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ПЕРЕДМОВА  

Бюлетень нових надходжень інформує користувачів про видання (в т.ч. 

електронні), що надійшли до бібліотеки у січні-лютому 2019 року.  

Матеріал розташований за галузями знань, всередині розділів - в алфавіті 

авторів і назв. Опис кожного документа містить дані про розподіл 

примірників у фонди бібліотеки та підрозділи університету. Бюлетень 

складається у поточному режимі, по мірі надходження документів.  

 
МІСЦЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ 

 

НА абонемент наукової літератури 

ІБВ  інформаційно-бібліографічний відділ  

ЧЗ  читальна зала  

УА  абонемент навчальної літератури  

ПФ  бібліотека підготовчого факультету  

ХА  абонемент художньої літератури  

КС  відділ зберігання фондів  

ВІТ  відділ інформаційних технологій  

ФБ-2  філія читальної зали № 2  

ФБ-3  філія читальної зали № 3  

АБ  адміністрація бібліотеки  

ВД  відділ діловодства  

ВК  відділ кадрів  

БУ  бухгалтерія  

ЮД  юридичний департамент  

АГД  адміністративно-господарський 

департамент  
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ХХІІММІІЯЯ  

1. 
  

Лісничук, Н. Є. 

Біологічні маркери ендотоксемії в умовах 

індукованого онкогенезу: інформ. лист / Н. Є. 

Лісничук, І. Я. Андрійчук, Ю. В. Сорока ; ДВНЗ 

"Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського 

МОЗ України". - Київ : [б. в.], 2017. - [5] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 278-

2017. Вип. 1, Біологічна та медична хімія).  
 

 

ІБВ 

2.  Методика підготовки плазми для біохімічних 

досліджень: інформ. лист / С . В. Видиборець [та ін.] ; 

Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. 

- Київ : [б. в.], 2017. - [2] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ № 068-2017. Вип. 1, 

Гематологія та трансфузіологія). 

 

ІБВ 

ММЕЕДДИИЦЦИИННАА..  ЗЗААГГААЛЛЬЬННІІ  ППИИТТААННННЯЯ  

3. 
 

611(075.8) 

U56 

 

 

USMLE. Step 1. 2018. Anatomy lecture notes / 

ed.: J. White, D. Seiden. - New York : Kaplan Medical 

USMLE, 2018. - 394 p. 

 

 

ЧЗ 

НА 

4. 612.017.1(075.8) 

U56 

 

USMLE. Step 1. 2018. Immunology and 

Microbiology: lecture notes / ed.: T. L. Alley, K. 

Moscatello, Ch. C. Keller. - New York : Kaplan Medical 

USMLE, 2018. - 497 p. 

 

ЧЗ 

НА 

5. 577.1(075.8) 

U56 

 

USMLE. Step 1. 2018. Biochemistry and Medical 

Genetics : lecture notes / ed.: S. Turco ; contributor: R. 

Lane, R. M. Harden. - New York : Kaplan Medical 

USMLE, 2018. - 423 p. 

 

ЧЗ 

НА 

6. 616.1/.4(075.8) 

U56 

 

USMLE. Step 2 CK. 2018. Internal Medicine  : 

lecture notes / ed.: J. J. Lieber, F. P. Noto. - New York : 

Kaplan Medical USMLE, 2017. - 496 p. 

 

ЧЗ 

НА 

7. 616.89(075.8) 

U56 

 

USMLE. Step 1. 2018. Behavioral Science and 

Social Sciences : lecture notes / ed. A. Akunyili [et al.]. - 

New York : Kaplan Medical USMLE, 2018. - 185 p. 

 

ЧЗ 

НА 

8. 618(075.8) 

U56 

 

USMLE. Step 2 CK. 2018. Obstetrics and 

Gynecology : lecture notes / ed. E. P. Sakala ; 

contributors: J. P. Kesterson, A. Schamroth. - New York : 

Kaplan Medical USMLE, 2017. - 296 p. 

 

ЧЗ 

НА 

9. 616-053.2(075.8) USMLE. Step 2 CK. 2018. Pediatrics: lecture ЧЗ 
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U56 

 

notes / ed.: W. G. Cvetnic, E. Pino. - New York : Kaplan 

Medical USMLE, 2017. - 268 p. 

 

НА 

10. 612(075.8) 

U56 

 

USMLE. Step 1. 2018. Physiology : lecture notes / 

ed. L. B. Wilson. - New York : Kaplan Medical USMLE, 

2018. - 425 p. 

 

ЧЗ 

НА 

11. 616-092(075.8) 

U56 

 

USMLE. Step 1. 2018. Pathology : lecture notes / 

ed.: J. Barone, M. A. Castro. - New York : Kaplan 

Medical USMLE, 2018. - 267 p. 

 

ЧЗ 

НА 

12. 61(075.8) 

U56 

 

USMLE. Step 3. 2017-2018. Pediatrics. 

Obstetrics/Gynecology. Surgery. 

Epidemiology/Biostatistics. Patient Safety : lecture notes / 

ed. E. Pino [et al.] ; contributors: Gynecology and 

Obstetrics J. M. Franasiak, J. P. Kesterson, Pediatrics H. 

Akhtar, Surgery G. Schwartz. - New York : Kaplan 

Medical USMLE, 2017. - 2505 p. 

 

ЧЗ 

НА 

13. 61(075.8) 

U56 

 

USMLE. Step 3. 2017-2018. Internal Medicine. 

Psychiatry. Ethics : lecture notes / ed. C. Faselis [et al.]. - 

New York : Kaplan Medical USMLE, 2017. - 488 p. 

 

ЧЗ 

НА 

14. 617(075.8) 

U56 

 

USMLE. Step 2 CK. 2018. Surgery : lecture notes 

/ ed.: C. Pestano, A. Farooqui, M. N. Hill. - New York : 

Kaplan Medical USMLE, 2017. - 247 p. 

 

ЧЗ 

НА 

15. 61(075.8) 

U56 

 

USMLE. Step 2 CK. 2018. Psychiatry, 

Epidemiology, Ethics, Patient Safety: lecture notes / ed.: 

A. Gonzalez-Mayo, T. A. James. - New York : Kaplan 

Medical USMLE, 2017. - 237 p. 

 

ЧЗ 

НА 

16. 61(075.8) 

F56 

 

First Aid for the USMLE Step 1 2018: a student-

to student guide / T. Le [et al.]. - USA : McGraw-Hill 

Education, 2018. - 792 p. 

 

ЧЗ 

НА 

17. 61(075.8) 

F56 

 

First Aid for the USMLE Step 2 CK Clinical 

Knowledge: a student-to-student guide / T. Le [et al.]. - 

9th ed. - USA : McGraw-Hill Education, 2016. - 550 p. 

 

ЧЗ 

НА 

18. 61(075.8) 

F56 

 

First Aid for the USMLE Step 3  : a resident-to-

resident guide / T. Le [et al.]. - 4th ed. - USA : McGraw-

Hill Education, 2016. - 525 p. 

 

ЧЗ 

НА 

ЕЕККССППЕЕРРИИММЕЕННТТААЛЛЬЬННАА  ММЕЕДДИИЦЦИИННАА  

  
19.  Гжегоцький, М. Р.  

Метод оцінки мінеральної щільності та 

метаболізму кісткової тканини щурів під впливом 

різних параметрів вібрації : інформ. лист / М. Р. 

Гжегоцький, Н. М. Костишин ; Львів. нац. мед. ун-т 

ІБВ 
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 ім. Данила Галицького. - Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 077-

2017. Вип. 1, Нормальна та патологічна фізіологія). 
    

ГГІІССТТООЛЛООГГІІЯЯ  

20. 
  

Зміни морфологічної будови селезінки в 

динаміці розвитку неопластичного ураження  інформ. 

лист / Н. Є. Лісничук [та ін.] ; ДВНЗ "Терноп. держ. 

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

Київ : [б. в.], 2017. - [5] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 301-2017. Вип. 5, 

Морфологія людини). 

 

 

ІБВ 

ГГІІГГІІЄЄННАА  

21. 
  

Алгоритм встановлення лімітуючих 
компонентів бакових сумішей пестицидів: інформ. 

лист / С. Т. Омельчук [та ін.] ; Ін-т гігієни та екології 

Нац. мед. ун-ту ім. О. О. Богомольця. - Київ : [б. в.], 

2017. - [4] с. - (Інформаційний лист про нововведення 

в системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 

292-2017. Вип. 3, Гігієна і токсикологія агрохімікатів 

та полімерів). 

