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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
7706 - безплатно (договір про науково-технічне співробітництво, тощо)
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 0.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2. Замовник
Назва організації: Івано-Франківський національний медичний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02010758
Адреса: вул. Галицька, буд. 2, м. Івано-Франківськ, Івано-Франківська обл., 76018, Україна
Підпорядкованість: Міністерство охорони здоров`я України
Телефон: 380343533295

3. Виконавець
Назва організації: Івано-Франківський національний медичний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02010758
Підпорядкованість: Міністерство охорони здоров`я України
Адреса: вул. Галицька, буд. 2, м. Івано-Франківськ, Івано-Франківська обл., 76018, Україна
Телефон: 380343533295

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Стан адаптаційно-регуляторних ресурсів у студентів-медиків із проявами соматоформної вегетативної дисфункції: шляхи
оптимізації їх медичного обслуговування

Назва роботи (англ)
The state of adaptive regulatory resources in medical students with manifestations of somatoform autonomic dysfunction: ways
to optimize their medical care

Мета роботи (укр)
Верифікація у студентів молодших курсів розладів адаптації на тлі соматоформної вегетативної дисфункції, розробка
ефективних способів їх ранньої діагностики та комплексної терапії.

Мета роботи (англ)
The purpose of the study: verification of adaptation disorders in medical students in the case of somatoform autonomic
dysfunction, development of effective methods for their early diagnosis and complex therapy.
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
Галузь застосування: 22 охорона здоровя

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

09.2021

12.2021

Остаточний звіт

Літературно-патентний пошук

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 76.29.30
Індекс УДК: 616.1, 616-053.7/616.839

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Рожко Микола Михайлович (д.мед.н., професор)
Керівники роботи:
Левченко Валерій Анатолійович

Відповідальний за подання документів: Овчар Анна Ігорівна (Тел.: +38 (095) 086-01-13)
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