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Передмова 

 

У покажчику представлені інформаційні листи про нововведення в системі охорони 

здоров’я, що надійшли до фонду бібліотеки у ІІІ кв. 2019 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. 

 

 

 

 



 

Акушерство та гінекологія 

 

1. Профілактика залізодефіциту і анемії у вагітних: Інформ. лист № 142-2019 ; ДУ "Ін-т пед., 

акушер. і гінекол. НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 4 с. 

 

2. Спосіб покращення периопераційної аналгезії при септопластиці шляхом використання 

внутрішньовенної інфузії Ацетамінофену: Інформ. лист № 113- 2019 ; ДЗ “Дніпр. мед. акад. 

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

 

 

Гігієна навколишнього середовища 

1. Інтегральна оцінка репродуктивного потенціалу жінок раннього фертильного віку: Інформ. 

лист №12-2019; ДУ"Ін-т громад. здоров'я ім. О. М. Марзєєва НАМН України, 

Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б. в., 2019. - 6 с. 

2. Методика орієнтовних розрахунків максимальних рівнів звуку на території населених пунктів 

при прольоті літаків цивільної авіації: Інформ. лист №11-2019; ДУ"Ін-т громадськ. здоров'я ім. 

О. М. Марзєєва НАМН України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б. в., 2019. - 4 с. 

3. Система заходів щодо зниження ризику для здоров’я населення від впливу зважених твердих 

часток дрібнодисперсних фракцій: Інформ. лист  № 119-2019 ; Запор. держ. мед. ун-т, 

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

 

Гігієна праці та профзахворювання  

 

1. Заходи з медичного забезпечення населення зон спостереження діючих об’єктів атомної 

енергетики України: Інформ. лист №30-2019; Нац. мед. акад. післядипл. освіти ім. П.Л. 

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

 

2. Нормалізація кількісних і якісних параметрів освітлення, створеного світильниками зі 

світлодіодними джерелами світла для приміщень загальноосвітніх навчальних закладів: 

Інформ. лист №41-2019 ; ДУ “ Ін-т медиц. праці НАМН України ”, Укрмедпатентінформ МОЗ 

України. - К. : Б.в., 2019. - 4 с. 

 

Дерматологія 

1. Спосіб лікування хворих на мікроспорію гладенької шкіри з переважним ушкодженням 

пушкового волосся: Інформ. лист № 73-2019 ; Укр. мед. стомат. акад. МОЗ України  , Нац. 

мед. Ун-т ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України, К. : Б. в., 

2019. - 4 с. 

 

Ендокринологія 

 

1. Корекція гіперкаліємії у хворих на хронічну хворобу нирок: Інформ. лист №28-2019; Нац. мед. 

акад. післядипл. освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – 

К.: Б. в., 2019. – 4 с. 

 

 



 

Епідеміологія та профілактика інфекційних хвороб 

 

1. Новий простий спосіб індикації пеніцилін-толерантності збудника дифтерії за допомогою 

диско-дифузійного методу: Інформ. лист  № 387-2018 ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила 

Галицького, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2018. - 4 с. 

Загальна практика– сімейна медицина 

1. Параметри режиму контролю лікарських засобів для фармакотерапії пептичної виразки 

шлунка та 12-палої кишки у дорослих: Інформ. лист №284-2018; Харк. мед. акад. післядипл. 

освіти, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б. в., 2018. – 6 с. 

 

2. Режим контролю лікарських засобів для фармакотерапії депресії у комбатантів: Інформ. лист 

№282-2018; Харк. мед. акад. післядипл. освіти, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б. в., 

2018. – 8 с. 

 

Клінічна фармакологія і фармація 
 

1. Режим контролю лікарських засобів для фармакотерапії бронхіальної астми: Інформ. лист 

№279-2018; Харк. мед. акад. післядипл. освіти, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б. в., 

2018. – 6 с. 

Неврологія  

 

1. Спосіб прогностичної оцінки розвитку когнітивних розладів залежно від морфологічних змін 

головного мозку за даними МРТ у хворих на розсіяний склероз: Інформ. лист №163–2019; 

Нац. мед. Ун-т ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: 

Б.в., 2019. – 4 с. 

Патологічна анатомія 

1. Спосіб проведення морфометрії нейронів на гістологічних препаратах спинномозкових вузлів 

: Інформ. лист   № 101- 2019; Укр. мед. стомат. акад.., Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. 

: Б. в., 2019. - 4 с. 

Педіатрія 

1. Алгоритм діагностики первинних дефектів фагоцитозу: Інформ. лист №83–2019; ДВНЗ 

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

України. – К.: Б.в., 2019. – 6 с. 

2. Спосіб диференціальної діагностики порушень серцевого ритму та провідності у доношених 

новонароджених з асфіксією: Інформ. лист №99–2019; Укр. мед. стом. акад., ДУ "Ін-т пед., 

акушер. і гінекол. НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2019. – 4 с. 

