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Передмова 
 
У покажчику представлені інформаційні листи про нововведення в системі охорони 
здоров’я, що надійшли до фонду бібліотеки у ІV кварталі 2018 року. Видання розташовані за 
розділами відповідно до направлень медицини, в кожному окремому розділі – за алфавітом. 
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. 
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2018; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад." МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. 

: Б.в., 2018. – 4 с. 

 

2. Застосування препарату Атоксіл у комплексній терапії вагітних з холестатичним гепатозом: 

Інформ. лист № 291-2017; ДУ ”Ін-т пед., акуш. та гінек. НАМН України”,  

Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2017. – 4 с. 

 

3. Метод профілактики патологічного збільшення маси тіла під час вагітності: Інф. лист № 142-

2018; ВДНЗ "Іван.-Франк. нац. мед. ун-т.",Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 

2018. – 5 с. 

 

4. Неінвазивна діагностика хронічного ендометриту у жінок з репродуктивними втратами на 

етапі предгравітарної підготовки: Інф.лист № 180-2018; ВДНЗ " Укр. мед. стомат. акад." МОЗ 

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

 

5. Нові терапевтичні підходи у лікуванні не виношування вагітності: Інформ. лист №293-2018 ; 

Нац. мед. акад. післядипл.осв. ім. П. Шупика МОЗ України, ДУ “Укр. ін-т стратег. досл. МОЗ 

України”, Укрмедпатентінформ МОЗ України. -К. : Б.в., 2018. - 6 с. 

 

6. Профілактика септичних ускладнень післяпологового періоду у жінок групи ризику: Інф. 

лист № 216-2018; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ України, 

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

 

 

 



7. Спосіб профілактики кровотеч при викидні, що не відбувся: Інформ. лист №153-2018; ВДНЗ 

України ,,Буков. держ. мед. ун-т” МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: 

Б.в., 2018. – 4 с. 

                

                  Анестезіологія 
 

1. Спосіб оцінки перебігу ендогенної інтоксикації: Інформ. лист №127-2017; ВДНЗ України ,, Буков. 
держ. мед. ун-т ” МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с. 

  

Гастроентерологія 
 

1. Спосіб корекції дисбіотичних порушень у хворих на хронічний панкреатит із супутнім 

аскаридозом : Інформ. лист №240-2018; ДВНЗ “ Терн. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського 

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

 

Гігієна навколишнього середовища 
 

1. Особливості психофізіологічної адаптації учнів старших класів загальноосвітніх навчальних 
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мед. ун-т.",Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2018. – 5 с. 

 

2. Методика розрахунку акустичних характеристик потоків залізничного транспорту: Інформ. 

лист №102-2018; ДУ "Ін-т громад. здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України", 

Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 7 с. 

 

Дерматологія  та  венерологія 
 

1. Адаптація та впровадження опитувальника по визначенню якості життя хворих на 

актинічний кератоз ( ACTINIC KERATOSIS of life) : Інформ. лист №38-2018; ДНУ “Науков. 

практ. центр профілакт. та клін. медиц.” ДУС, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 

2018. – 4 с. 

 

2. Адаптація та впровадження опитувальника по визначенню якості життя хворих на інтра-

епідермальний рак шкіри ( SKIN CANCER QUALITU of life) : Інформ. лист №37-2018; ДНУ 

“Науков. практ. центр профілакт. та клін. медиц.” ДУС, Укрмедпатентінформ МОЗ України. 

– К. : Б.в., 2018. – 4 с. 

 

3. Спосіб корекції порушень стану ерго- та трофотропної систем при псоріазі: Інформ. лист 

№132-2018 ; Харк. нац. мед. ун-т, Укрмедпатентінформ МОЗ України. -К. : Б.в., 2018. - 4 с. 

 

4. Спосіб лікування вугрової хвороби в стадії загострення, поєднаної із дисбіозом кишечнику: 

Інформ. лист №193-2018 ; Харк. нац. мед. ун-т, Укрмедпатентінформ МОЗ України. -К. : Б.в., 

2018. - 4 с. 

 

5. Спосіб лікування хворих на простий герпес : Інформ. лист №173-2018; Львів. нац. мед. ун-т 

ім. Данила Галицького МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2017. – 

4 с. 

 

6. Спосіб удосконалення діагностики псоріазу : Інформ. лист №174-2018; Львів. нац. мед. ун-т 

ім. Данила Галицького МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2017. – 

4 с. 

