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У покажчику представлені інформаційні листи про нововведення в системі охорони 

здоров’я, що надійшли до фонду бібліотеки у І 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. 

 

            АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ 

 

1. Медикаментозне переривання вагітності, як альтернатива інструментальному артифіційному 

аборту: Інформ.  лист  № 235-2019;  ДУ  ”Ін-т  пед.,  акуш.  та  гінек.  НАМН  України”,  

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

2. Прогнозування самовільного переривання вагітності у жінок з хронічним ендометріозом в 

анамнезі: Інформ. лист №17-2020; ВДНЗ «Укр. мед. стомат. акад.» , Укрмедпатентінформ 

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

3. Профілактика масивної крововтрати під час кесарського розтину у жінок з гіпертензивними 

станами та передлежанням плаценти: Інформ. лист №16-2020; ВДНЗ «Укр. мед. стомат. 

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

4. Роль імунологічних факторів інвазивності в патогенезі геніального ендометріозу: Інформ. 

лист №53-2020; Харк. нац. мед. ун-т , Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2020. - 4 

с. 

5. Спосіб діагностики та лікування загрози передчасних пологів: Інформ. лист № 97-2019 ; Зап. 

держ. мед. ун-т , Укрмедпатентінформ МОЗ України. -К. : Б.в., 2019. – 8 с. 

6. Спосіб консервативної терапії ендометріозу з урахуванням локалізації ендометріоїдних 

гетеротопій: Інформ. лист №52-2020; Харк. нац. мед. ун-т , Укрмедпатентінформ МОЗ 

України. - К.: Б.в., 2020. - 4 с. 

 

АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ 

1. Оптимізація пери операційного ведення хворих на мор бідне ожиріння підчас 

лапароскопічних бариатричних втручань за принципами прискоренної реабілітації: Інформ. 

лист № 64 -2020; ДНУ «Наук.-практ. ц-р проф. та клін. мед.»ДУС, Укрмедпатентінформ 

МОЗ України. - К. : Б. в., 2020. - 6 с. 

 

            ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ 

1. Спосіб неінвазивної діагностики активності неспецифічного виразкового коліту: Інформ. 

лист № 77 – 2020; ДУ «Ін-т гастроентерології НАМН України», Укрмедпатентінформ МОЗ 

України.-К. : Б. в., 2020. - 4 с. 

 

            ГІГІЄНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

1. Гігієнічні рекомендації щодо оптимального рівня рухової активності дітей середнього 

шкільного віку: Інформ. лист № 266 – 2019; «Ін-т громад. здор. ім.. О.М. Марзєєва НАМН 



України», Нац. мед. ін.-т  ім. О.О. Богомольця, Укрмедпатентінформ МОЗ України.-К. : Б. в., 

2019. - 4 с. 

2. Особливості поширеності захворюваності населення різних регіонів України на гормонально 

залежні форми раку: Інформ. лист № 267 – 2019; «Ін-т громад. здор. ім.. О.М. Марзєєва 

НАМН України», Нац. мед. ін.-т  ім. О.О. Богомольця, Укрмедпатентінформ МОЗ України.-

К. : Б. в., 2029.- 4 с. 

3. Оцінка індивідуального ризику для здоров’я дітей 12-15 років з урахуванням комплексу 

антропометричних, демографічних, соціальних та поведінкових детермінант: Інформ. лист № 

268 -2019; «Ін-т громад. здор. ім.. О.М. Марзєєва НАМН України», Нац. мед. ін-т  ім. О.О. 

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

4. Проблема виробничого травматизму у сфері охорони здоров’я: Інформ лист № 270 – 2019; 

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

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

5. Прогнозування здоров’я міських дітей 12-15 років з урахуванням їх щоденної рухової 

активності та стану вегетативної нервової системи: Інформ. лист № 269 – 2019; «Ін-т громад. 