3. Спосіб діагностики пароксизмальних станів у передчасно народжених дітей: Інформ. лист 

№100–2019; Укр. мед. стом. акад., ДУ "Ін-т пед., акушер. і гінекол. НАМН України", 

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

 

 



Пульмонологія та фтизіатрія 

1. Спосіб підвищення ефективності хіміотерапії хворих на мультирезистентний туберкульоз 

легень ускладнений ексудативним плевритом : Інформ. лист  № 314-2018 ; Львів. нац. мед. ун-

т ім. Данила Галицького, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2018. - 4 с. 

Ревматологія 

1. Спосіб лікування хворих на подагру у поєднанні з дисбіотичними порушеннями кишечника: 

Інформ. лист №156-2019; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця МОЗ України, 

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

Стоматологія 

1. Ортодонтичний апарат механічної дії для лікування ретенції других постійних молярів 

верхньої щелепи: Інформ. лист №59-2019; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад.", 

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

 

2. Особливості клініки та діагностики дирофіляріозу в щелепно-лицевій ділянці: Інформ. лист 

№122-2019 ; Харк. нац. мед. ун-т., Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б. в., 2019. - 4 с. 

 

3. Спосіб комплексного етіотропного лікування м’язової дисфункції скронево-нижньощелепного 

суглоба у підлітків: Інформ. лист №121-2019 ; Харк. нац. мед. ун-т., Укрмедпатентінформ 

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

 

4. Спосіб комплексної діагностики хворих на сіалолітіаз: Інформ. лист №120-2019 ; Харк. нац. 

мед. ун-т., Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б. в., 2019. - 4 с. 

 

5. Спосіб лікування гострого одонтогенного остеомієліту у дітей: Інформ. лист №75-2019; ВДНЗ 

"Укр. мед. стомат. акад.", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2019. – 4 с. 

 

6. Спосіб лікування гострого початкового карієсу тимчасових зубів у дітей: Інформ. лист №88-

2019; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад.", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2019. – 4 

с. 

Терапія 

1. Спосіб діагностики ендотеліальної дисфункції у хворих на аутоімунний тиреоїдит, що 

поєднується з атеросклерозом коронарних та загальних сонних артерій: Інформ. лист №76-

2019;  Укр. мед. стомат. акад., Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2019. – 4 с. 

Фармація 

 

1. Макро- та мікроскопічні ознаки наземної частини портулаку городнього: Інформ. лист № 78-

2019 ; Зап. держ. мед ун-т , Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2019. - 4 с. 
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практики в Україні: Інформ. лист №115-2019; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця МОЗ 

України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 4 с. 
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Зап. держ. мед.ун-т, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2019. – 4 с. 
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мед.ун-т, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2018. – 4 с. 



 

5. Прискорені умови сушіння трави Чебрецю блошиного (THYMUS PULEGIOIDES L.) : Інформ. 

лист № 105-2019 ; Зап. держ. мед.ун-т, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2018. – 4 

с. 

 

6. Процесна модель інтегрованої системи управління аптечного закладу та фармацевтичної 

служби лікувального закладу: Інформ. лист № 26-2019; Нац. мед. акад. післядипл. освіти ім. 

П.Л. Шупика МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б. в., 2019. – 4 с. 
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Інформ. лист № 20-2019 ; Національний фарм. ун-т, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : 

Б.в., 2019. – 6 с. 

 

8. Розробка ефективних фітозасобів нефропротекторної дії на основі густого екстракту з листя 

берези бородавчастої : Інформ. лист № 150-2019 ; Харк. нац. мед.ун-т, Укрмедпатентінформ 

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

 

9. Склад та технологія виготовлення в умовах аптек збору для корекції клімактеричних розладів: 

Інформ. лист № 382-2018 ; Національний фарм. ун-т, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. 

: Б.в., 2018. – 4 с. 
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11. Склад та технологія приготування протигельмінтного збору в аптечних умовах : Інформ. лист 
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МОЗ України. - К. : Б.в., 2018. – 4 с. 
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карбінолу та Мелоксикаму: Інформ. лист № 141-2019 ; Національний фарм. ун-т, 

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

 

15. Технологія виготовлення в умовах аптек емульсійної основи для м’яких лікарських та 

косметичних засобів: Інформ. лист № 381-2018 ; Національний фарм. ун-т, 

Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2018. – 4 с. 

16. Технологія виготовлення капсул для профілактики та лікування запальних захворювань 

органів сечовиділення: Інформ. лист № 380-2018 ; Національний фарм. ун-т, 
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17. Технологія очної мазі з SULFACETAMIDUM NATRICUM: Інформ. лист № 386-2018 ; 
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      Повні тексти Інформаційних листів Ви зможете отримати,  

     замовивши їх за телефонами:          35-26-93, (098)107-89-35 . 
     або за адресою:                               vinmedlib54@ukr.net 
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