Загальна практика сімейна медицина 

 
1. Визначення проблемних регіонів України за захворюваністю на парентеральні вірусні 

гепатити на основі динаміки їх змін та короткострокових пронозних тенденцій: Інформ. лист 
№275-2018 ; Нац. мед. акад. післядипл.осв. ім. П. Шупика МОЗ України, ДУ “Укр. ін-т 
стратег. досл. МОЗ України”, Укрмедпатентінформ МОЗ України. -К. : Б.в., 2018. - 8 с. 



 

 

Інфекційні хвороби 
 

 

1. Діагностика цирозу печінки як наслідку хронічного гепатиту : Інформ. лист №170-2018; 

Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К: Б.в., 2018. - 4 с. 

 

2. Інноваційний спосіб корекції дисбіозу у хворих на гострі респіраторні інфекції: Інформ. лист 

№300-2018 ; Нац. мед. акад. післядипл.осв. ім. П. Шупика МОЗ України, 

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

 

3. Оптимізація лікування гострих кишкових інфекцій у дітей : Інформ. лист №228-2018; Буков. 

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

 

4. Оптимізація способу лікування хворих на гострі респіраторні інфекції: Інформ. лист №301-

2018 ; Нац. мед. акад. післядипл.осв. ім. П. Шупика МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ 

України. -К. : Б.в., 2018. - 4 с. 

 

5. Спосіб лікування інфекційного мононуклеозу, спричиненого вірусом Епштейна-Бар : Інформ. 

лист №171-2018; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – 

К: Б.в., 2018. - 4 с. 
 

Кардіологія 
 

1. Спосіб лікування ідіопатичного пролапсу мітрального клапана у осіб молодого віку з 

клінічними ознаками вегетативної дисфункції: Інформ. лист №166-2018; Харків. нац. мед. ун-

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

 

2. Спосіб лікування артеріальної гіпертензії у осіб молодого віку з підвищеною артеріально. 

ригідністю: Інформ. лист №168-2018; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, 

Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К: Б.в., 2018. - 4 с. 
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гіпертензією: Інформ. лист №167-2018; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, 

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

Клінічна імунологія та алергологія 
 

1. Ефективність діалізату лейкоцитів ліофілізованого ( імодину) у хворих на поліноз: Інформ. 

лист №320-2018; ДЗ ,, Дніпр. мед. акад” МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – 

К.: Б.в., 2018. – 4 с. 

 

2. Оцінка специфічності та чутливості технології APOLECT у хворих на системні захворювання 

сполучної тканини : Інформ. лист №304-а-2017; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького 

МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2017. – 4 с. 
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2018; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. 

– К.: Б.в., 2018. – 4 с. 
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жовчного міхура і жовчовивідних шляхів, як комор бідної патології у осіб із залежністю від 



психоактивних речовин: Інформ. лист №201-2018; Харків. мед. акад. післядипл, осв., 

Укрмед-патентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2018. – 6 с.: табл. 
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– 6 с.: табл. 
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комбанатів з контрольованими активними фармацевтичними інгредієнтами : Інформ. лист 
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2018. – 6 с.: табл. 
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постраждалим внаслідок дорожно-транспортних пригод: Інформ. лист №266-2018; ДЗ ”Укр. 

НПЦ   екстр.   мед.   допом.   та   медиц.   катастр МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. 

– К.: Б.в., 2018. – 6 с.: табл. 

 

2. Шкала ГКО – спосіб оцінки тяжкості пошкодження постраждалих із мінно- вибуховою 
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локалізовану меланому шкіри: Інформ. лист №226-2018; Нац. ін-т раку, Укрмедпатентінформ 
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Педіатрія 
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України”, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2018. – 4 с. 
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Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2018. – 4 с. 
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лікування неалкогольної жирової хвороби печінки у дітей з ожирінням: Інформ. лист №181-
2018; ДЗ ,, Дніпр. мед. акад” МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 
2018. – 4 с. 

 

4. Застосування пробіотичного препарату, що містить комбінацію штамів BIFIDOBACTERIUM, 

LACTOBACILLUS та LACTOCOCCUS для корекції мікробіоти у дітей: Інформ. лист №122-

2018; ДВНЗ “ Терн. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України”, 

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

 

5. Застосування ферментного препарату з метою ліквідації екзокринної недостатності 

підшлункової залози у дітей з ацетонемічним синдромом: Інформ. лист №123-2018; ДВНЗ “ 

Терн. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України”, Укрмедпатентінформ МОЗ 

України. - К. : Б.в., 2018. – 4 с. 

