02012148
2151. Повне найменування юридичної особи (або П.І.Б.)
1 - українською мовою
Державна установа "Інститут неврології, психіатрії та наркології Національної академії медичних наук України"
2 - англійською мовою
State institution "Institute of Neurology, Psychiatry and Narcology, National Academy of Medical Sciences of Ukraine"
2358. Скорочене найменування юридичної особи: ДУ "ІНПН НАМН України"
2655. Місцезнаходження: вулиця Академіка Павлова, 46, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61068, Україна
2934. Телефон / Факс: 380577383387
2394. Адреса електронної пошти/веб-сайт: inpn@ukr.net; mscience@inpn.org.ua; https://inpn.org.ua/
1333. Форма власності, сфера управління: Нацiональна академія медичних наук України

Відомості про власника технології
2458. Код ЄДРПОУ (або реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб): 02012148
2152. Повне найменування юридичної особи (або П.І.Б.)
1 - українською мовою
Державна установа "Інститут неврології, психіатрії та наркології Національної академії медичних наук України"
3 - англійською мовою
State institution "Institute of Neurology, Psychiatry and Narcology, National Academy of Medical Sciences of Ukraine"
2360. Скорочене найменування юридичної особи: ДУ "ІНПН НАМН України"
2656. Місцезнаходження: вулиця Академіка Павлова, 46, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61068, Україна
2935. Телефон / Факс: 380577383387
2395. Адреса електронної пошти/веб-сайт: inpn@ukr.net; mscience@inpn.org.ua; https://inpn.org.ua/
1332. Форма власності, сфера управління: Нацiональна академія медичних наук України

Джерела, напрями та обсяги фінансування
7700. КПКВК: 6561040
7201. Напрям фінансування: 2.1 - фундаментальні наукові дослідження

Код джерела фінансування

Обсяг фінансування, тис. грн.
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Терміни виконання роботи
7553. Початок виконання НДДКР: 01.2017
7362. Закінчення виконання НДДКР: 12.2019

Відомості про технологію
9027. Назва технології
1 - українською мовою
Технологія лікування хворих на дисциркуляторну енцефалопатію II стадії на фоні метаболічного синдрому з
використанням препарату "Мемокор"®
3 - англійською мовою
Technology of treatment of patients with stage II dyscirculatory encephalopathy on the background of metabolic syndrome
using the drug "Memokor"®
9125.Опис технології
1. Мета, для досягнення якої розроблено чи придбано технологію
Метою розробки нової технології було удосконалити спосіб лікування хворих на дисциркуляторну енцефалопатію II стадії
на фоні метаболічного синдрому, а саме досягти результату зменшення суб’єктивних та об’єктивних проявів хвороби,
обсягу скарг та покращенню психо-емоційного стану та когнітивних функцій.
2. Основна суть технології
Основною суттю розробленої технології є комбіноване використання комплексу базисних лікарських препаратів з
додатковим призначенням препарату біологічно активних речовин рослинного походження «Мемокор»®, що дозволяє
уповільнювати прогресування судинного ураження головного мозку та інших неврологічних проявів у хворих на
метаболічний синдром, корегувати комплекс порушень гомеостазу - порушень жирового і вуглеводного обміну,
інсулінорезистентності, а також змін гемореології та гемостазу.
3. Анотований зміст
Cпосіб лікування хворих на дисциркуляторну енцефалопатію ІІ стадії на фоні метаболічного синдрому здійснюється
наступним чином: хворому, у якого виявлена дисциркуляторна енцефалопатія II стадії на фоні метаболічного синдрому,
призначають базисне лікування (гіпотензивні препарати, препарати, що знижують рівень цукру в крові та дезагреганти), в
яке додатково включається препарат «Мемокор»® (ТОВ «Валартін фарма», Україна), у вигляді капсул (по 1 капсулі за 10 15 хвилин до їжі 2 рази на день), протягом 4 тижнів.
4. Проблеми, які технологія дає змогу вирішувати
Технологія лікування здатна коригувати порушення церебральної гемодинаміки і досягти підвищення ефективності
лікування хронічної недостатності мозкового кровообігу в скорочені строки з мінімальними економічними витратами.
5. Ознаки новизни технології
Новим є те, що використовують комплекс базисних лікарських препаратів (гіпотензивних, дезагрегантів, препаратів, що
знижують рівень цукру в крові) з додатковим призначенням препарату біологічно активних речовин рослинного
походження «Мемокор»®
6. Складові технології
1. Призначення базисного лікування (гіпотензивні препарати, препарати, що знижують рівень цукру в крові та
дезагреганти). 2. Включення до базисного лікування препарату «Мемокор»® (ТОВ «Валартін фарма», Україна), у вигляді
капсул (по 1 капсулі за 10 - 15 хвилин до їжі 2 рази на день), протягом 4 тижнів.
Опис технології англійською мовою