 

 

ІБВ 

22.  Антомонов, М. Ю.  

Визначення та аналіз комплексу інформативних 

показників формування стану дитячого здоров'я: 

інформ. лист / М. Ю. Антомонов, О. В. Бердник, С. Л. 

Пашинська ; ДУ "Ін-т громад. здоров'я ім. О. М. 

Марзєєва НАМН України". - Київ : [б. в.], 2017. - [3] 

с. - (Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 030-

2017. Вип. 11, Гігієна навколишнього середовища).  

 

ІБВ 

23.  Антомонов, М. Ю.  

Виявлення потенційно небезпечних факторів за 

інтегральною оцінкою стану досліджуваного об'єкту  

: інформ. лист / М. Ю. Антомонов, Л. Т. Русакова, С. 

Л. Пашинська ; ДУ "Ін-т громад. здоров'я ім. О. М. 

Марзєєва НАМН України". - Київ : [б. в.], 2017. - [3] 

с. - (Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ; № 029-2017. 

Вип. 10, Гігієна навколишнього середовища).  

 

ІБВ 

24.  Антомонов, М. Ю.  

Оцінка динаміки здоров'я населення на основі 

комплексного аналізу показників захворюваності, 

ІБВ 
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поширеності та смертності  : інформ. лист / М. Ю. 

Антомонов, І. В. Гущук, О. В. Волощук ; ДУ "Ін-т 

громад. здоров'я ім. О. М. Марзєєва НАМН України", 

Наук.-дослід. центр "Екології людини та охорони 

громад. здоров'я" нац. ун-ту "Острозька акад.". - Київ 

: [б. в.], 2017. - [4] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 085-2017. Вип. 8, Гігієна 

навколишнього середовища). 
 

25.  Брухно, Р. П.  

Визначення біологічного віку як показника 

шкідливого впливу виробничого шуму на організм 

працюючих : інформ. лист / Р. П. Брухно ; Нац. мед. 

ун-т ім. О. О. Богомольця. - Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. 

- (Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 210-

2017. Вип. 3, Гігієна праці та профзахворювання).  

 

ІБВ 

26.  Визначення індексу безпеки текстильних та 

трикотажних виробів : інформ. лист / А. Г. Платонова 

[та ін.] ; ДУ "Ін-т громад. здоров'я ім. О. М. Марзєєва 

НАМН України". - Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 148-

2017. Вип. 15, Гігієна навколишнього середовища). 

 

ІБВ 

27.  Визначення розповсюдження хімічних 

забруднюючих речовин з вираженими 

запахоутворюючими властивостями, що утворюються 

в процесі діяльності свинокомплексів: інформ. лист / 

О. І. Турос [та ін.] ; ДУ "Ін-т громад. здоров'я ім. О. 

М. Марзєєва НАМН України". - Київ : [б. в.], 2017. - 

[4] с. - (Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 

300-2017. Вип. 19, Гігієна навколишнього 

середовища). 

 

ІБВ 

28.  Гігієнічна класифікація текстильних та 

трикотажних виробів для дітей: інформ. лист / А. Г. 

Платонова [та ін.] ; ДУ "Ін-т громад. здоров'я ім. О. 

М. Марзєєва НАМН України". - Київ : [б. в.], 2017. - 

[4] с. - (Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 

149-2017. Вип. 14, Гігієна навколишнього 

середовища). 

 

ІБВ 

29.  Гігієнічні рекомендації щодо вибору та 

використання водоочисників для доочищення 

водопровідної питної води в місцях безпосереднього 

її споживання : інформ. лист / В. О. Прокопов [та ін.] ; 

ДУ "Ін-т громад. здоров'я ім. О. М. Марзєєва НАМН 

ІБВ 
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України". - Київ : [б. в.], 2017. - [4] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 297-

2017. Вип. 16, Гігієна навколишнього середовища). 

 
30.  Забруднення питної води хлороформом: 

канцерогенний ризик для здоров'я населення : 

інформ. лист / В. О. Прокопов [та ін.] ; ДУ "Ін-т 

громад. здоров'я ім. О. М. Марзєєва НАМН України". 

- Київ : [б. в.], 2017. - [4] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 298-2017. Вип. 17, Гігієна 

навколишнього середовища). 

 

ІБВ 

31.  Комплексна оцінка рівнів радону у повітрі як 

інструмент для вибору протирадонових заходів  : 

інформ. лист / Т. О. Павленко [та ін.] ; ДУ "Ін-т 

громад. здоров'я ім. О. М. Марзєєва НАМН України". 

- Київ : [б. в.], 2018. - [3] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 070-2018. Вип. 4, Гігієна 

навколишнього середовища). 

 

ІБВ 

32.  Лікування пневмоконіозу в поєднанні з 

хронічним обструктивним захворюванням легень у 

працівників гірничорудної промисловості України на 

сучасному етапі  : інформ. лист / Р. В. Рубцов [та ін.] ; 

ДУ "Укр. НДІ пром. медицини". - Київ : [б. в.], 2016. - 

[3] с. - (Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 

346-2016. Вип. 9, Гігієна праці та профзахворювання). 

 

ІБВ 

33.  Метод газохроматографічного визначення 

вмісту галогеноцтових кислот в питній воді як 

побічних продуктів її хлорування  : інформ. лист / В. 

О. Прокопов [та ін.] ; ДУ "Ін-т громад. здоров'я ім. О. 

М. Марзєєва НАМН України". - Київ : [б. в.], 2017. - 

[4] с. - (Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 

299-2017. Вип. 18, Гігієна навколишнього 

середовища). 
 

ІБВ 

34.  Моделі прогнозування токсичності гербіцидів 

різних класів  : інформ. лист / А. М. Антоненко [та 

ін.] ; Ін-т гігієни та екології Нац. мед. ун-ту ім. О. О. 

Богомольця. - Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 290-

2017. Вип. 1, Гігієна і токсикологія агрохімікатів та 

полімерів). 

 

ІБВ 

35.  Моделі прогнозування токсичності фунгіцидів ІБВ 
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різних класів  : інформ. лист / О. П. Вавріневич [та 

ін.] ; Ін-т гігієни та екології Нац. мед. ун-ту ім. О. О. 

Богомольця. - Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 291-

2017. Вип. 2, Гігієна і токсикологія агрохімікатів та 

полімерів).  

 
36.  Орієнтовні граничні рівні вмісту плісеневих 

грибів у повітрі житлових та громадських приміщень  

: інформ. лист / О. В. Сурмашева [та ін.] ; ДУ "Ін-т 

громад. здоров'я ім. О. М. Марзєєва НАМН України". 

- Київ : [б. в.], 2018. - [3] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 067-2018. Вип. 1, Гігієна 

навколишнього середовища). 

 

ІБВ 

37.  Профілактика несприятливої дії 

гіпогеомагнітного поля на робочих місцях  : інформ. 

лист / Назаренко В. І. [та ін.] ; ДУ "Ін-т медицини 

праці НАМН України", ДУ "Ін-т техніч. проблем 

магнетизму НАН України", Нац. авіац. ун-т МОН 

України. - Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - (Інформаційний 

лист про нововведення в системі охорони здоров'я ; 

№ 322-2017. Вип. 5, Гігієна праці та 

профзахворювання). 

 

ІБВ 

38.  Станкевич, В. В.  

Спосіб оптимізації захоронення на полігонах 

залишкової частини твердих побутових відходів після 

сортування за допомогою ущільнення та введення 

сорбуючих компонентів  : інформ. лист / В. В. 

Станкевич, І. О. Тетеньова ; ДУ "Ін-т громад. здоров'я 

ім. О. М. Марзєєва НАМН України". - Київ : [б. в.], 

2017. - [4] с. - (Інформаційний лист про нововведення 

в системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 

086-2017. Вип. 9, Гігієна навколишнього середовища). 
 

ІБВ 

39.  Федоренко, В. І.  

Оцінка фізичного розвитку молодших школярів 

: інформ. лист / В. І. Федоренко, Л. М. Кіцула ; Львів. 

нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. - Київ : [б. в.], 

2017. - [3] с. - (Інформаційний лист про нововведення 

в системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 

223-2017. Вип. 12, Гігієна навколишнього 

середовища). 

 

ІБВ 

40.  Федоренко, В. І.  

Основні критерії фізичного розвитку молодших 

школярів  : інформ. лист / В. І. Федоренко, Л. М. 

Кіцула, Л. П. Козак ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила 

Галицького. - Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - 

ІБВ 
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(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 224-

2017. Вип. 13, Гігієна навколишнього середовища).  

 
41.  Яворовський, О. П.  