 

6. Сучасні підходи до лікування коморбідної патології у дітей з бронхіальною астмою: Інформ. 

лист №149-2018; ДВНЗ “ Терн. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України”, 

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

 

 



 

Психіатрія 

 
1. Патогенетична модель психологічної корекції дезадаптації волонтерів, діяльність яких 

пов’язана з забезпеченням військових в зоні бойових дій: Інформ. лист №251-2018 ; Харк. 
мед. акад. післядипл. осв. , Укрмедпатентінформ МОЗ України. -К. : Б.в., 2018. - 8 с. 
 

2. Походження та клінічна структура тривожних і депресивних розладів. що асоційовані зі 
зловживанням алкоголем в комбатантів: Інформ. лист № 88-2018; Нац. мед. ун-т ім. О.О. 
Богомольця МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с. 

 
3. Принципи організації психіатричної допомоги військовослужбовцям, які приймали 

безпосередню участь у бойових діях: Інформ. лист № 89-2018; Нац. мед. ун-т ім. О.О. 
Богомольця МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с. 

 

 

Психічне здоров’я 

 
1. Алгоритм диференційованої психокорекції саморуйнівної поведінки у працівниць 

комерційного сексу: Інформ. лист №250-2018 ; Харк. мед. акад. післядипл. осв. , 
Укрмедпатентінформ МОЗ України. -К. : Б.в., 2018. - 4 с. 
 

2. Спосіб діагностики клінічної специфіки й прогнозу перебігу алкогольної залежності у осіб з 
різним психотравматичним досвідом та рівнем психосоціального стресу: Інформ. лист №249-
2018 ; Харк. мед. акад. післядипл. осв. , Укрмедпатентінформ МОЗ України. -К. : Б.в., 2018. - 
8 с. 
 

3. Структурно-динамічна модель впливу стрес-потенціюючих чинників на розвиток і 
прогресування цереброваскулярної патології (як підґрунтя для реалізації 

здоров’яцентрованого підходу у лікувальному процесі): Інформ. лист №252-2018 ; Харк. мед. 
акад. післядипл. осв. , Укрмедпатентінформ МОЗ України. -К. : Б.в., 2018. - 8 с. 

 

Пульмонологія 

  
1. Спосіб корекції тромбоцитарної активності у хворих з ХОБЛ із поєднаною артеріальною 

гіпертензією: Інформ. лист №321-2018; ДЗ ,, Дніпр. мед. акад” МОЗ України, 

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

 

Ревматологія 
 

1. Спосіб прогнозування віддалених суглобових та поза суглобових пошкоджень при різних 

варіантах ювенільного ревматоїдного артриту у дорослому віці: Інформ. лист №292-2018; 

Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 

с. 

 

Соціальна медицина 
 

 
1. Метока визначення інноваційного потенціалу науково-технічної розробки ( НТР): Інформ. 

лист № 6-у-2018; Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2018. – 10 с.: табл. 

 

 

Стоматологія 
 

1. Використання фітосорбенту ФСЕ та зубного еліксиру ” Ексодент” у робітників професійного 

ризику за свинцем за допомогою експрес-тесту мікрокристалізації слини: Інформ. лист 



№217-2018; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: 

Б.в., 2018. – 4 с. 

 

2. Діагностично-лікувальний комплекс підготовки дітей до кісткової пластики альвеолярного 

відростка та їх післяопераційне ведення: Інформ. лист №179-2018; Нац. мед. ун-т ім. О.О. 

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

 

3. Застосування пристрою для визначення паралельності розташування зубів у стоматологічній 

практиці: Інформ. лист №238-2018; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад." МОЗ України, 

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

 

4. Підвищення ефективності лікування хворих на генералізований пародонти шляхом 

використання в комплексній терапії ліпосомальної форми фосфатидилхоліну: Інформ. лист 

№169-2018 ; Харк. нац. мед. ун-т , Укрмедпатентінформ МОЗ України. -К. : Б.в., 2018. - 4 с. 

 

5. Пристрій для визначення чутливості смакових рецепторів язика у людини: Інформ. лист 

№233-2018; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад." МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ 

України. – К. : Б.в., 2018. – 4 с. 

 

6. Пристрій для полімеризації акрилової пластмаси за допомогою ультразвуку: Інформ. лист 

№237-2018; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад." МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ 

України. – К. : Б.в., 2018. – 4 с. 

 

7. Спосіб виготовлення адгезивного мостоподібного протеза: Інформ. лист №234-2018; ВДНЗ 

"Укр. мед. стомат. акад." МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2018. 

– 4 с. 

 

8. Спосіб визначення типу росту нижньої щелепи у пацієнтів з аномаліями прикусу ІІ1 класу за 

Енглем: Інформ. лист №273-2018; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад." МОЗ України, 

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

 

9. Спосіб комплексного лікування генералізованого пародонтиту в пацієнтів з гіпертонічною 

хворобою : Інформ. лист №57-2018; ВДНЗ "Іван.-Франк. нац. мед. ун-

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

 

10. Спосіб лікування ксеростомії, поєднаної з глосодинією: Інформ. лист №235-2018; ВДНЗ 

"Укр. мед. стомат. акад." МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2018. 

– 4 с. 

 

11. Спосіб лікування пацієнтів з суглобово-м’язовою дисфункцією скронево-нижньощелепного 

суглоба оклюзійного генезу: Інформ. лист №274-2018; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад." МОЗ 

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

 

12. Спосіб лікування хронічного катарального гінгівіту у дітей та підлітків: Інформ. лист №236-

2018; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад." МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. 

: Б.в., 2018. – 4 с. 

 

13. Спосіб місцевого лікування запальних захворювань слизової оболонки порожнини рота і 

тканин пародонта: Інформ. лист №190-2018; Одеськ. нац. мед. ун-т, Укрмедпатентінформ 

МОЗ України. – К. : Б.в., 2017. – 4 с. 

 

14. Спосіб морфометричної оцінки тканин верофарингеального комплексу у дітей з вродженими 
незрощеннями твердого та м’якого піднебіння: Інформ. лист №178-2018; Нац. мед. ун-т ім. 

О.О. Богомольця МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с. 
 
15. Спосіб підвищення ефективності лікування генералізованого пародонтиту асоційованого з 

цукровим діабетом 2 типу та автоімунним тиреоїдитом: Інформ. лист №256-2018; Нац. мед. 



ун-т ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. 
– 8 с. 

 
16. Спосіб прогнозування інтраопераційної крововтрати при артеріовенозних мальформаціях з 

ураженням щелеп: Інформ. лист №177-2018; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця МОЗ 
України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с. 

 

Судинна хірургія 

 
1. Попередження розвитку реперфузійно-реоксигенаційних ускладнень при реваскуляризації 

нижніх кінцівок в умовах хронічної критичної ішемії : Інформ. лист №204-2018; ДВНЗ “ 

Терн. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України”, Укрмедпатентінформ МОЗ 

України. - К. : Б.в., 2018. – 4 с. 

 

Терапія 

 

1. Застосування гіпоксично-гіперкапнічних тренувань для подолання гіпервентиляційного 

синдрому у хворих на артеріальне гіпертензію: Інформ. лист №154-2018; ВДНЗ "Іван.-Франк. 

нац. мед. ун-т.",Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2018. – 4 с. 

 

2. Спосіб діагностики пудентопатії у чоловіків : Інформ. лист №356-2017; Одеськ. нац. мед. ун-

т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с. 

 

3. Спосіб діагностики синдрому запалення з аутоімунним компонентом у хворих на гострий 

інфаркт міокарда у поєднанні з хронічним панкреатитом: Інформ. лист №197-2018; ВДНЗ 

"Укр. мед. стомат. акад." МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2018. 

– 4 с. 

 

4. Спосіб лікування хворих на неалкогольний стеатогепатит із коморбідним метаболічним 

синдромом: Інформ. лист №221-2018; ВДНЗ "Буков. держ. мед. ун-т.",Укрмедпатентінформ 

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

 

5. Спосіб лікування хворих на неалкогольний стеатогепатит та цукровий діабет 2 типу: Інформ. 

лист №220-2018; ВДНЗ "Буков. держ. мед. ун-т.",Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : 

Б.в., 2018. – 4 с. 

