Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U200819
Відкрита
Дата реєстрації: 14-09-2022
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.): 5.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

0.500

2023

1.000

2024

1.500

2025

1.000

2026

1.000

2. Замовник
Назва організації: Запорізький державний медичний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02010741
Адреса: проспект Маяковського, буд. 26, м. Запоріжжя, Запорізький р-н., Запорізька обл., 69035, Україна
Підпорядкованість: Міністерство охорони здоров`я України
Телефон: 380612246469
E-mail: zsmu@zsmu.zp.ua
WWW: http://zsmu.edu.ua

3. Виконавець
Назва організації: Запорізький державний медичний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02010741
Підпорядкованість: Міністерство охорони здоров`я України
Адреса: проспект Маяковського, буд. 26, м. Запоріжжя, Запорізький р-н., Запорізька обл., 69035, Україна
Телефон: 380612246469
E-mail: zsmu@zsmu.zp.ua
WWW: http://zsmu.edu.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Патопластика психічних захворювань

Назва роботи (англ)
Pathoplastycs of mental diseases

Мета роботи (укр)
Оптимізація діагностики та лікування психічних розладів з урахуванням патопластичних впливів, на підставі аналізу
структури

та

динаміки

клініко-психопатологічних,

клініко-катамнестичних,

патопсихологічних,

клініко-

психофеноменологічних, нейропсихологічних, клініко-етологічних та медико-соціологічних аспектів психічних розладів,
на які впливають патопластичні фактори

Мета роботи (англ)
Optimization of diagnosis and treatment of mental disorders taking into account pathoplastic influences, based on analysis of
the

structure

and

dynamics

of

clinical-psychopathological,

clinical-follow-up,

medical-psychological,

psychophenomenological, neuropsychological, clinical-ethological and medical-sociological aspects of mental disorders
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: медицина

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

01.2022

12.2026

Остаточний звіт

Патопластика психічних захворювань

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 76.29.52
Індекс УДК: 616.89; 615.851, 616.89-008-039.38

clinical-

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Колесник Юрій Михайлович (д.мед.н., професор)
Керівники роботи:
Чугунов Вадим Віталійович (д. мед. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Хоміцький Микола Євгенович (Тел.: +38 (061) 224-64-70)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