Використання реоенцефалографії для 

діагностики ранніх проявів екстрааурального впливу 

виробничого шуму на організм працюючих  : інформ. 

лист / О. П. Яворовський, Т. А. Шидловська, Р. П. 

Брухно ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, ДУ "Ін-

т отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка 

НАМН України". - Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 211-

2017. Вип. 4, Гігієна праці та профзахворювання).  

 

ІБВ 

ССООЦЦІІААЛЛЬЬННАА  ММЕЕДДИИЦЦИИННАА  

42. 
  

Алгоритм оцінки серцево-судинного ризику з 

урахуванням функціонального стану бронхолегеневої 

системи : інформ. лист / С. П. Шкляр [та ін.] ; Харків. 

мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України, Львів. 

нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ України. - 

Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 255-2017. Вип. 15, 

Соціальна медицина). 

 

 

ІБВ 

43.  Алгоритм проведення реформи 

протитуберкульозної служби : інформ. лист / ДУ 

"Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. 

Яновського НАМН України" ; уклад.: Ю. І. Фещенко 

[та ін.]. - Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - (Інформаційний 

лист про нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ. Фтизіатрія і пульмонологія). 

 

ІБВ 

44.  Антомонов, М. Ю.  

Критерії та методи математичної статистики в 

задачі розрахунку інтегрального показника здоров'я 

населення  : інформ. лист / М. Ю. Антомонов, І. В. 

Гущук, О. В. Волощук ; ДУ "Ін-т громад. здоров'я ім. 

О. М. Марзєєва НАМН України", Наук.-дослід. центр 

"Екології людини та охорони громад. здоров'я" Нац. 

ун-ту "Острозька акад.". - Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 028-

2017. Вип. 9, Гігієна навколишнього середовища). 

 

ІБВ 

45.  Беляєва, Н. М.  

Обґрунтування медико-соціальної допомоги 

учасникам антитерористичної операції : інформ. лист 

ІБВ 
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/ Н. М. Беляєва, І. В. Куриленко, О. Б. Яворовенко ; 

НДІ реабілітації інвалідів Вінниц. нац. мед. ун-ту ім. 

М. І. Пирогова. - Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 247-

2017. Вип. 11, Терапія).  

 
46.  Беляєва, Н. М.  

Алгоритм надання соціальної допомоги 

учасникам антитерористичної операції (АТО)  : 

інформ. лист / Н. М. Беляєва, О. Б. Яворовенко, І. В. 

Куриленко ; НДІ реабілітації інвалідів Вінниц. нац. 

мед. ун-ту ім. М. І. Пирогова. - Київ : [б. в.], 2017. - [3] 

с. - (Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 245-

2017. Вип. 1, Соціальна медицина). 

 

ІБВ 

47.  Інноваційне забезпечення науковою 

продукцією закладів охорони здоров'я України для 

впровадження нових розробок у їх практичну 

діяльність  / Л. І. Закрутько та ін.] ; 

Укрмедпатентінформ МОЗ України. - Київ : [б. в.], 

2017. - [3] с. - (Інформаційний лист про нововведення 

в системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 

3/v-2017. Вип. 19, Соціальна медицина). 

 

ІБВ 

48.  Клименко, В. I.  

Організація заходів профілактики 

стоматологічних захворювань  : інформ. лист / В. I. 

Клименко, І. В. Смірнова ; Запоріз. держ. мед. ун-т 

МОЗ України. - Київ : [б. в.], 2014. - [2] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 175-

2014. Вип. 6, Соціальна медицина).  

 

ІБВ 

49.  Клименко, В. І.  

Обґрунтування інтегральної моделі 

інформаційно-освітнього забезпечення профілактики 

хвороб системи кровообігу  : інформ. лист / В. І. 

Клименко, А. В. Коваленко ; Запоріз. держ. мед. ун-т 

МОЗ України. - Київ : [б. в.], 2014. - [3] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 174-

2014. Вип. 5, Соціальна медицина).  

 

ІБВ 

50.  Кравченко, В. В.  

Методичні підходи до реструктуризації системи 

комунальних консультативно-діагностичних центрів 

на основі державно-приватного партнерства : інформ. 

лист / В. В. Кравченко, О. К. Толстанов, В. М. 

Михальчук ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. 

П.Л. Шупика. - Київ : [б. в.], 2018. - [3] с. - 

ІБВ 
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(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 115-

2018. Вип. 3, Соціальна медицина).  

 
51.  Кравченко, В. В.  

Напрямки підготовки менеджерів для 

впровадження державно-приватного партнерства в 

охороні здоров'я  : інформ. лист / В. В. Кравченко, О. 

К. Толстанов, В. М. Михальчук ; Нац. мед. акад. 

післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. - Київ : [б. в.], 

2018. - [3] с. - (Інформаційний лист про нововведення 

в системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 

116-2018. Вип. 4, Соціальна медицина). 

 

ІБВ 

52.  Кравченко, В. В.  

Методика організації консультативно-

діагностичного центру на принципах державно-

приватного партнерства  : інформ. лист / В. В. 

Кравченко, О. К. Толстанов, В. М. Михальчук ; Нац. 

мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. - 

Київ : [б. в.], 2018. - [3] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 114-2018. Вип. 2, Соціальна 

медицина).  

 

ІБВ 

53.  Любінець, О. В.  

Алгоритм надання медико-соціальної підтримки 

та консультування студентської молоді, щодо 

проблеми споживання психоактивних речовин  : 

інформ. лист / О. В. Любінець, Н. М. Чемерис ; Львів. 

нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, ДУ Укр. ін-т 

стратегічних досліджень МОЗ України. - Київ : [б. в.], 

2017. - [4] с. - (Інформаційний лист про нововведення 

в системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 

321-2017. Вип. 18, Соціальна медицина).  

 

ІБВ 

54.  Методика визначення та алгоритм оцінки 

онтогенетичної гармонійності жирової компоненти 

маси тіла : інформ. лист / С. П. Шкляр [та ін.] ; 

Харків. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України, 

Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України. - Київ : [б. в.], 

2017. - [3] с. - (Інформаційний лист про нововведення 

в системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 

257-2017. Вип. 17, Соціальна медицина) 

 

ІБВ 

55.  Методика визначення та алгоритм оцінки 

онтогенетичної гармонійності м'язової компоненти 

маси тіла  : інформ. лист / С. П. Шкляр [та ін.] ; 

Харків. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України, 

Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України. - Київ : [б. в.], 

2017. - [3] с. - (Інформаційний лист про нововведення 

в системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 

ІБВ 
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256-2017. Вип. 16, Соціальна медицина). 

 
56.  Методика оцінки ефективності 

саногенетичного впливу на рівень серцево-судинного 

ризику за наявності обструктивних порушень 

бронхолегеневої системи  : інформ. лист / С. П. 

Шкляр [та ін.] ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти 

МОЗ України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила 

Галицького МОЗ України. - Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. 

- (Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 254-

2017. Вип. 13, Соціальна медицина). 

 

ІБВ 

57.  Основні вимоги до ведення реєстрів 

вродженої патології : інформ. лист / Е. М. 

Омельченко [та ін.] ; ДУ "Ін-т громад. здоров'я ім. О. 

М. Марзєєва НАМН України". - Київ : [б. в.], 2018. - 

[3] с. - (Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 

068-2018. Вип. 2, Гігієна навколишнього середовища). 

 

ІБВ 

58.  Рудень, В. В. 

Модель системи організації товарно-ринкових 

відносин в отриманні медичних послуг сільським 

мешканцям об'єднаних територіальних громад в 

умовах децентралізації адміністративно-

територіального устрою в Україні  : інформ. лист / В. 

В. Рудень, Є. Й. Москвяк, І. М. Ковальська ; Львів. 

нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. - Київ : [б. в.], 

2017. - [3] с. - (Інформаційний лист про нововведення 

в системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 

230-2017. Вип. 20, Соціальна медицина).  
 

ІБВ 

59.  Шипко, А. Ф.  

Санологічний прогноз поширеності 

бронхолегеневої дисплазії залежно від рівня 

народжуваності, частоти і маси тіла дочасно 

народжених (програма Neomed-BPD) : інформ. лист / 

А. Ф. Шипко, Т. В. Фролова, Л. В. Черкашина ; 

Харків. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України, 

Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України. - Київ : [б. в.], 

2017. - [2] с. - (Інформаційний лист про нововведення 

в системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 

267-2017. Вип. 17, Соціальна медицина). 

 

ІБВ 

60.  Шипко, А. Ф.  