The method of treatment of patients with stage II dyscirculatory encephalopathy on the background of metabolic syndrome is
as follows: a patient who is diagnosed with stage II dyscirculatory encephalopathy on the background of metabolic syndrome, is
prescribed basic treatment (hypotensive drugs, levels, drugs, levels). which additionally includes the drug "Memokor"® (LLC
"Valartin Pharma", Ukraine), in the form of capsules (1 capsule 10 to 15 minutes before meals 2 times a day), for 4 weeks.
9127. Технічні характеристики
Включення до базисного лікування препарату «Мемокор»®, капсули (ТОВ «Валартін фарма», Україна), що є комплексним
препаратом рослинного походження та об'єднує комплекс натуральних біологічно активних речовин рослинного
походження і «Пірацетам», сприяє активізації розумової діяльності і сприяє нормалізації функціонального стану серцевосудинної системи. Стабільну активність «Мемокору» забезпечує використання стандартизованих екстрактів екологічно
чистих лікарських рослин виробництва «NATUREX S.A.» (Франція): глоду, кореня пуерарії і листя гінкго білоба.
9128. Техніко-економічний чи соціальний ефект
Соціальний ефект полягає в поліпшенні якості лікування хворих на дисциркуляторну енцефалопатію ІІ стадії на фоні
метаболічного синдрому, що значно впливає на якість життя хворих , призводить до позитивної динаміки показників
суб'єктивної і об'єктивної неврологічної симптоматики, психічного стану хворих, зменшення астенічних порушень,
збільшення показників когнітивної продуктивності.
5490. Об'єкти інтелектуальної власності
Патент на корисну модель № UА 136233, МПК A61K 36/258, A61K 36/734, A61P 25/00. Спосіб лікування хворих на
дисциркуляторну енцефалопатію ІІ стадії на фоні метаболічного синдрому / винахідники: Міщенко В. М. (UA); Міщенко Т.
С.(UA); Харіна К. В. (UA); Здесенко І. В. (UA), Дмитрієва О. В. (UA) / власник: ДУ "Інститут неврології, психіатрії та наркології
НАМН України" - З.№ u201901931; заявл. 26.02.2019; опубл. 12.08.2019, бюл. № 15/2019; Україна
9156. Основні переваги порівняно з існуючими технологіями
В порівнянні з існуючими технологіями, розроблена технологія в базисному лікуванні враховує використання препаратів
біологічно активних речовин рослинного походження, які як відомо мають антиатеросклеротичну, антигіпоксичну,
спазмолітичну і антиоксидантну дію, що значно прискорює одужання та скорочує витрати на лікування.
9155. Галузь застосування
Медицина, а саме неврологія
9158. Інформація щодо потенційних ринків збуту технології
Україна
9160. Інформація щодо потенційних ринків збуту продукції, виробленої з використанням технології
Україна
9157. Ступінь відпрацювання технології
– 9157/TRL3 - проведено першу оцінку ефективності застосування ідеї і технології, концепцію доведено
експериментально
– якщо технологічну документацію розроблено за результатами попередніх випробувань дослідного зразка - 9157/О
5535. Умови поширення в Україні
53 - за договірною ціною
5211. Умови передачі зарубіжним країнам
63 - за договірною ціною
6012. Орієнтовна вартість технології та витрат на впровадження: 5 тис. грн.
6013. Особливі умови впровадження технології
Особливих умов впровадження немає

Підсумкові відомості
5634. Індекс УДК: 616.8, 616.831-005-008.9:001.8
5616. Коди тематичних рубрик НТІ: 76.29.51
6111. Керівник юридичної особи: Лінський Ігор Володимирович
6210. Науковий ступінь, вчене звання керівника юридичної особи: (д. мед.
н., професор)

6120. Керівник НДДКР
1 - українською мовою
Міщенко Тамара Сергіївна
2 - англійською мовою
Mishchenko Tamara Serhiivna
6228. Науковий ступінь, вчене звання керівника НДДКР: (д. мед. н.,
професор)

6140. Керівник структурного підрозділу МОН України: Чайка Дар'я Юріївна
Тел.: +38 (044) 287-82-55
Email.: chayka@mon.gov.ua

6142. Реєстратор: Тополь Галина Вікторівна