 

6. Спосіб оптимізації комплексного лікування ентеропатії з переважанням діареї у хворих на 

цукровий діабет 2 типу: Інформ. лист №195-2018; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад." МОЗ 

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

 

7. Спосіб оптимізації комплексного лікування ентеропатії з переважанням обстипації у хворих 

на цукровий діабет 2 типу: Інформ. лист №196-2018; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад." МОЗ 

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

 
 

Урологія 

 

1. Cпосіб визначення генезу розвитку стриктур миско-сечовидного сегменту у хворих на 

гідронефроз: Інформ. лист №254-2018 ; Харк. мед. акад. післядипл. осв. , 

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

 

2. Спосіб лікування хворих на хронічний бактеріальний простатит: Інформ. лист №203-2018; 

ДУ "Ін-т урології НАМН України ", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2018. – 4 

с. 

 



3. Cпосіб оцінки ступеня травматизації паренхіми нирки у хворих на нефролітіаз: Інформ. лист 

№253-2018 ; Харк. мед. акад. післядипл. осв. , Укрмедпатентінформ МОЗ України. -К. : Б.в., 

2018. - 4 с. 

 
 

Фармакологія 

 

1. Відсутність корекції порушень рівня статевих гормонів та морфо-функціонального стану 

гонад за умов застосування метформіну на тлі метаболічного синдрому, що розвинувся в 

ювенільному віці ( експериментальне дослідження) : Інформ. лист №213-2018; ДУ «Ін-т 

фармакології та токсикології НАМН України», Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : 

Б.в., 2018. – 4 с. 

 

2. Коригуюча дія метіоніну та метовітану стосовно побічних ефектів на сім’яники 

протитуберкульозних засобів І ряду : Інформ. лист №212-2018; ДУ «Ін-т фармакології та 

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

 

3. Підвищення тривожності за умов введення метформіну на тлі метаболічного синдрому, що 

розвинувся в ювенільному віці ( експериментальне дослідження)  : Інформ. лист №214-2018; 

ДУ «Ін-т фармакології та токсикології НАМН України», Укрмедпатентінформ МОЗ України. 

- К. : Б.в., 2018. – 4 с. 

 

4. Спосіб застосування крему з наночастинками церію діоксиду для профілактики ураження 
ультрафіолетовим випромінюванням: Інформ. лист №303-2018; Нац. мед. ун-т ім. О.О. 
Богомольця МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с. 

 

 

Фармація 

 
 

2. Вивчення антиоксидантних властивостей сухого екстракту з хости ланцетолистої : Інформ. 

лист №218-2018; ДВНЗ “ Терн. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України”, 

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

 

3. Застосування рекомбінантного інтерлейкіну-2 (ронколейкін) як ефективного 

нейропротективного засобу з ендотеліотропним механізмом дії: Інформ. лист № 113-2018; 

Нац. фарм. ун-т  МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2018. – 6 с. 

 

4. Режим контролю лікарських засобів для фармакотерапії гіпертонічної хвороби у пацієнтів з 

дуальними розладами: Інформ. лист №183-2018 ; Харк. нац. мед. ун-т , Укрмедпатентінформ 

МОЗ України. -К. : Б.в., 2018. - 6 с.: табл. 

 

5. Режим контролю лікарських засобів для фармакотерапії цукрового діабету 2 типу: Інформ. 

лист №182-2018 ; Харк. нац. мед. ун-т , Укрмедпатентінформ МОЗ України. -К. : Б.в., 2018. - 

6 с.: табл. 

 

6. Технологія виготовлення пасти ентеросорбтивної дії для лікування отруєнь та захворювань, 

що супроводжуються ендотоксикозом: Інформ. лист №184-2018; Нац. фарм. ун-т МОЗ 

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

 

Хірургія 

 
1. Спосіб прогнозування ризику розвитку третинного перитоніту: Інформ. лист № 108-2018; 

Львів. нац. мед. ун-т ім.Данила Галицького МОЗ України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця 
МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с. 

 

 

 



 

 

 

Отримати більш детальну інформацію Ви можете за тел: (0432) 67-38-04, 098-107-89-35. 

У  разі зацікавленості в отриманні електронних копій документів, рекомендуємо 

скористатися сервісом «Електронна доставка документів» або надсилати ваші 
замовлення на електронну адресу : vinmedlib54@ukr.ne



 


