
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінниця, 2020 



   У покажчику представлені інформаційні листи про нововведення в системі охорони здоров’я, 

що надійшли до фонду бібліотеки у ІІ півріччі 2020 року. Видання розраховано на головних, 

штатних та позаштатних спеціалістів Департаменту охорони здоров’я обласної державної 

адміністрації, відповідальних за реалізацію інноваційних процесів та лікарів, що застосовують 

нові методики в своїй практичній діяльності. Листи розташовані за розділами відповідно до 

направлень медицини, в кожному окремому розділі за алфавітом. 

 

1. Спосіб комплексної, цитопротекторої терапії вагітних із затримкою росту плода: 

Інформ. лист № 161-2020; Зап. держ. мед. ун-т , НВО «Фарматрон»Україна, 

Укрмедпатентінформ МОЗ України. -К. : Б.в., 2020. – 8 с. 

 
 

 

1. Гігієна і безпека праці медичного персоналу, професійна захворюваність на COVID-19 

та її попередження в системі охорони здоров’я : Інформ. лист № 141-2020; Нац. мед. ін.-т 

ім. 

2. О.О. Богомольця , ДУ «Ін-т громад. здор. ім.. О.М. Марзєєва НАМН України», ДНУ 

«Наук.- практ. ц-р проф. та клін. мед.» ДУС, Укрмедпатентінформ МОЗ України.-К. : Б. 

в., 2020.- 4 с. 

3. Метод анкетування як інструмент оцінки умов праці медичного персоналу та управління 

ризиками в надзвичайних ситуаціях медико – біологічного характеру (на прикладі 

полодання пандемії COVID-19): Інформ. лист № 145-2020; Нац. мед. ін.-т ім. О.О. 

Богомольця , ДУ «Ін- т громад. здор. ім.. О.М. Марзєєва НАМН України», 

Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б. в., 2020.- 4 c. 

 

 

1. Показники об’єму щитоподібної залози у дітей та підлітків з площею поверхні тіла 

понад 1.7 кв. м: Інформ. лист № 120-2020; ДУ «Ін-т охор. здор. дітей та підлітків НАМН 

України» , Укрмедпатентінформ МОЗ України.-К. : Б. в., 2020.- 4 c. 

 

 

1. Діагностика фіброзу печінки у чоловіків, хворих на хронічний гепатит С: Інформ. 

лист № 99-2020; Харк. нац. мед. ун-т., Укрмедпатентінформ МОЗ України. -К. : Б. в., 

2020. -4 с. 

 

2. Діагностика цирозу печінки як наслідку хронічного гепатиту С: Інформ. лист №98 -

2020; Харк. нац. мед. ун-т., Укрмедпатентінформ МОЗ України. -К. : Б. в., 2020. -4 с. 

 

3. Спосіб раннього визначення прогресування ВІЛ-інфекції: Інформ. лист № 69-2019; 

ДЗ “Дніпр. мед. акад. МОЗ України”, Укрмедпатентінформ МОЗ України.-К. : Б. в., 

2019.-4 с. 

 

 

1. Рівні тестостерону у молодих чоловіків, що перенесли гострий інфаркт міокарда, клінічне 

та прогностичне значення: Інформ.лист №101-2020; ДНУ «Наук.-практ. ц-р проф. та клін. 

мед.» ДУС, Укрмедпатентінформ МОЗ України.-К. : Б. в., 2020.- 4с. 

 



2. Спосіб лікування артеріальної гіпертензії у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу та 

гіпомагніємією: Інформ. лист № 112-2020; Харк. нац. мед. ун-т, Вінн. нац.. мед. ун-т ім. 

М.І. Пирогова, Укрмедпатентінформ МОЗ України. -К.: Б.в., 2020. - 4 с. 
 

3. Спосіб лікування вегетативних розладів у пацієнтів з гіпертонічною хворобою: Інформ. 

