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Відомості про технологію
9027. Назва технології
1 - українською мовою
Технологія діагностики та терапії психічних розладів у внутрішньо переміщених осіб
3 - англійською мовою
Technology for the diagnosis and therapy of mental disorders in internally displaced persons
9125.Опис технології
1. Мета, для досягнення якої розроблено чи придбано технологію
Метою розробки технології стало створення способу діагностики та терапії психічної патології внутрішньо переміщених
осіб (ВПО), який би завдяки діагностуванню пацієнта шляхом використання комплексу методик, швидко виявляв осіб
даної популяції, що мають клінічно значущі ознаки психічних розладів та потребують подальшого спеціалізованого
лікування з використанням антидепресивної терапії і психотерапії, що значно зменшить перебування в стаціонарі,
попередить рецидиви та соціальну дезадаптацію хворого, дасть можливість усвідомити хворим механізми формування
свого хворобливого стану, його характеру та ролі в структурі відносин пацієнта
2. Основна суть технології
Пропонується технологія діагностики та терапії психічних розладів у внутрішньо переміщених осіб . Суть якої полягає в
психологічній діагностиці та терапії психічної патології ВПО. Вона включає швидку діагностику пацієнта для виявлення
осіб даної популяції з клінічними ознаками психічних розладів і подальше спеціалізоване лікування, з використанням
комплексу розроблених та відомих методик: напівструктурованої анкети-опитувальника для визначення соціальнодемографічних даних та скринінгової оцінки психічного та сомато-неврологічного стану обстежених; опитувальника
виразності симптомів посттравматичного стресового розладу (ПТСР); опитувальника PHQ-SADS, для оцінки депресивних,
тривожних та соматичних симптомів. Виявленим особам проводять спеціалізоване лікування: призначають
антидепресант сертралін 50-100 мг на добу, тривалістю лікування не менше 6 тижнів та проводять психотерапію, що
включає когнітивно-біхевіральну психотерапію в індивідуальному та груповому форматах.
3. Анотований зміст
Технологія діагностики та терапії психічних розладів у ВПО включає швидку діагностику пацієнта для виявлення осіб
даної популяції з клінічними ознаками психічних розладів і подальше спеціалізоване лікування, з використанням
комплексу розроблених та відомих методик: напівструктурованої анкети-опитувальника для визначення соціальнодемографічних даних та скринінгової оцінки психічного та сомато-неврологічного стану обстежених; опитувальника
виразності симптомів посттравматичного стресового розладу (ПТСР); опитувальника PHQ-SADS, для оцінки депресивних,
тривожних та соматичних симптомів. Виявленим особам проводять спеціалізоване лікування: призначають
антидепресант сертралін 50-100 мг на добу, тривалістю лікування не менше 6 тижнів та проводять психотерапію, що
включає когнітивно-біхевіральну психотерапію в індивідуальному та груповому форматах.
4. Проблеми, які технологія дає змогу вирішувати
дозволяє у найкоротший термін виявити осіб даної популяції, що мають клінічно значущі ознаки психічних розладів та
потребують подальшого спеціалізованого лікування з використанням антидепресивної терапії і психотерапії, що значно
зменшує перебування їх в стаціонарі, попереджує рецидиви та соціальну дезадаптацію хворого, дає можливість
усвідомити хворим механізми формування свого хворобливого стану, його характеру та ролі в структурі відносин

пацієнта.
5. Ознаки новизни технології
Вперше розроблений комплекс діагностичних методик, що дозволяє у найкоротший термін визначити наявність та
ступінь вираженості психопатології, а також окреслити основне коло психотравмуючих чинників у осіб, які поза
власними планами та бажаннями змінили місце мешкання. На базі отриманих даних, щодо особливостей формування
психопатології у ВПО, розроблено комплексне лікування, що включає фармакотерапію та психотерапію
6. Складові технології
1. проводиться анкетування для визначення оцінки особливостей психічного стану за допомогою напівструктурованої
анкети-опитувальника; 2. За результатами проведеної оцінки особливостей психічного стану ВПО відносять до однієї із
груп; 3. Проводять терапевтичний комплекс, що включає фармакотерапію за допомогою препарату сертралін в дозі 50 мг
протягом тижня з подальшим збільшенням дозування до 100 мг на добу. Сертралін призначається 1 раз на добу, вранці.
Тривалість лікування на менше 6 тижнів.
Опис технології англійською мовою
The technology of diagnostic and prevention of mental disorders in IDP includes quick screening due to a complex of diagnostic
techniques and identification of persons at risk, those with individual psycho-pathological symptoms that do not significantly
affect social functioning, but require the focused attention of specialists - psychologists, psychotherapists. Pharmacological
provides for the appointment of the drug Magne B6, with a predominance of asthenic manifestations, 1 tablet 2 times a day for 2
weeks, or a Lazeya, with predominantly dyssomnic disorders, 1 tablet at night for 2 weeks, which will create an adaptogenic
effect. Psychotherapy includes conducting psycho-education in a group format and contains thematic sessions - informing
about the peculiarities of the functioning of the psyche in stressful situation.
9127. Технічні характеристики
Технологія характеризується розробленим комплексом діагностичних методик, що дозволяє у найкоротший термін
визначити наявність та ступінь вираженості психопатології, а також окреслити основне коло психотравмуючих чинників
у осіб, які поза власними планами та бажаннями змінили місце мешкання. На базі отриманих даних, щодо особливостей
формування психопатології у ВПО, розроблено комплексне лікування, що включає фармакотерапію та психотерапію
9128. Техніко-економічний чи соціальний ефект
Соціальний ефект полягає в тому, що зменшується перебування хворого в стаціонарі, попереджаються рецидиви та
соціальна дезадаптація хворого
5490. Об'єкти інтелектуальної власності
Заявка на корисну модель № u202003115 від 25.05.2020. Спосіб діагностики та профілактики психічних розладів у
внутрішньо переміщених осіб / автори: Марута Н.О., Панько Т.В., Семікіна О.Є., Череднякова О.С. / патентовласник:
державна установа "Інститут неврології, психіатрії та наркології Національної академії медичних наук України"
9156. Основні переваги порівняно з існуючими технологіями
Ознаки унікальності: зоозроблена швидка діагностика та лікування клінічно значущих психічних захворювань у ВПО, в
якому визначений комплекс діагностичних методик дозволяє у найкоротший термін визначити наявність та ступінь
вираженості психопатології, а також окреслити основне коло психотравмуючих чинників у осіб, які поза власними
планами та бажаннями змінили місце мешкання.
9155. Галузь застосування
Медицина, а саме психіатрія
9158. Інформація щодо потенційних ринків збуту технології
Україна
9160. Інформація щодо потенційних ринків збуту продукції, виробленої з використанням технології
Україна
9157. Ступінь відпрацювання технології
– якщо технологічну документацію розроблено за результатами попередніх випробувань дослідного зразка - 9157/О
– 9157/TRL3 - проведено першу оцінку ефективності застосування ідеї і технології, концепцію доведено
експериментально

5535. Умови поширення в Україні
53 - за договірною ціною
5211. Умови передачі зарубіжним країнам
63 - за договірною ціною
6012. Орієнтовна вартість технології та витрат на впровадження: 70 тис. грн.
6013. Особливі умови впровадження технології
Особливих умов впровадження немає
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