Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0119U102861
Відкрита
Дата реєстрації: 13-08-2019
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.): 5
У тому числі по роках (тис. грн.):
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2. Замовник
Назва організації: Українська медична стоматологічна академія
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02010824
Адреса: вул. Шевченка, 23, м. Полтава, Полтавський р-н., Полтавська обл., 36011, Україна
Підпорядкованість: Міністерство охорони здоров`я України
Телефон: 380532602051
E-mail: mail@umsa.edu.ua
WWW: http://www.umsa.edu.ua

3. Виконавець
Назва організації: Українська медична стоматологічна академія
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02010824
Підпорядкованість: Міністерство охорони здоров`я України
Адреса: вул. Шевченка, 23, м. Полтава, Полтавський р-н., Полтавська обл., 36011, Україна
Телефон: 380532602051
E-mail: mail@umsa.edu.ua
WWW: http://www.umsa.edu.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Психосоціальна дезадаптація в осіб із психічними непсихотичними розладами (предиктори формування, клініка,
діагностика, реабілітація)

Назва роботи (англ)
Psychosocial maladaptation in persons with psychiatric non-psychotic disorders (predictors of formation, clinic, diagnosis,
rehabilitation)

Мета роботи (укр)
Дослідити явища психосоціальної дезадаптації у внутрішньо переміщених осіб, встановити чинники розвитку та
оптимізувати методи реабілітації та профілактики.

Мета роботи (англ)
Investigate the effects of psychosocial maladaptation in internally displaced persons, identify development factors and optimize
rehabilitation and prevention methods.
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: Методи, теорії
Галузь застосування: 22 - Охорона здоров"я

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

01.2019

12.2023

Остаточний звіт

Психосоціальна дезадаптація в осіб із психічними непсихотичними
розладами (предиктори формування, клініка, діагностика, реабілітація)

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 76
Індекс УДК: 61, 616.89-008.454-092.6:615

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Ждан Вячеслав Миколайович (д. мед. н., професор)
Керівники роботи:
Скрипников Андрій Миколайович (д. мед. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Мороховець Г. Ю. (Тел.: +38 (053) 222-90-01)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