Використання санологічного потенціалу 

медико-соціальних факторів в структурі програми 

антенатальної профілактики бронхолегеневої 

дисплазії  : інформ. лист / А. Ф. Шипко, Т. В. 

Фролова, Л. В. Черкашина ; Харків. мед. акад. 

післядиплом. освіти МОЗ України, Харків. нац. мед. 

ІБВ 
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ун-т МОЗ України. - Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 251-

2017. Вип. 8, Соціальна медицина).  

 
61.  Шипко, А. Ф.  

Алгоритм персоніфікованої оцінки ризику 

диспластикозалежної патології бронхолегеневої 

системи та бронхолегеневої дисплазії за комплексом 

соціально-медичних факторів  : інформ. лист / А. Ф. 

Шипко, Т. В. Фролова, Л. В. Черкашина ; Харків. мед. 

акад. післядиплом. освіти МОЗ України, Харків. нац. 

мед. ун-т МОЗ України. - Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 252-

2017. Вип. 10, Соціальна медицина).  

 

ІБВ 

62.  Шипко, А. Ф.  

Використання оцінки ризику для здоров'я 

населення в структурі програм популяційної 

профілактики диспластикозалежної патології 

бронхолегеневої системи та бронхолегеневої 

дисплазії  : інформ. лист / А. Ф. Шипко, Т. В. 

Фролова, Л. В. Черкашина ; ВДНЗУ "Укр. мед. 

стомат. акад.", ДЗ "Дніпропетр. мед. акад. МОЗ 

України". - Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 258-

2017. Вип. 18, Соціальна медицина). 

 

ІБВ 

63.  Шипко, А. Ф. 

Оцінка персоніфікованого ризику 

диспластикозалежної патології бронхолегеневої 

системи та бронхолегеневої дисплазії за комплексом 

регіонально-екологічних факторів  : інформ. лист / А. 

Ф. Шипко, Т. В. Фролова , Л. В. Черкашина ; Харків. 

мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України, Харків. 

нац. мед. ун-т МОЗ України. - Київ : [б. в.], 2017. - [3] 

с. - (Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 253-

2017. Вип. 11, Соціальна медицина). 

 

ІБВ 

ССІІММЕЕЙЙННАА  ММЕЕДДИИЦЦИИННАА  

  
64.  Бабінець, Л. С. 

Спосіб корекції ліпідних порушень у хворих на 

хронічний панкреатит із супутньою стабільною 

ішемічною хворобою серця  / Л. С. Бабінець, Н. А. 

Мельник ; ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. 

Горбачевського". - Київ : [б. в.], 2016. - [3] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

ІБВ 
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охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 240-

2016. Вип. 5, Загальна практика - сімейна медицина).  

 
65.  Бабінець, Л. С.  

Спосіб корекції трофологічних та 

прооксидантно-антиоксидантних порушень у хворих 

на хронічний панкреатит в поєднанні із стабільною 

ішемічною хворобою серця  / Л. С. Бабінець, Н. А. 

Мельник ; ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. 

Горбачевського". - Київ : [б. в.], 2016. - [3] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 239-

2016. Вип. 4, Загальна практика - сімейна медицина).  

 

ІБВ 

66.  Бабінець, Л. С.  

Спосіб корекції порушень трофологічного і 

прооксидантно-антиоксидантного статусу хворих із 

коморбідним перебігом хронічного панкреатиту та 

стабільної ішемічної хвороби серця  / Л. С. Бабінець, 

Н. А. Мельник ; ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. 

Я. Горбачевського МОЗ України". - Київ : [б. в.], 

2017. - [3] с. - (Інформаційний лист про нововведення 

в системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 

332-2017. Вип. 24, Загальна практика - сімейна 

медицина).  

 

ІБВ 

ФФААРРММААЦЦІІЯЯ  

67. 
 

615(075.8) 

U56 

 

 

USMLE. Step 1. 2018. Pharmacology : lecture 

notes / ed.: C. Davis, S. R. Harris ; contributor: L. 

Kerecsen, B. R. Krishna. - New York : Kaplan Medical 

USMLE, 2018. - 321 p. 

 

 

ЧЗ 

НА 

68.  Баюрка, С. В.  

Визначення 1-[2-(диметиламіно)-1-(4-

метоксифеніл)етил]циклогексанолу гідрохлориду в 

біологічному матеріалі  / С. В. Баюрка, С. А. 

Карпушина, І. В. Сич ; Нац. фармац. ун-т МОЗ 

України. - Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - (Інформаційний 

лист про нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 243-2017. Вип. 16, 

Фармація).  

 

ІБВ 

69.  Галькевич, І. Й.  

Оптимізація умов виявлення діючої речовини 

силденафілу в плазмі крові при діагностиці 

комбінованих отруєнь  : інформ. лист / І. Й. 

Галькевич, Л. І. Осипчук ; Львів. нац. мед. ун-т ім. 

Данила Галицького. - Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 268-

ІБВ 
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2017. Вип. 20, Фармація).  

 
70.  Галькевич, І. Й. 

Методика дослідження плазми крові на вміст 

діючої речовини сертиндолу методами газової та 

високоефективної рідинної хроматографії  : інформ. 

лист / І. Й. Галькевич, С. І. Давидович ; Львів. нац. 

мед. ун-т ім. Данила Галицького. - Київ : [б. в.], 2017. 

- [3] с. - (Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 

269-2017. Вип. 19, Фармація).  

 

ІБВ 

71.  Деркач, Н. М.  

Інноваційні перспективи перорального 

застосування лікарського препарату "Декасан" у 

вигляді 0,02 % розчину декаметоксину для лікування 

кишкових інфекцій  : інформ. лист / Н. М. Деркач, С. 

Ю. Штриголь, Н. І. Філімонова ; Нац. фармац. ун-т 

МОЗ України. - Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 359-

2017. Вип. 21, Фармація).  

 

ІБВ 

72.  Імплементація методології PDCA у процес 

внутрішніх аудитів систем управління якістю 

підприємств з виробництва лікарських засобів  : 

інформ. лист / Т. В. Карамаврова [та ін.] ; Нац. 

фармац. ун-т. - Київ : [б. в.], 2017. - [4] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 352-

2017. Вип. 31, Фармація). 

 

ІБВ 

73.  Кабачний, В. І.  

Спосіб відбору субстанцій для 

цілеспрямованого пошуку оригінальних 

фармакологічно активних сполук аналептичної дії на 

моделі кетамінового наркозу : інформ. лист / В. І. 

Кабачний, С. М. Дроговоз, І. В. Кабачна ; Нац. 

фармац. ун-т МОЗ України. - Київ : [б. в.], 2017. - [6] 

с. - (Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 240-

2017. Вип. 14, Фармація). 

 

ІБВ 

74.  Кабачний, В. І.  

Спосіб відбору субстанцій для 

цілеспрямованого пошуку оригінальних 

фармакологічно активних сполук аналептичної дії на 

моделі алкогольного наркозу  : інформ. лист / В. І. 

Кабачний, С. М. Дроговоз, І. В. Кабачна ; Нац. 

фармац. ун-т. - Київ : [б. в.], 2017. - [4] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 229-

ІБВ 
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2017. Вип. 17, Фармація). 

 
75.  Композиція зі вмістом мельдонію та гама-

бутиробетаїну - антиапоптозний засіб 

церебропротекторної дії  : інформ. лист / I. A. 

Зупанець [та ін.] ; Нац. фармац. ун-т. - Київ : [б. в.], 

2017. - [3] с. - (Інформаційний лист про нововведення 

в системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 

185-2017. Вип. 3, Клінічна фармакологія і клінічна 

фармація). 

 

ІБВ 

76.  Крюкова, А. І. 

Кількісне визначення суми амінокислот у 

сировині квасолі звичайної стулок плодів методом 

спектрофотометрії  : інформ. лист / А. І. Крюкова, С. 

М. Губарь, І. М. Владимирова ; Нац. фармац. ун-т. - 

Київ : [б. в.], 2018. - [4] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 022-2018. Вип. 4, 

Фармація). 

 

ІБВ 

77.  Логойда, Л. С.  

Визначення робастності методики 

хроматографічного визначення ніфедипіну в 

лікарських засобах із застосуванням Юден тесту : 

інформ. лист / Л. С. Логойда, Д. Б. Коробко ; ДВНЗ 

"Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського 

МОЗ України". - Київ : [б. в.], 2017. - [4] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 333-

2017. Вип. 25, Фармація).  

 

ІБВ 

78.  Логойда, Л. С.  