здор. ім.. О.М. Марзєєва НАМН України», Нац. мед. ін.-т  ім. О.О. Богомольця, 

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

6. Фізіологічні потреби в енергії юних спортсменів-вихованців середніх навчальних закладів 

фізичної культури: Інформ. лист № 67 – 2020; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, 

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

      

       ДЕРМАТОЛОГІЯ 

1. Спосіб лікування грибкової інфекції у хворих на цукровий діабет 2 типу: Інформ. лист 

№36-2020; Харк. нац. мед. ун-т , Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2020. - 4 с. 

 

        ЕНДОКРИНОЛОГІЯ 

1. Вдосконалення лікування аутоімунного тиреоїдиту: Інформ. дист № 37 -2020; ВДНЗ 

«Буков. держ. мед. ун-т» , Укрмедпатентінформ МОЗ України. -К. : Б.в., 2020. – 6 с. 

2. Оптимальні дози препарату рекомбінантного гормону росту (РГР) з метою корекції 

росту у дітей допубертатного віку з затримкою внутрішньоутробного росту: Інформ. 

лист №57-2019; ДУ "Ін-т ендокр. та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН 

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

3. Підвищення ефективності лікування пацієнтів з метаболічним синдромом: Інформ. дист 

№ 38 -2020; ВДНЗ «Буков. держ. мед. ун-т» , Укрмедпатентінформ МОЗ України. -К. : 

Б.в., 2020. – 10 с. 

 

ЕПІДЕМІОЛОГІЯ 

1. Удосконалення епідеміологічного нагляду за природними осередками гарячки Ку: 

Інформ. лист №71-2019; НДІ епідем. та гігієни Львівськ. нац. мед. ун-ту ім. Д. 

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

 

ІНФЕКЦІЙНІ ТА ПАРАЗИТАРНІ ХВОРОБИ 

1. Оцінка якості життя у хворих на хронічні вірусні гепатити: Інформ. лист № 70 - 2019;  

ДЗ “Дніпр. мед. акад. МОЗ України”, Укрмедпатентінформ МОЗ України.-К. : Б. в., 2019. 

- 4 с. 



2. Предиктори швидкого прогресування ВІЛ-інфекції: Інформ. лист №20-2020; ВДНЗ «Укр. 

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

3. Прогностична модель розвитку СНІД-індикаторних опортуністичних інфекцій у ВІЛ-

інфікованих пацієнтів на фоні антиретровірусної терапії: Інформ. лист №18-2020; ВДНЗ 

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

 

                  НЕОНАТОЛОГІЯ 

1. Метод ранньої діагностики та оцінка ризику розвитку гострого пошкодження нирок у 

недоношених новонароджених з відкритою артеріальною протокою за показниками 

реальної ближньої інфрачервоної спектроскопії: Інформ. лист № 90 -2020; ДЗ “Дніпр. 

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

 

                  ОРТОПЕДІЯ ТА ТРАВМАТОЛОГІЯ 

1. Спейсер голівки стегнової кістки для хірургічного лікування інфекційного артриту 

кульшового суглоба: Інформ. лист № 94-2020 ; Харк. нац. мед. ун-т., 

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

 

             ПЕДІАТРІЯ 

1. Алергологічна діагностика риніту у дітей дошкільного вік: Інформ. лист № 96 – 2020; Нац. 

мед. акад. післядипл. осв. ім. П. Шупика МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. -

К. : Б. в., 2020. - 4 с. 

2. Алгоритм діагностики Лайм-артриту у підлітків: Інформ. лист № 275 -2019; ДВНЗ  "Терноп. 

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

-К. : Б.в., 2019. - 4 с. 

