Реєстраційна картка технології (РКТ)
5436. Державний реєстраційний номер: 0622U000100
5517. № Держреєстрації НДДКР: 0121U108235
5256. Особливі позначки: 5
9000. Походження технології: С
9159. Договір: Немає

Відомості про заявника технології
2459. Код ЄДРПОУ (або реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб): 2946118462
2151. Повне найменування юридичної особи (або П.І.Б.)
1 - українською мовою
Герасименко Лариса Олександрівна
2 - англійською мовою
Herasymenko Larysa
2358. Скорочене найменування юридичної особи:
2655. Місцезнаходження: вул. Кишиневська, 11, м. Полтава, Полтавський р-н., Полтавська обл., 36034, Україна
2934. Телефон / Факс: 380507562244
2394. Адреса електронної пошти/веб-сайт: larysaherasymanko@gmail.com
1333. Форма власності, сфера управління:
2459. Код ЄДРПОУ (або реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб): 3264911677
2151. Повне найменування юридичної особи (або П.І.Б.)
1 - українською мовою
Бойко Дмитро Іванович
2 - англійською мовою
Boiko Dmytro
2358. Скорочене найменування юридичної особи:
2655. Місцезнаходження: вул. Баленка, 18, кв. 63, м. Полтава, Полтавський р-н., Полтавська обл., 36000, Україна
2934. Телефон / Факс: 390500143648
2394. Адреса електронної пошти/веб-сайт: bojko998@gmail.com
1333. Форма власності, сфера управління:

2459. Код ЄДРПОУ (або реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб): 2468721322
2151. Повне найменування юридичної особи (або П.І.Б.)
1 - українською мовою
Животовська Лілія Валентинівна
2 - англійською мовою
Zhyvotovska Liliia
2358. Скорочене найменування юридичної особи:
2655. Місцезнаходження: вул. Юнацька, 6а, м. Полтава, Полтавський р-н., Полтавська обл., 36009, Україна
2934. Телефон / Факс: 390677531590
2394. Адреса електронної пошти/веб-сайт: lzhyvotovska@gmail.com
1333. Форма власності, сфера управління:
2459. Код ЄДРПОУ (або реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб): 2637811877
2151. Повне найменування юридичної особи (або П.І.Б.)
1 - українською мовою
Рудь Вадим Олексійович
2 - англійською мовою
Rud Vadym
2358. Скорочене найменування юридичної особи:
2655. Місцезнаходження: вул. Середня, 2, м. Полтава, Полтавський р-н., Полтавська обл., 36018, Україна
2934. Телефон / Факс: 380506416932
2394. Адреса електронної пошти/веб-сайт: Vdrood@ukr.net
1333. Форма власності, сфера управління:

Відомості про власника технології
2458. Код ЄДРПОУ (або реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб): 43937407
2152. Повне найменування юридичної особи (або П.І.Б.)
1 - українською мовою
Полтавський державний медичний університет
3 - англійською мовою
Poltava State Medical University
2360. Скорочене найменування юридичної особи: ПДМУ
2656. Місцезнаходження: вул. Шевченко, буд. 23, м. Полтава, Полтавський р-н., Полтавська обл., 36011, Україна
2935. Телефон / Факс: 380532602051; 380532227821
2395. Адреса електронної пошти/веб-сайт: mail@umsa.edu.ua; https://www.pdmu.edu.ua
1332. Форма власності, сфера управління: Міністерство охорони здоров'я України

Джерела, напрями та обсяги фінансування
7700. КПКВК: не застосовується
7201. Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Код джерела фінансування

Обсяг фінансування, тис. грн.

7704

5,00

Терміни виконання роботи
7553. Початок виконання НДДКР: 01.2021
7362. Закінчення виконання НДДКР: 12.2026

Відомості про технологію
9027. Назва технології
1 - українською мовою
Спосіб прогнозування ризику алекситимії у чоловіків, які зловживають психоактивними речовинами
3 - англійською мовою
A method for predicting the risk of alexithymia in men with psychotropic substance use disorders
9125.Опис технології
1. Мета, для досягнення якої розроблено чи придбано технологію
Удосконалення прогнозування розвитку алекситимії у чоловіків, які зловживають психоактивними речовинами на
підстави показників психосоціальної адаптації
2. Основна суть технології
Суть технології полягає у створенні прогностичної моделі, що складається з 2 клінічних предикторів – індекс емоційної
комфортності та індекс інтернальності за методикою К.Р. Роджерса та Р.Ф. Даймонда
3. Анотований зміст
Рівні алекситимії та психосоціальної адаптації можуть впливати на лікування та реабілітацію пацієнтів, які зловживають
психоактивними речовинами. Виявлено двофакторну лінійну регресійну модель ,що включає два фактора: інтернальність
та емоційний комфорт. Так, підвищені рівні внутрішнього та емоційного комфорту у чоловіків, які зловживають
психоактивними речовинами, можуть бути прогностичними факторами зростання рівня алекситимії.
4. Проблеми, які технологія дає змогу вирішувати
На підставі запропонованої моделі вирішується проблема виявлення груп ризику розвитку алекситимії серед чоловіків,
що зловживають психоактивними речовинами.
5. Ознаки новизни технології
Вперше виявлені клінічні предиктори стану психосоціальної адаптації, що дозволяють прогнозувати розвиток алекситимії
серед чоловіків, які зловживають психоактивними речовинами.
6. Складові технології
Анкета клінічного інтерв’ю пацієнта, 20-пунктова Торонтська шкала алекситимії, методика оцінки психосоціальної
адаптації К.Р. Роджерса та Р.Ф. Даймонда, розроблена регресійна прогностична модель, в якій предикторами виступають
індекс емоційної комфортності та індекс інтернальності.
Опис технології англійською мовою
Levels of alexithymia and psychosocial adaptation may affect the treatment and rehabilitation of patients who abuse substance.
We found a two-factor linear regression model that includes two factors: internality and emotional comfort. Thus, increased
levels of inner and emotional comfort in men who abuse psychoactive substances may be prognostic factors for increasing levels
of alexithymia.
9127. Технічні характеристики
Прогностична модель, що побудована шляхом регресійного аналізу, складається з 2 клінічних предикторів: індекс
емоційної комфортності та індекс інтернальності. Побудована двофакторна модель була адекватною (скорегований R2 =
0,51, F = 14,7, p<0,001), резидуальна стандартна похибка: 9,9 (df = 24). При збільшенні індексу емоційної комфортності на 1%

рівень алекситимії збільшується в середньому на 0,31±0,14 балів (р = 0,031), а на кожен 1% індексу інтернальності – на
0,51±0,18 балів (р = 0,008).
9128. Техніко-економічний чи соціальний ефект
Технологія дозволяє зменшити економічне та кадрове навантаження на систему охорони здоров’я, шляхом покращення
надання психологічної допомоги особам, які зловживають психоактивними речовинами, оскільки наявність алекситимії
ускладнює терапевтичний процес і порушує комплаєнс між пацієнтом та психотерапевтом. Шляхом застосування моделі
можливо покращити ефективність терапевтичних заходів та якість життя пацієнтів.
5490. Об'єкти інтелектуальної власності
Немає
9156. Основні переваги порівняно з існуючими технологіями
Аналіз виявлених предикторів дозволяє на ранніх етапах прогнозувати ризик розвитку алекситимії у чоловіків, що
зловживають психоактивними речовинами, для подальшого врахування при побудові схеми терапевтичного підходу.
9155. Галузь застосування
Медицина
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/TRL5 - перевірено прототип в робочому середовищі користувача, технологію перевірено у відповідному робочому
середовищі (на виробництві)
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: 5 тис. грн.
6013. Особливі умови впровадження технології
Немає

Підсумкові відомості
5634. Індекс УДК: 615.212.7.099, 616.89-008.441.3, 616.89-008.434.5:615.21-037
5616. Коди тематичних рубрик НТІ: 34.47.67, 76.29.52.07
6111. Керівник юридичної особи: Ждан Вячеслав Миколaйович
6210. Науковий ступінь, вчене звання керівника юридичної особи: (д. мед.
н., професор)

6120. Керівник НДДКР
1 - українською мовою
Скрипников Андрій Миколайович
2 - англійською мовою
Skrypnikov Andriy
6228. Науковий ступінь, вчене звання керівника НДДКР: (д.мед.н.,
професор)

6140. Керівник структурного підрозділу МОН України: Чайка Дар'я Юріївна
Тел.: +380 (44) 287-82-55
Email.: chayka@mon.gov.ua

6142. Реєстратор: Іванов Олексій Васильович