Вивчення робастності методики 

хроматографічного визначення верапамілу 

гідрохлориду в лікарських засобах із застосуванням 

Юден тесту  / Л. С. Логойда, Д. Б. Коробко ; ДВНЗ 

"Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського 

МОЗ України". - Київ : [б. в.], 2017. - [4] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 331-

2017. Вип. 23, Фармація).  
 

ІБВ 

79.  Малоштан, Л. М.  

Використання методики визначення 

трансферинів, в якості показника антиоксидантної 

активності сироватки крові в умовах 

експериментального тромбофлебіту  : інформ. лист / 

Л. М. Малоштан, Г. С. Каленіченко ; Нац. фармац. ун-

т. - Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - (Інформаційний лист 

про нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 172-2017. Вип. 10, 

ІБВ 
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Фармація). 

 
80.  Міщенко, О. Я. 

Діуретична активність нового ацильованого 

похідного 2-оксоіндоліну  : інформ. лист / О. Я. 

Міщенко, А. Ю. Маркіна ; Нац. фармац. ун-т. - Київ : 

[б. в.], 2017. - [3] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 189-2017. Вип. 6, 

Фармація).  

 

ІБВ 

81.  Оціночні шкали для застосування методу 

FMEA/FMECA при здійсненні загальної оцінки 

ризиків для якості процедури біовейвер на підставі 

біофармацевтичної системи класифікації  : інформ. 

лист / С. Ю. Вісич [та ін.] ; Нац. фармац. ун-т МОЗ 

України. - Київ : [б. в.], 2017. - [6] с. - (Інформаційний 

лист про нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 307-2017. Вип. 24, 

Фармація). 

 

ІБВ 

82.  Поляк, О. Б.  

Пробопідготовка діючих речовин амлодипіну 

бесилату, ніфедипіну та верапамілу гідрохлориду для 

подальших біоаналітичних досліджень  : інформ. лист 

/ О. Б. Поляк, Л. С. Логойда, Д. Б. Коробко ; ДВНЗ 

"Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського 

МОЗ України". - Київ : [б. в.], 2017. - [5] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 272-

2017. Вип. 18, Фармація).  

 

ІБВ 

83.  Прокопець, В. В. 

Стандартна операційна процедура виготовлення 

та використання тест-систем на основі 

фільтрувального паперу в умовах аптек  : інформ. 

лист / В. В. Прокопець, O. A. Здорик, В. А. Георгіянц 

; Нац. фармац. ун-т. - Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 190-

2017. Вип. 8, Фармація). 

 

ІБВ 

84.  Розробка ефективних засобів антиішемічної 

дії на основі комбінації мельдонію та гама-

бутиробетаїну  : інформ. лист / I. A. Зупанець [та ін.] ; 

Нац. фармац. ун-т. - Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 188-

2017. Вип. 1, Клінічна фармакологія і клінічна 

фармація). 

 

ІБВ 

85.  Савченко, Л. П. ІБВ 
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Контроль якості мазі Симановського аптечного 

виготовлення : інформ. лист / Л. П. Савченко, К. А. 

Умінська, В. А. Георгіянц ; Нац. фармац. ун-т. - Київ : 

[б. в.], 2018. - [5] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 066-2018. Вип. 6, 

Фармація).  

 
86.  Спосіб підсилення антиексудативної дії 4-

гідрокси-2-метил-N-(5-метил-1,3-тіазол-2-іл)-2H-1,2-

бензотіазин-3-карбоксамід1,1-діоксиду  : інформ. лист 

/ Г. О. Сирова [та ін.] ; Харків. нац. мед. ун-т. - Київ : 

[б. в.], 2018. - [3] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 086-2018. Вип. 11, 

Фармація). 

 

ІБВ 

87.  Федоровська, М. І.  

Технологія виготовлення в умовах аптек крем-

маски з рослинними субстанціями, що призначена для 

застосування при андрогенній алопеції  : інформ. лист 

/ М. І. Федоровська, Н. П. Половко ; ДВНЗ "Івано-

Франків. нац. мед. ун-т", Нац. фармац. ун-т. - Київ : 

[б. в.], 2018. - [3] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 073-2018. Вип. 8, 

Фармація).  

 

ІБВ 

88.  Федоровська, М. І.  

Технологія виготовлення гелю 

судиннорозширюючої та фолікулостимулюючої дії в 

умовах аптек  : інформ. лист / М. І. Федоровська, Н. 

П. Половко ; ДВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т", 

Нац. фармац. ун-т. - Київ : [б. в.], 2018. - [3] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 072-

2018. Вип. 7, Фармація).  

 

ІБВ 

89.  Федоровська, М. І.  

Технологія виготовлення в умовах аптек гелевої 

основи для м'яких косметичних та лікарських засобів  

/ М. І. Федоровська, Н. П. Половко ; Івано-Франків. 

нац. мед. ун-т, Нац. фарм. ун-т. - Київ : [б. в.], 2017. - 

[3] с. - (Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 

353-2017. Вип. 29, Фармація).  

 

ІБВ 

90.  Цубанова, Н. А.  

Перспективи використання нового гелю із 

пародонтопротекторною дією, що містить екстракти 

алое та кори дуба : інформ. лист / Н. А. Цубанова, Д. 

С. Журенко ; Нац. фармац. ун-т. - Київ : [б. в.], 2017. - 

ІБВ 
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[5] с. - (Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 

187-2017. Вип. 13, Фармація).  

 
91.  Ярема, І. О.  

Технологія виготовлення комбінованого 

рослинного препарату "Флавостерол-емульгель" для 

місцевого лікування андрогенної алопеції в умовах 

аптек  : інформ. лист / І. О. Ярема, М. І. Федоровська, 

Н. П. Половко ; ДВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-

т", Нац. фармац. ун-т. - Київ : [б. в.], 2018. - [3] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 074-

2018. Вип. 9, Фармація). 

 

ІБВ 

ФФААРРММААЦЦЕЕВВТТИИЧЧННАА  ББООТТААННІІККАА..  ФФААРРММААККООГГННООЗЗІІЯЯ  

92. 
  

Анатомічні ознаки коренеплодів моркви 

посівної  : інформ. лист / Д.-М. В. Пазюк [та ін.] ; Нац. 

фарм. ун-т. - Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 160-

2017. Вип. 14, Фармація). 

 

 

ІБВ 

93.  Відмінні морфолого-анатомічні та 

мікроскопічні діагностичні ознаки трави осоту 

звичайного (Cirsium vulgare (Savi) Ten.) і осоту 

польового (Cirsium arvense L.) : інформ. лист / Я. В. 

Попова [та ін.] ; Запоріз. держ. мед. ун-т МОЗ 

України. - Київ : [б. в.], 2017. - [5] с. - (Інформаційний 

лист про нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 368-2017. Вип. 29, 

Фармація). 

 

ІБВ 

94.  Глущенко, А. В.  

Науково-практичне обгрунтування розробки 

параметрів стандартизації надземної частини кураю 

пагорбкового : інформ. лист / А. В. Глущенко, В. А. 

Георгіянц ; Нац. фармац. ун-т. - Київ : [б. в.], 2017. - 

[5] с. - (Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 

192-2017. Вип. 7, Фармація).  
 

ІБВ 

95.  Глущенко, А. В. 

Науково-практичне обгрунтування розробки 

параметрів стандартизації надземної частини 

ласкавця золотистого : інформ. лист / А. В. Глущенко, 

В. А. Георгіянц ; Нац. фармац. ун-т. - Київ : [б. в.], 

2017. - [4] с. - (Інформаційний лист про нововведення 

в системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 

191-2017. Вип. 11, Фармація).  

ІБВ 
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96.  Дорошенко, О. Г.  

Інноваційні перспективи використання 

оригінального нефропротекторного фітозбору  : 

інформ. лист / О. Г. Дорошенко, С. М. Марчишин ; 

Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ 

України. - Київ : [б. в.], 2018. - [3] с. - (Інформаційний 

лист про нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 041-2018. Вип. 5, 

Фармація).  

 

ІБВ 

97.  Залигіна, Є. В. 

Використання екстракту густого водно-

спиртового з незрілих плодів горіха волоського в 

корекції експериментального виразкового ураження 

шлунку  : інформ. лист / Є. В. Залигіна, О. А. 

Подплетня ; ДЗ "Дніпропетр. мед. акад. МОЗ 

України". - Київ : [б. в.], 2017. - [4] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 053-

2017. Вип. 4, Фармація).  

 

ІБВ 

98.  Застосування екстракту листя персика як 

цитокіномодулятора в комплексній терапії 

інфекційно-запальних захворювань  : інформ. лист / 

О. Я. Зайченко [та ін.] ; Нац. фармац. ун-т. - Київ : [б. 

