Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U112936
Відкрита
Дата реєстрації: 13-09-2021
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.): 4652.900
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

1551.000

2023

1551.000

2024

1551.000

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 невідкладної і відновної хірургії ім. В. К. Гусака Національної академії
медичних наук України"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 25672427
Підпорядкованість: Академія медичних наук України
Адреса: вул. Героїв Севастополя, буд. 30, м. Київ, 03680, Україна
Телефон: 380444839621
Телефон: 380623857703
Телефон: 380623850657
Телефон: 380623342596

4. Співвиконавець
Назва організації: Державна установа "Науково-дослідний інститут психіатрії Міністерства охорони здоров'я України"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 04803492
Адреса: вул. Кирилівська, буд. 103, м. Київ, 04080, Україна
Підпорядкованість: Міністерство охорони здоров`я України
Телефон: 380444683215
Телефон: 380444683258
E-mail: undisspn@ukr.net
WWW: http://undisspn.org.ua

5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Розроблення методів ранньої діагностики, профілактики і лікування когнітивних і психічних порушень у хворих внаслідок
перенесеного COVID-19

Назва роботи (англ)
Development of methods for early diagnosis, prevention and treatment of cognitive and mental disorders in patients due to
COVID-19

Мета роботи (укр)
На основі системного інтегративного підходу вивчити структуру, особливості перебігу когнітивних і психічних порушень
у медичних працівників, які перенесли коронавірусну хворобу, та науково обґрунтувати, розробити, впровадити та
оцінити комплекс лікувально-діагностичних, профілактичних і реабілітаційних заходів.

Мета роботи (англ)
On the basis of a systematic integrative approach to study the structure, features of cognitive and mental disorders in health
professionals who have suffered from coronavirus disease, and scientifically substantiate, develop, implement and evaluate a set
of treatment-diagnostic, preventive and rehabilitation measures.
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності: Науки про життя, нові технології профілактики та лікування
найпоширеніших захворювань
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:

Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Аналітичні матеріали
Галузь застосування: Кардіологія, пульмонологія, інфекційні захворювання, фтизіатрія, ЗПСЛ, терапія, медична
реабілітація.

Експерти

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Набір пацієнтів що перенесли коронавірусну хворобу, розподіл
1

01.2022

12.2022

Проміжний звіт

пацієнтів по групам відповідно до типу перебігу COVID-19 (легкийбессимптомний, середньої тяжкості, тяжкій).
Первинна обробка та аналіз отриманих результатів досліджень,
катамнестичне, динамічне спостереження за пацієнтами. Аналіз та
оцінка кореляційних взаємозв’язків клінічних проявів когнітивних і

2

01.2023

12.2023

Проміжний звіт

психічних порушень у медичних працівників, які перенесли
коронавірусну хворобу, катамнестичне, динамічне спостереження за
пацієнтами. Розробка та впровадження в медичну практику «Методику
вивчення когнітивних і психічних порушень у медичних працівників,
які перенесли коронавірусну хворобу».
Остаточний аналіз та оцінка кореляційних взаємозв’язків клінічних
проявів когнітивних і психічних порушень у медичних працівників, які
перенесли коронавірусну хворобу, статистична обробка отриманих
даних з використанням методів математичної статистики.
Впровадження в медичну практику та оцінка ефективності «Методику
вивчення когнітивних і психічних порушень у медичних працівників,

3

01.2024

12.2024

Остаточний звіт

які перенесли коронавірусну хворобу». Впровадження та оцінка
ефективності розробленого «Комплексу діагностики, профілактики та
лікування когнітивних і психічних порушень у медичних працівників,
які перенесли COVID-19», та подальша його інтеграція у роботу
медичних працівників, психологів, соціальних працівників, що
сприятиме підвищенню її ефективності і як слід підвищує якість життя
хворих. Підготовка завершального звіту.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 76.29.52
Індекс УДК: 616.89; 615.851, 616.89+616.89-008.45/.47]-051-02-07-085+616.9:578.831]-051-06

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Зборовський Олександр Михайлович
Керівники роботи:
Симонян Вазген Ашотович
Трубачова Олена Анатоліївна (к.пед.н.)

Відповідальний за подання документів: Табачнікова В.С. (Тел.: +38 (044) 483-96-21)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