3. Алгоритм діагностики та лікування мігруючої еритеми у підлітків: Інформ. лист № 274 -

2019; ДВНЗ  "Терноп. держ. мед  ун-т ім.  І.  Я. Горбачевського МОЗ України", 

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

4. Прогностичні фактори ризику розвитку бронхіальної астми у дітей дошкільного віку: 

Інформ. лист № 95 -2020; Нац. мед. акад. післядипл.осв. ім. П. Шупика МОЗ України, 

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

5. Алгоритм обстеження підлітків із дисплазією сполучної тканини для визначення обсягів 

фізично активності: Інформ. лист № 87 -2020; ДУ «Ін-т охор. здор. дітей та підлітків НАМН 

України», Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Казаріна, Укрмедпатентінформ МОЗ України. -К. : Б. в., 

2020. -4 с. 

6. Ведення дітей із повторними епізодами бронх обструктивного синдрому на амбулаторному 

етапі : Інформ. лист № 1 -2020; ДВНЗ  "Терноп. держ. мед  ун-т ім.  І.  Я. Горбачевського 

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

7. Методика оцінки впливу медико-соціальних чинників на формування здоров’яорієнтованої 

поведінки школярів: Інформ. лист № 176 -2019; ДУ «Ін-т охор. здор. дітей та підлітків 

НАМН України», Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Казаріна, Укрмедпатентінформ МОЗ України. -К. : 

Б. в., 2019. -4 с. 

8. Спосіб діагностики функціональних розладів жовчного міхура та сфінктера ОДДІ в дітей: 

Інформ. лист № 168 -2019; ДЗ “Дніпр. мед. акад. МОЗ України”, Укрмедпатентінформ МОЗ 

України.-К. : Б. в., 2019.-4 с. 



9. Удосконалення лікування алергічного риніту  з пилковою сенсибілізацією у дітей: Інформ. 

лист № 85-2020; ; Харк. нац. мед. ун-т., Укрмедпатентінформ МОЗ України. -К. : Б. в., 2020. -

4 с. 

 

            ПСИХІАТРІЯ 

1. Метод лікування психотичних розладів при епілепсії: Інформ. лист № 227-2019 ; Харк. нац. 

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

2. Метод лікування тривожних розладів : Інформ. лист № 226-2019 ; Харк. нац. мед. ун-т., 

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

3. Метод лікування хворих на шизофренію із використанням атипового антипсихотику: 

Інформ. лист № 225-2019 ; Харк. нац. мед. ун-т., Укрмедпатентінформ МОЗ України. -К. : Б. 

в., 2019. - 4 с. 

4. Система психотерапевтичної корекції розладів адаптації: Інформ. лист № 224-2019 ; Харк. 

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

 

            РАДІОЛОГІЯ 

1. Оцінка ефективності дії гідроген сульфіду за впливу радіації на основі показників 

жирнокислотного складу фосфоліпідів різних органів: Інформ. лист № 244 -2019; Льв. нац. 

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

 

           СТОМАТОЛОГІЯ 

1. Вибір хірургічного методу лікування перфоративних синуситів верхньощелепної пазухи: 

Інформ. лист № 73 -2020; Харк. нац. мед. ун-т, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 

2020. - 4с. 

2. Застосування фітозасобу у формі гелю для місцевого лікування та профілактики 

захворювань пародонта: Інформ. лист № 66 -2020; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила 

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

3. Застосування засобу для терапії грибкових уражень слизової оболонки порожнини рота: 

Інформ. лист № 65 -2020; Іван.-Франк.   нац.   мед.   ун-т.,  Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила 

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

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

4. Комплексне лікування хворих на альвеоли щелеп: Інформ. лист № 8 -2020; Львів. нац. мед. 

ун-т ім. Данила Галицького,  "Терноп. держ. мед. ун–т ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України", 

ДУ «Ін-т стомат. та щел.-лиц. хірургії НАМН України», Укрмедпатентінформ МОЗ України. 

– К.: Б.в., 2020. - 4 с. 

5. Консервативний метод лікування пульпіту із застосуванням цитратного буферу: Інформ. 

лист №32-2020; Укр. мед. стомат. акад., Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2019. - 

4 с. 