в.], 2017. - [3] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 186-2017. Вип. 5, 

Фармація). 

 

ІБВ 

99.  Лукіна, І. А. 

Терміни заготівлі лікарської рослинної 

сировини гірчаку перцевого (Polygonum hydropiper L.) 

: інформ. лист / І. А. Лукіна, О. В. Мазулін ; Запоріз. 

держ. мед. ун-т МОЗ України. - Київ : [б. в.], 2017. - 

[3] с. - (Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 

365-2017. Вип. 26, Фармація).  

 

ІБВ 

100.  Лукіна, І. А.  

Оптимальні умови сушіння лікарської 

рослинної сировини гірчаку перцевого (Polygonum 

hydropiper L.) : інформ. лист / І. А. Лукіна, О. В. 

Мазулін ; Запоріз. держ. мед. ун-т МОЗ України. - 

Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 366-2017. Вип. 27, 

Фармація) 

 

ІБВ 

101.  Мазулін, О. В. 

Оптимальні умови сушіння лікарської 

ІБВ 
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рослинної сировини гірчаку почечуйного (Polygonym 

Persicaria L.) : інформ. лист / О. В. Мазулін, Г. В. 

Мазулін, І. А. Лукіна ; Запоріз. держ. мед. ун-т. - Київ 

: [б. в.], 2015. - [4] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; №364-2015. Вип. 34, 

Фармація). 

 
102.  Мазулін, О. В.  

Терміни заготівлі лікарської рослинної 

сировини гірчаку почечуйного (Polygonum Persicaria 

L.) : інформ. лист / О. В. Мазулін, Г. В. Мазулін, І. А. 

Лукіна ; Запоріз. держ. мед. ун-т МОЗ України. - Київ 

: [б. в.], 2015. - [4] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; №365-2015. Вип. 33, 

Фармація).  

 

ІБВ 

103.  Мазулін, О. В. 

Відмінні морфолого-анатомічні та 

мікроскопічні ознаки рослин роду подорожник в 

лікарській сировині  : інформ. лист / О. В. Мазулін, Т. 

В. Хортецька, Г. П. Смойловська ; Запоріз. держ. мед. 

ун-т МОЗ України. - Київ : [б. в.], 2014. - [5] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 363-

2017. Вип. 48, Фармація).  

 

ІБВ 

104.  Макро- і мікроскопічні ознаки вероніки 

довголистої (Veronica Longifolia L.)  : інформ. лист / 

A. M. Ковальова [та ін.] ; Нац. фармац. ун-т МОЗ 

України. - Київ : [б. в.], 2016. - [4] с. - (Інформаційний 

лист про нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 276-2016. Вип. 22, 

Фармація). 

 

ІБВ 

105.  Малоштан, Л. М. 

Використання рослинного екстрату з кореня 

солодки у якості протизапального та 

протиалергічного засобу при лікуванні алергічного 

контактного дерматиту  : інформ. лист / Л. М. 

Малоштан, Е. З.А. Зегхдані, Л. О. Шакіна ; Нац. 

фармац. ун-т. - Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 171-

2017. Вип. 9, Фармація).  

 

ІБВ 

106.  Малюгіна, О. О. 

Оптимальні терміни заготівлі суцвіть 

чорнобривців прямостоячих сорту "Гаваї" (Tagetes 

erecta plena L. var. "Hawaji")  / О. О. Малюгіна, О. В. 

Мазулін, Г. П. Смойловська ; Запоріз. держ. мед. ун-т. 

ІБВ 



БЮЛЕТЕНЬ НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ                           СІЧЕНЬ-ЛЮТИЙ, 2019  

24 
 

- Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 206-2017. Вип. 15, 

Фармація).  
 

107.  Морфолого-анатомічні діагностичні ознаки 

будяку пониклого (Canduus nutans L.) та будяку 

акантовидного (Canduus acanthoides L.) : інформ. лист 

/ Т. І. Баланчук [та ін.] ; Запоріз. держ. мед. ун-т МОЗ 

України. - Київ : [б. в.], 2017. - [4] с. - (Інформаційний 

лист про нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 367-2017. Вип. 28, 

Фармація). 

 

ІБВ 

108.  Морфолого-анатомічні ознаки листя рогозу 

вузьколистого (Typha angustifolia L.)  : інформ. лист / 

Є. О. Довгаль [та ін.] ; Нац. фармац. ун-т. - Київ : [б. 

в.], 2017. - [2] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 006-2017. Вип. 10, 

Фармація). 

 

ІБВ 

109.  Тржецинский, С. Д. 

Антидіабетичні властивості екстракту 

підземних органів чорноголовника родовикового : 

інформ. лист / С. Д. Тржецинский, В. С. Клеванова ; 

Запоріз. держ. мед. ун-т. - Київ : [б. в.], 2015. - [4] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; №344-2015. 

Вип. 12, Фармакологія). 

 

ІБВ 

110.  Фуклева, Л. А.  

Оптимальні терміни заготівлі лікарської 

рослинної сировини чебрецю звичайного (Thymus 

vulgaris L) : інформ. лист / Л. А. Фуклева, О. В. 

Мазулін, О. В. Гречана ; Запоріз. держ. мед. ун-т. - 

Київ : [б. в.], 2010. - [3] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 163-2010. Вип. 13, 

Фармація). 

 

ІБВ 

111.  Якісне та кількісне визначення стероїдних 

сполук у траві якірців сланких (Tribulus terrestris L.)  : 

інформ. лист / Н. Є. Бурда [та ін.] ; Нац. фармац. ун-т 

МОЗ України. - Київ : [б. в.], 2017. - [2] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 124-

2017. Вип. 1, Фармація). 

 

ІБВ 

112.  Яцюк, К. М. 

Технологія виготовлення гранул "Журавлин" в 

умовах аптеки  : інформ. лист / К. М. Яцюк, М. І. 

ІБВ 
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Федоровська ; Івано-Франків. нац. мед. ун-т. - Київ : 

[б. в.], 2017. - [3] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 354-2017. Вип. 30, 

Фармація).  
    

ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЯЯ  ЛЛІІККІІВВ  

113. 
  

Орловецька, Н. Ф. 

Технологія м'яких лікарських засобів за 

утрудненими екстемпоральними прописами з 

використанням aerosilum  / Н. Ф. Орловецька, О. С. 

Данькевич, А. О. Ткаченко ; Нац. фармац. ун-т. - Київ 

: [б. в.], 2018. - [3] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 015-2018. Вип. 2, 

Фармація). 

 

 

ІБВ 

114.  Орловецька, Н. Ф.  

Розробка складу та технології екстемпоральної 

мазі з mentholum та acidum boricum  / Н. Ф. 

Орловецька, О. С. Данькевич, І. В. Огнєва ; Нац. 

фарм. ун-т. - Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 161-

2017. Вип. 12, Фармація). 

 

ІБВ 

ФФААРРММААККООЛЛООГГІІЯЯ  

115. 
 

615(075.8) 

P56 

 

 

Pharmacology : textbook / V. M. Bobyrov [et al.] 

; The Ministry of Health of Ukraine, Ukrainian Medical 

Stomatological Academy. - 4th. ed. updated. - Vinnytsya 

: Nova Knyha, 2018. - 552 p. 

 

 

КС 

ЧЗ 

НА 

ФБ2 

ФБ3 

116.  Білай, І. М.  

Спосіб лікування алкогольного гепатиту у 

щурів  : інформ. лист / І. М. Білай, В. В. Парченко, Є. 

О Михайлюк ; Запоріз. держ. мед. ун-т. - Київ : [б. в.], 

2014. - [3] с. - (Інформаційний лист про нововведення 

в системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 

160-2014. Вип. 2, Клінічна фармакологія та клінічна 

фармація). 

 

ІБВ 

117.  Волощук, Н. І.  

Інноваційні перспективи застосування 

тіотриазоліну для оптимізації гіполіпідемічної терапії 

інгібітором 3-гідрокси-3-метилглютарил-коензим А-

редуктази  : інформ. лист / Н. І. Волощук, О. П. 

Данченко, А. В. Мельник ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. 

М. І. Пирогова. - Київ : [б. в.], 2018. - [3] с. - 

ІБВ 
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(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 090-

2018. Вип. 1, Фармакологія).  

 
118.  Вринчану, Н. О. 

Застосування нестероїдних протизапальних 

засобів для підвищення антибіоплівкової активності 

офіцинальних антибактеріальних препаратів  : 

інформ. лист / Н. О. Вринчану, М. Л. Дронова, Д. М. 