лист№ 111- 2020; Харк. нац. мед. ун-т  ,  Укрмедпатентінформ  МОЗ України. -К.: Б.в., 2020. 

-4 с. 

 

4. Спосіб лікування когнітивних порушень у пацієнтів з артеріальною гіпертензією та 

цукровим діабетом 2-го типу: Інформ. лист № 113-2020; Харк. нац. мед. ун-т, Вінн. нац. 

мед. ун-т ім. М.І. Пирогова, Укрмедпатентінформ МОЗ України. -К.: Б.в., 2020. -4 с. 
 

1. Оптимізація ранньої діагностики екстра пірамідних порушень у хворих , що перенесли 

ішемічний інсульт: Інформ. литс № 103-2020; ДНУ «Наук.-практ. ц-р проф. та клін. 

мед.»ДУС, Укрмедпатентінформ МОЗ України.-К. : Б. в., 2020.- 4с. 
 

 
 

 

1. Алгоритм діагностики асоційованих з вейпінгом респіраторних розладів удітей та 

підлітків: Інформ. лист № 131-2020;ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун–т ім. 

І.Я.Горбачевського МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. –К.: Б.в., 2019. –

4 с. 
 

2. Алгоритм діагностики та лікування алергії на білок коров’ячого молока у дітей: Інформ. 

лист№ 125-2020; ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун–т ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України", 

Укрмедпатентінформ МОЗ України. –К.: Б.в., 2019. -8 с. 
 

3. Алгоритм неорнатального скринінгу у первинних імунодефіцитів: Інформ. лист №137-

2020; ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун–т ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України", 

Укрмедпатентінформ МОЗ України. –К.: Б.в., 2019. –4 с. 
 

4. Гостра діагностика герметичної інфекції, у дітей з хронічною гастродуоденальною 

патологією: Інформ. лист № 130-2020; ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун–т ім. 

І.Я.Горбачевського МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. –К.: Б.в., 2019. –

4 с. 
 

5. Ентеровірусна інфекція у дітей: діагностично-лікувальний алгоритм лікаря першого 

контакту: Інформ. лист № 132-2020; ; ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун–т ім. 

І.Я.Горбачевського МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. –К.: Б.в., 2019. - 

4 с. 
 

6. Застосування орального осмотичного проносного засобу для корекції нейрогенних 

закрепів у дітей: Інформ. лист № 134-2020; ; ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун–т ім. 

І.Я.Горбачевського МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. –К.: Б.в., 2019. –

4 с. 
 

7. Застосування осмотичного проносного засобу для корекції нейрогенних закрепів у дітей: 

Інформ. лист № 134 -2020; ; ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун–т ім. І.Я.Горбачевського МОЗ 

України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. –К.: Б.в., 2019. –4 с. 
 

8. Комплексна діагностика герметичної інфекції, викликаної вірусом Епштейн-Барр і 

цитомегаловірусом у дітей з хронічною гастродуоденальною патологією: Інформ. лист 

№ 123-2020; ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун–т ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України", 

Укрмедпатентінформ МОЗ України. –К.: Б.в., 2019. –4 с. 



 

9. Корекція екзокринної недостатності підшлункової залози рослинним ферментним 

препаратом у дітей з патологією травної системи: Інформ. лист № 136-2020; ; ДВНЗ 

"Терноп. держ. мед. ун–т ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України", Укрмедпатентінформ 

МОЗ України. – К.: Б.в., 2019. –4 с. 
 

10. Корекція порушень церебро-інтестинальної взаємодії у дітей з функціональними 

розладами міліарного тракту: Інформ. лист №135-2020; ; ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун–т 

ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. –К.: Б.в., 

2019. –4 с. 
 

11. Менеджмент больового синдрому у доношених новонароджених при проведенні 

інтенсивної терапії: Інформ. лист № 83-2020; Укр. мед. стомат. акад., ДУ "Ін-т пед., 

акушер. і гінекол. 

НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. -К.: Б.в., 2020. -4 с. 
 

12. Методика проведення чистої переривчастої катетеризації при нейрогенному сечовом 

міхурі у дітей із SPINA BIFIDA: Інформ. лист № 126-2020; ДВНЗ "Терноп. держ. мед. 

ун–т ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. –К.: 

Б.в., 2019. –4 с. 
 

13. Оптимізація лікування діареї при гастритах у дітей: Інформ. лист № 133-2020; ДВНЗ 

"Терноп. держ. мед. ун–т ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України", Укрмедпатентінформ 

МОЗ України. –К.: Б.в., 2019. –4 с. 
 

14. Ососбливості консервативної терапії нейрогенного сечового міхура у дітей із SPINA 

BIFIDA: Інформ. лист №127-2020; ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун–т ім. 

І.Я.Горбачевського МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. –К.: Б.в., 2019. –

4 с. 
 

15. Роль медичної активності батьків в контролі реабілітації дітей з гастроентерологічною 

патологією: Інформ. лист № 121-2020; ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун–т ім. 

І.Я.Горбачевського МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. –К.: Б.в., 2019. - 

4 с. 
 

16. Скринінгова діагностика герметичної інфекції, викликаної вірусом Епштейн-Барр і 

цитомегаловірусом у дітей з хронічною гастродуоденальною патологією: Інформ. лист 

№ 128-2020; ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун–т ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України", 

Укрмедпатентінформ МОЗ України. –К.: Б.в., 2019. –4 с. 
 

17. Скринінгова малоінвазивна діагностика остеопорозу у дітей з хронічною 

гепатобіліарною патологією: Інформ. лист № 124-2020; ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун–т 

ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. –К.: Б.в., 

2019. –4 с. 
 

18. Скринінгова малоінвазивна діагностика остеопорозу у дітей з хронічною 

гастродуоденальною патологією: Інформ. лист № 129-2020; ДВНЗ "Терноп. держ. мед. 

ун–т ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. –К.: 

Б.в., 2019. –4 с. 
 

19. Спосіб електронної аускультації в діагностиці серцевих шумів у передчасно 

народжених: Інформ. лист № 82 -2020; Укр. мед. стомат. акад., ДУ "Ін-т пед., акушер. і 

гінекол. НАМН України", ДЗ “Дніпр. мед. акад. МОЗ України”, Укрмедпатентінформ 

МОЗ України. -К.: Б.в., 2020. -4 с. 
 

 
 



20. Спосіб вдосконалення діагностики серцевих шумів у новонароджених в ранньому 

неонатальному періоді: Інформ. лист № 84-2020; Укр. мед. стомат. акад. МОЗ України , 

ДУ "Ін-т пед., акушер. і гінекол. НАМН України", ДЗ “Дніпр. мед. акад. МОЗ України”, 

Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2020. -4 с. 
 

21. Спосіб лікування функціональної диспепсії у дітей: Інформ лист № 122-2020; ДВНЗ 

"Терноп. держ. мед. ун–т ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України", Укрмедпатентінформ 

МОЗ України. – К.: Б.в., 2019. - 4 с. 
 

22. Удосконалення комплексного лікування залізодефіцитної анемії у дітей з білково- 

енергетичною недостатністю: Інформ. лист№138; ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун–т ім. 

І.Я.Горбачевського МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. –К.: Б.в., 2019. – 4 

с. 
 

 
 

1. Діагностика психологічної складової больового синдрому: Інформ. лист № 143-2020; Львів. 

нац. мед. ун-т  ім.  Данила Галицького, Укрмедпатентінформ МОЗ України. -К. : Б.в., 2020. 

- 4 с. 
 

2. Спосіб лікування та профілактики рекурентних депресивних розладів: Інформ. лист № 81- 

2020; Укр. мед. стомат. акад., Укрмедпатентінформ МОЗ України. -К.: Б.в., 2020. -4 с. 