6. Матеріал стоматологічний моделювальний «Модепласт»: Інформ. лист № 51-2020; Харк. 

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

7. Метод малоінвазивного хірургічного втручання на протоках великих слинних залоз при 

загостренні хронічних сіалоаденітів та сіалолітіазі: Інформ. лист № 72 -2020; Харк. нац. мед. 

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

8. Методика ендодонтичного втручання у кореневому каналі постійного зуба за наявності у 

просвіті каналу уламків інструментарію: Інформ. лист № 74 -2020; Харк. нац. мед. ун-т, 

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



9. Методи діагностики та лікування херувізму у дітей та підлітків: Інформ. лист № 71 -2020; 

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

10. Спосіб зниження набряку та болю після атипового видалення ретенованих третіх молярів: 

Інформ. лист № 59 -2020; Дон.нац. мед. ун-т, Укрмедпатентінформ МОЗ України. -К. : Б.в., 

2020. - 4с. 

11. Спосіб хірургічного лікування дистонії нижнього третього моляра у дітей: Інформ. лист № 

75 -2020; Харк. нац. мед. ун-т, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2020. - 4с. 

 

            СУДИННА ХІРУРГІЯ 

1. Комплексна система попередження та лікування реперфузійно-реоксигенаційного синдрому 

при реваскуляризації магістрального артеріального русла нижніх кінцівок в умовах 

некомпенсованого метаболічного ацидозу та хронічної критичної ішемії нижніх кінцівок: 

Інформ. лист № 273 -2019; Терноп. держ. мед. ун–т ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України, 

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

2. Поетапна реваскуляризація магістрального артеріального русла нижніх кінцівок в системі 

попередження та лікування реперфузійно-реоксигенаційного синдрому при реконструкції 

аорто-клубово-стегнової зони у пацієнтів з хронічною критичною ішемією нижніх кінцівок: 

Інформ. лист № 272 -2019; Терноп. держ. мед. ун–т ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України, 

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

 

           ТЕРАПІЯ 

1. Спосіб визначення ризику розвитку порушень глюкометаболічного профілю у хворих з 

поєднаним перебігом гіпертонічної хвороби та морбідного ожиріння: Інформ. лист № 76 -

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

2. Спосіб контролю змін нутритивного статусу у хворих на артеріальну гіпертензію: Інформ. 

лист № 88-2020; ДЗ “Дніпр. мед. акад. МОЗ України”, Укрмедпатентінформ МОЗ України.-

К. : Б. в., 2020.-4 с. 

3. Спосіб контролю прогресування ідіоматичного легеневого фіброзу за допомогою визначення 

рівня матриксних металопротеїназ: Інформ. лист № 89-2020; ДЗ “Дніпр. мед. акад. МОЗ 

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

 

            ФАРМАЦІЯ 

1. Виготовлення ентраназального гелю з діючою речовиною етиловий ефір N-фенілацетил-

лілгліцину в умовах аптеки: Інформ. дист № 70-2020; Зап. держ. мед. ун-т , 

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

2. Виготовлення мазі для зовнішнього застосування з діючою речовиною амінексил в умовах 

аптеки: Інформ. дист № 209 -2019; Зап. держ. мед. ун-т , Укрмедпатентінформ МОЗ України. 

- К. : Б.в., 2019. – 4 с. 

3. Виготовлення мазі для зовнішнього застосування з діючою речовиною піроктон оламін в 

умовах аптеки: Інформ. дист № 210 -2019; Зап. держ. мед. ун-т , Укрмедпатентінформ МОЗ 

України. -К. : Б.в., 2019. – 4 с. 

4. Застосування N-ацетилглюкозаміну у ін’єкційній формі як нефропротекторного та 

гіпоазотемічного засобу: Інформ. лист № 253 – 2019; Нац. фарм. ун-т МОЗ України , 

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



5. Ідентифікація та кількісне визначення танінів у родовика коренів екстракті сухому: Інформ. 