Дудікова ; ДУ "Ін-т фармакології та токсикології 

НАМН України". - Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 364-

2017. Вип. 2, Фармакологія). 

 

ІБВ 

119.  Гіпотензивні препарати Празозин та 

Доксазозин, що мають протипухлинну дію при 

недрібноклітинному раку легень людини  : інформ. 

лист / H. I. Шарикіна [та ін.] ; ДУ "Ін-т фармакології 

та токсикології НАМН України". - Київ : [б. в.], 2017. 

- [2] с. - (Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 

339-2017. Вип. 30, Фармакологія). 

 

ІБВ 

120.  Інноваційні підходи до фармакологічної 
корекції больових синдромів лікарською композицією 

4-гідрокси-2-метил-n-(5-метил-1,3-тіазол-2-іл)-2н-1,2-

бензотіазин-3-карбоксамід1,1-діоксид з 1,3,7-

триметилксантином  / Г. О. Сирова [та ін.] ; Харків. 

нац. мед. ун-т. - Київ : [б. в.], 2018. - [3] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 085-

2018. Вип. 10, Фармація). 

 

ІБВ 

121.  Перспективи застосування іноваційного 
препарату на основі тиксотропної субстанції в 

лікуванні хворих на сезонний алергічний риніт  : 

інформ. лист / В. М. Бобирьов [та ін.] ; ВДНЗУ "Укр. 

мед. стомат. акад.". - Київ : [б. в.], 2017. - [2] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 125-

2017. Вип. 1, Фармакологія).  

 

ІБВ 

122.  Режим контролю знеболюючого 
екстемпорального лікарського засобу  : інформ. лист / 

В. О. Шаповалова [та ін.] ; Харків. мед. акад. 

післядиплом. освіти МОЗ України. - Київ : [б. в.], 

2017. - [4] с. - (Інформаційний лист про нововведення 

в системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 

151-2017. Вип. 1, Клінічна фармакологія і клінічна 

фармація). 

 

ІБВ 
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123.  Режим контролю фітопрепаратів при 

алкогольному ураженні підшлункової залози  : 

інформ. лист / В. О. Шаповалова [та ін.] ; Харків. мед. 

акад. післядиплом. освіти. - Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. 

- (Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 244-

2017. Вип. 5, Клінічна фармакологія і клінічна 

фармація). 

 

ІБВ 

124.  Самура, Б. А.  

Корекція порушень водно-електролітного 

обміну у щурів з гострим експериментальним 

нефритом похідними теофіліну  : інформ. лист / Б. А. 

Самура, В. І. Корнієнко, М. І. Романенко ; Нац. 

фармац. ун-т МОЗ України, Харків. держ. зоовет. 

акад. , Запоріз. держ. мед. ун-т МОЗ України. - Київ : 

[б. в.], 2014. - [4] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 397-2014. Вип. 5, 

Фармакологія).  

 

ІБВ 

125.  Спосіб лікування хворих на гострі інфекційні 

діареї : інформ. лист / В. М. Козько [та ін.] ; Харків. 

нац. мед. ун-т, ДЗ "Луган. держ. мед. ун-т". - Київ : [б. 

в.], 2017. - [3] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 377-2017. Вип. 19, 

Інфекційні та паразитарні хвороби). 

 

ІБВ 

126.  Спосіб підвищення ефективності 
антиішемічної терапії препаратами мельдонію 

шляхом комбінованого застосування з гама-

бутиробетаїном  : інформ. лист / I. A. Зупанець [та ін.] 

; Нац. фармац. ун-т. - Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 184-

2017. Вип. 2, Клінічна фармакологія і клінічна 

фармація). 

 

ІБВ 

127.  Таран, А. В. 

Дослідження нефропротекторної дії нової 

субстанції серед похідних 7,8-дизаміщених теофіліну  

: інформ. лист / А. В. Таран, О. П. Матвійчук ; Нац. 

фармац. ун-т. - Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 183-

2017. Вип. 4, Фармація).  

 

ІБВ 

128.  Хайтович, М. В. 

Доклінічна оцінка ефективності 

кардіопротекторних властивостей фармакологічних 

засобів за ранніми проявами діабетичної 

ІБВ 
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кардіоміопатії  / М. В. Хайтович, І. М. Ситник ; Нац. 

мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. - Київ : [б. в.], 2017. - 

[3] с. - (Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 

233-2017. Вип. 1, Токсикологія).  
    

ЗЗААГГААЛЛЬЬННАА  ТТЕЕРРААППІІЯЯ..  ФФІІЗЗІІООТТЕЕРРААППІІЯЯ  

129. 
  

Беляєва, Н. М. 

Спосіб оцінки потреб інвалідів-учасників АТО в 

заходах медико-соціальної реабілітації : інформ. лист 

/ Н. М. Беляєва, І. В. Куриленко, О. Б. Яворовенко ; 

НДІ реабілітації інвалідів Вінниц. нац. мед. ун-ту ім. 

М. І. Пирогова. - Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 246-

2017. Вип. 10, Терапія). 
 

 

ІБВ 

130.  Михалюк, Є. Л.  

Прогнозування ефективності зниження 

артеріального тиску у підлітків з первинною 

артеріальною гіпертензією шляхом проведення 

тестування на велоергометрі  : інформ. лист / Є. Л. 

Михалюк, О. Г. Іванько, С. М. Малахова ; Запоріз. 

держ. мед. ун-т. - Київ : [б. в.], 2014. - [3] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 392-

2014. Вип. 2, Лікувальна фізкультура і спортивна 

медицина).  
 

ІБВ 

131.  Михалюк, Є. Л.  

Проведення лікарсько-педагогічних 

спостережень під час фізичних навантажень на 

велотренажерах підлітків з первинною артеріальною 

гіпертензією  : інформ. лист / Є. Л. Михалюк, О. Г. 

Іванько, С. М. Малахова ; Запоріз. держ. мед. ун-т. - 

Київ : [б. в.], 2014. - [3] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 390-2014. Вип. 1, 

Лікувальна фізкультура і спортивна медицина).  
 

ІБВ 

132.  Опарін, О. А.  

Оптимізація медикаментозної терапії 

гіпертонічної хвороби у ліквідаторів аварії на ЧАЕС з 

супутньою гастроезофагеальною рефлюксною 

хворобою  : інформ. лист / О. А. Опарін, В. П. 

Синельник ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. - 

Київ : [б. в.], 2017. - [5] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 119-2017. Вип. 12, Терапія).  
 

ІБВ 
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133.  Поєднане застосування сухих вуглекислих 

ванн та бальнеологічного засобу "Магнієва олія" у 

санаторно-курортному лікуванні хворих на гонартроз 

: інформ. лист / Ю. П. Бондар [та ін.] ; ДУ "НДІ мед. 

реабілітації та курортології МОЗ України". - Київ : [б. 

в.], 2018. - [3] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 032-2018. Вип. 1, Ортопедія 

та травматологія). 

 

ІБВ 

134.  Спосіб корекції дефіциту магнію в організмі : 

інформ. лист / С. Г. Гуща [та ін.] ; ДУ "Укр. НДІ мед. 

реабілітації та курортології МОЗ України". - Київ : [б. 

в.], 2018. - [5] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 058-2018. Вип. 2, 

Курортологія і фізіотерапія). 

 

ІБВ 

135.  Спосіб моделювання дефіциту магнію в 

організмі : інформ. лист / С. Г. Гуща [та ін.] ; ДУ 

"Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології МОЗ 

України". - Київ : [б. в.], 2018. - [4] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 059-

2018. Вип. 3, Курортологія і фізіотерапія). 

 

ІБВ 

136.  Уніфікація термінології в галузі 

рефлексотерапії в Україні згідно міжнародних 

стандартів ВООЗ  : інформ. лист / О. Є. Коваленко [та 

ін.] ; ДНУ "Наук.-практ. центр профілакт. та клініч. 

медицини" Держ. управління справами, Нац. мед. 

акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, ГО "Укр. 

асоц. рефлексотерапії та мед. акупунктури". - Київ : 

[б. в.], 2017. - [5] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 274-2017. Вип. 1, 

Нетрадиційні методи діагностики, лікування та 

реабілітації). 

 

ІБВ 

137.  Хухліна, О. С. 

Спосіб лікування хворих на соматоформну 

вегетативну дисфункцію поєднану з хронічним 

некаменевим холециститом  / О. С. Хухліна, А. А. 

Антонів, О. Є. Мандрик ; ВДНЗ "Буков. держ. мед. 