 

 

1. Самооцінка системи управління медичною профілактикою у багатопрофільному закладі 

охорони здоров’я за функціональною методикою: Інформ. лист № 106-2020; ДНУ 

«Наук.- практ. ц-р проф. та клін. мед.»ДУС, Укрмедпатентінформ МОЗ України.-К. : Б. 

в., 2020.- 4с. 

 

1. Спосіб оптимізації лікування НПЗЗ-гастропатії, асоційованої з HELICOBACTER 

PYLORI, у поєднанні з ішемічною хворобою серця: Інформ. лист № 118-2020; Укр. мед. 

стомат. акад. МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України.-К. : Б. в., 2020.- 4с. 
 

2. Спосіб оптимізації лікування хронічного гастриту, асоційованої з HELICOBACTER 

PYLORI, у поєднанні з цукровим діабетом 2 типу: Інформ. лист № 119-2020; ; Укр. мед. 

стомат. акад. МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України.-К. : Б. в., 2020.- 4с. 
 

3. Спосіб профілактики розвитку гепатотоксиних реакцій у хворих на гострі лейкемії: 

Інформ. лист №115-2020; Укр. мед. стомат. акад. МОЗ України, Укрмедпатентінформ 

МОЗ України.- К. : Б. в., 2020.- 4с. 
 

4. Спосіб профілактики розвитку гепатотоксичних реакцій на фоні хіміотерапії гострих 

лейкемій у хворих із надмірною масою тіла: Інфор. лист № 116-2020; Укр. мед. стомат. 

акад. МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України.-К. : Б. в., 2020.- 4с. 
 

5. Спосіб профілактики розвитку гепатотоксичних реакцій у хворих на множинну мієлому 

із супутнім ожирінням: Інформ. лист№ 117-2020; Укр. мед. стомат. акад. МОЗ України, 

Укрмедпатентінформ МОЗ України.-К. : Б. в., 2020.- 4с. 

 

1. Імунобіологічний лікарський засіб для діагностики кандідозної інфекції: Інформ. лист № 

158-2020; Нац. фарм. ун-т МОЗ України , Укрмедпатентінформ МОЗ України. -К. : Б.в., 

2020. -4 с. 
 



2. Науково-методичні підходи до обґрунтування гарантованого пакету лікарських препаратів 

для лікування пацієнтів з хворобою Паркінсона: Інформ. лист № 144-2020; Нац. фарм. ун-т 

МОЗ України , Укрмедпатентінформ МОЗ України. -К. : Б.в., 2020. - 8 с. 
 

3. Спосіб моделювання сібхронічного запалення слизової оболонки піхви: Інформ. лист № 

159- 2020; Нац. фарм. ун-т МОЗ України , Укрмедпатентінформ МОЗ України. -К. : Б.в., 

2020. - 4 с. 
 

4. Удосконалення оцінки ефективності комплексної метафілактики кальцій-оксалатного 

нефролітіазу з урахуванням основних факторів ризику його розвитку: Інформ. лист № 149- 

2020;ДУ «Ін-т урології НАМН України», Укрмедпатентінформ МОЗ України. -К. : Б.в., 

2020. -8с. 
 

5. Цитопротекція наркоз – індукованих порушень гепамарином : Інформ. лист № 142-2020; 

Нац. фарм. ун-т МОЗ України , Укрмедпатентінформ МОЗ України. -К. : Б.в., 2020. -4 с. 

 

 

 

1. Застосування комбінованого препарату будесонід/ формотерол в базисній терапії у стероїд- 

наївних хворих на бронхіальну астму, поєднану з хронічним обструктивним 

захворюванням легень з нейтрофільним типом запалення :Інформ. лист протокол № 8-2020; 

НАМН України, ДУ «Нац. ін.-т фтиз. і пульм. ім. Ф.Г. Яновського НАМН України »(НІФП 

НАМНУ). –К.: Б.в., 2020.- 4 с. 
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