лист № 56-2020; Нац. фарм. ун-т МОЗ України , Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : 

Б.в., 2020. - 4 с. 

6. Інноваційні перспективи впровадження у медичну практику 2-метил-3(феніламінометил)-

1Н-хінолін-4-ОНУ як сполуки, що чинять антидепресивну та ноотропну активності: Інформ. 

лист № 55 -2020; Нац. фарм. ун-т, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2020. - 6 с. 

7. Кількісне визначення гіалуронової кислоти в складі комбінованого стоматологічного гелю: 

Інформ. лист № 79-2020; Нац. фарм. ун-т, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 

2020. - 4 с. 

8. Комбінований стоматологічний гель для лікування гінгівіту і пародонти ту: Інформ. лист № 

78 -2020; Нац. фарм. ун-т МОЗ України , Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2020. 

- 4 с. 

9. Методика формування аптечного асортименту пробіотків на основі експертного вивчення їх 

споживчих властивостей: Інформ. лист № 58 – 2020; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила 

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

10. Модифікація експериментальної методики відтворення інсулін резистентності у щурів: 

Інформ. лист № 50 – 2020; Нац. фарм. ун-т, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 

2020. – 4 с. 

11. Раціональне застосування не стероїдних протизапальних засобів та хондропротекторів при 

лікуванні остеоартрозу на фоні гіпотиреозу : Інформ. лист № 67 – 2019; Нац. фарм. ун-т МОЗ 

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

12. Розробка технології вагінального гелю з ресвератролом та кислотою гіалуроновою: Інформ. 

лист № 255 – 2019; Нац. фарм. ун-т МОЗ України , Укрмедпатентінформ МОЗ України. -К. : 

Б.в., 2019. - 4 с. 

13. Склад та технологія виготовлення капсул цукрознижувальної дії в аптечних умовах : Інформ. 

лист № 177 – 2019; Нац. фарм. ун-т, Укрмедпатентінформ МОЗ України. -К. : Б.в., 2019. - 4 с. 

14. Спосіб оптимізації лікування хронічної хвороби нирок шляхом комбінування кверцетину з 

N-ацетилглюкозаміном у ін’єкційній формі : Інформ. лист № 254- 2019; Нац. фарм. ун-т МОЗ 

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

15. Спосіб підвищення ефективності діагностики розвитку метаболічного синдрому у підлітків з 

ожирінням: Інформ. лист № 251 -2019; Нац.  фарм. ун-т, Укрмедпатентінформ МОЗ України. 

-К. : Б.в., 2019. - 4 с. 

16. Створення ефективних засобів корекції больових синдромів на основі похідних антранілової 

кислоти: Інформ лист № 86 -2020; Харк. нац. мед. ун-т., Укрмедпатентінформ МОЗ України. 

-К. : Б. в., 2020. -4 с. 

17. Терміни заготівлі трави Маруни дівочої (TANACETUM PARTHENIUM (L.)SCHULTZ BIP.): 

Інформ. лист № 252 -2019; Нац. фарм. ун-т МОЗ України ,Ботанічний сад ім.. М.М. Гришка,  

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

18. Технологія виготовлення гранул на основі L-аргініну та настойки женьшеню в умовах аптек: 

Інформ. лист № 148 -2019; Нац. фарм. ун-т, Укрмедпатентінформ МОЗ України. -К. : Б.в., 

2019. - 4 с. 

19. Удосконалення терапії захворювань гепатобіліарної системи шляхом застосування екстракту 

листя Лепехи звичайної : Інформ. лист № 26 -2020; Нац.  фарм. ун-т, Укрмедпатентінформ 

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

 

 



Повні тексти Інформаційних листів Ви зможете отримати,  

замовивши їх за телефонами:      35-26-93, (098)107-89-35 

або за адресою:                              vinmedlib54@ukr.net 