ун-т" МОЗ України. - Київ : [б. в.], 2017. - [2] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 361-

2017. Вип. 15, Терапія).  

 

ІБВ 

138.  Хухліна, О. С.  

Спосіб лікування хворих на соматоформну 

вегетативну дисфункцію поєднану з хронічним 

ІБВ 
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некаменевим холециститом  / О. С. Хухліна, А. А. 

Антонів, О. Є. Мандрик ; ВДНЗ "Буков. держ. мед. 

ун-т" МОЗ України. - Київ : [б. в.], 2017. - [2] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 361-

2017. Вип. 15, Терапія).  
 

139.  Хухліна, О. С.  

Спосіб лікування хворих на соматоформну 

вегетативну дисфункцію поєднану з хронічним 

некаменевим холециститом  : інформ. лист / О. С. 

Хухліна, А. А. Антонів, О. Є. Мандрик ; ВДНЗ 

України "Буков. держ. мед. ун-т" МОЗ України. - Київ 

: [б. в.], 2017. - [3] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 361-2017. Вип. 15, Терапія). 

 

ІБВ 

ППААТТООЛЛООГГІІЯЯ..  ППААТТООЛЛООГГІІЧЧННАА  ААННААТТООММІІЯЯ  

140. 
  

Москаленко, Р. А. 

Діагностичне і прогностичне значення 

біомінералізації при папілярному раку щитоподібної 

залози  : інформ. лист / Р. А. Москаленко, А. М. 

Романюк, А. В. Рєзнік ; Сум. держ. ун-т. - Київ : [б. 

в.], 2017. - [3] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 154-2017. Вип. 2, 

Патологічна анатомія).  
 

 

ІБВ 

141.  Ніколенко, Д. Є.  

Спосіб визначення патоморфології етапів 

перебігу саркоїдозу в лімфатичному вузлі  : інформ. 

лист / Д. Є. Ніколенко, Д. М. Бойко, О. А. Шкурупій ; 

ВДНЗ України "Укр. мед. стомат. акад." МОЗ 

України. - Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - (Інформаційний 

лист про нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 152-2017. Вип. 3, 

Патологічна анатомія).  

 

ІБВ 

ППААТТООЛЛООГГІІЧЧННАА  ФФІІЗЗІІООЛЛООГГІІЯЯ  

142. 
 

616-092(075.8) 

G 34 
 

 

General and clinical pathophysiology  : textbook 

for students of higher educational institutions, of IV th 

level of accreditation / A. V. Kubyshkin [et al.] ; ed. by.: 

A. V. Kubyshkin, A. I. Gozhenko ; рец.: N. V. Krishtal, 

N. K. Kazimirko. - 3th ed. - Vinnytsya : Nova Knyha 

Publishers, 2017. - 656 p. 
 

 

КС 

ЧЗ 

НА 

ФБ2 

ФБ3 

УА 

143.  Кондратюк, В. Є. 

Оптимізація лікування хворих на подагру 

ІБВ 
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чоловіків у поєднанні з артеріальною гіпертензією  : 

інформ. лист / В. Є. Кондратюк, Т. Д. Никула, Ю. П. 

Синиця ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. - Київ : 

[б. в.], 2017. - [3] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 266-2017. Вип. 9, 

Ревматологія).  
    

ТТРРААВВММААТТООЛЛООГГІІЯЯ  

144. 
  

Чернякова, Г. М.  

Спосіб вибору антибіотика для лікування 

опіків, ускладнених інфекційною складовою  : 

інформ. лист / Г. М. Чернякова, В. В. Мінухін, О. О. 

Вовк ; Харків. нац. мед. ун-т. - Київ : [б. в.], 2017. - [3] 

с. - (Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 166-

2017. Вип. 3, Вірусологія та мікробіологія).  

 

 

ІБВ 

ООННККООЛЛООГГІІЯЯ  

145. 
 
 
 
 

  

Вівчарук, В. П.  

Місцева терапія гемангіом β-

адреноблокаторами та компресійним впливом  : 

інформ. лист / В. П. Вівчарук, Ю. В. Пащенко ; 

Харків. нац. мед. ун-т. - Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 280-

2017. Вип. 14, Хірургія).  

 

 

ІБВ 

146.  Комбіноване лікування хворих на рак 

яєчників III-IV стадії з урахуванням молекулярно-

біологічних маркерів пухлини : інформ. лист / О. A. 

Міхановський [та ін.] ; ДУ "Ін-т мед. радіології ім. С. 

П. Григор'єва НАМН України". - Київ : [б. в.], 2017. - 

[2] с. - (Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 

138-2017. Вип. 5, Онкологія). 

 

ІБВ 

147.  Лікування хворих з дифузною В-

великоклітинною лімфомою з групи високого ризику  

: інформ. лист / I. А. Крячок [та ін.] ; Нац. ін-т раку. - 

Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 248-2017. Вип. 7, 

Онкологія). 

 

ІБВ 

148.  Методика визначення молекулярних підтипів 

дифузних В-великоклітинних лімфом за 

імуногістохімічними алгоритмами та їх прогностична 

ІБВ 
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цінність  : інформ. лист / І. А. Крячок [та ін.] ; Нац. ін-

т раку. - Київ : [б. в.], 2017. - [2] с. - (Інформаційний 

лист про нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 294-2017. Вип. 9, 

Онкологія).  

 
149.  Оцінка розповсюдження пухлинного процесу 

у хворих на рак шийки матки шляхом застосування 

ультразвукового дослідження з кольоровою 

еластографією  / Т. С. Головко [та ін.] ; Нац. ін-т раку. 

- Київ : [б. в.], 2017. - [4] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 235-2017. Онкологія). 

 

ІБВ 

150.  Спосіб комбінованого лікування раку 

яєчників III-IV (Т3сNxM0-1) стадії з використанням 

діагностичної лапароскопії : інформ. лист / О. А. 

Міхановський [та ін.] ; ДУ "Ін-т мед. радіології ім. С. 

П. Григор'єва НАМН України". - Київ : [б. в.], 2017. - 

[2] с. - (Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 

137-2017. Вип. 4, Онкологія). 

 

ІБВ 

151.  Спосіб лікування хворих на рак яєчників з 

прогнозованою платинорезистентністю  / О. І. 

Ткаченко [та ін.] ; Одес. нац. мед. ун-т. - Київ : [б. в.], 

2017. - [3] с. - (Інформаційний лист про нововведення 

в системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 

357-2017. Вип. 8, Онкологія). 

 

ІБВ 

ППЕЕДДІІААТТРРІІЯЯ  

152. 
  

Банадига, Н. В.  

Сучасні підходи до проведення базисної терапії 

та оцінки контролю над перебігом бронхіальної астми 

у дітей  : інформ. лист / Н. В. Банадига ; ДВНЗ 

"Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського". - 

Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 232-2017. Вип. 6, 

Педіатрія).  

 

 

ІБВ 

153.  Бодня, К. І.  

Застосування рослинного комплексу при 

лікуванні аскаридозу та ентеробіозу у дітей віком від 

3-х років для педіатрів, дитячих інфекціоністів та 

дитячих гастроентерологів  / К. І. Бодня, І. П. Бодня ; 

Харків. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України. 

- Київ : [б. в.], 2017. - [4] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 238-2017. Вип. 18, 

ІБВ 
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Інфекційні хвороби).  

 
154.  Будрейко, О. А.  

Діагностика тиреопатій при ожирінні у дітей 

препубертатного віку (6-9 років)  : інформ. лист / О. 

А. Будрейко, О. В. Шушляпіна ; ДУ "Ін-т охорони 

здоров'я дітей та підлітків НАМН України". - Київ : 

[б. в.], 2017. - [3] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 340-2017. Вип. 10, 

Педіатрія). 

 

ІБВ 

155.  Гончарь, М. О.  

Спосіб діагностики серцево-судинних розладів 

у новонароджених з груп перинатального ризику  : 

інформ. лист / М. О. Гончарь, А. Д. Бойченко ; 

Харків. нац. мед. ун-т. - Київ : [б. в.], 2018. - [3] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 064-

2018. Вип. 2, Педіатрія). 

 

ІБВ 

156.  Діагностичний алгоритм і особливості 

спостереження за дітьми раннього віку з 

гастроінтестинальними розладами  : інформ. лист / Т. 

О. Крючко [та ін.] ; ВДНЗУ "Укр. мед. стомат. акад.", 

ДЗ "Дніпропетр. мед. акад. МОЗ України". - Київ : [б. 

в.], 2017. - [4] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 216-2017. