Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U112830
Відкрита
Дата реєстрації: 06-09-2021
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: 2.6 - фінансова підтримка розвитку інфраструктури та матеріально-технічної бази наукової
діяльності

Джерела фінансування
7704 - власні кошти, кошти підприємств, установ, організацій, фізичної особи на виконання ініціативних робіт
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 3.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2021

1.000

2022

1.000

2023

1.000

2. Замовник
Назва організації: Державний заклад "Луганський державний медичний університет"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02010675
Адреса: вул. Будівельників, буд. 32, м. Рубіжне, Луганська обл., 93012, Україна
Підпорядкованість: Міністерство охорони здоров`я України
Телефон: 380645361732
E-mail: canclsmu@ukr.net
WWW: http://www.lsmu.edu.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Державний заклад "Луганський державний медичний університет"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02010675
Підпорядкованість: Міністерство охорони здоров`я України
Адреса: вул. Будівельників, буд. 32, м. Рубіжне, Луганська обл., 93012, Україна
Телефон: 380645361732
E-mail: canclsmu@ukr.net
WWW: http://www.lsmu.edu.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Медико-соціальне обгрунтування модифікації регіональної моделі організації паліативної допомоги населенню, що
проживає на території мало інтенсивної військової активності та складних соціо-економічних і демографічних умовах

Назва роботи (англ)
Medical and social substantiation of the modefication of the regional model of organizing palliative care for the population living
in the territory of little intensive activity in difficult socio-economic and demographic conditions

Мета роботи (укр)
На підставі модифікації регіональної моделі організації паліативної допомоги населенню виявити позитивні результати та
рекомендувати для впровадження в практичну медицину.

Мета роботи (англ)
Аs a result of the modification of the regional model of the organization of palliative care for the population, obtain positive
results and recommend for implementation in practical medicine
Пріоритетний напрям науково-технічної 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, Нормативні документи, Методичні документи, Аналітичні матеріали
Галузь застосування: Інша діяльність у сфері охорони здоров'я

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

11.2021

11.2022

Проміжний звіт

Збір інформації

2

11.2023

11.2024

Остаточний звіт

Оцінка наслідків

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 76
Індекс УДК: 61, 61.36.614.216

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Смірнов Сергій Миколайович (д. б. н., д. мед. н., професор)
Керівники роботи:
Скляр Сергій Іванович (к. мед. н., доцент)

Відповідальний за подання документів: PhD(med), ас. Іванов О.С. (Тел.: +38 (066) 919-38-87)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

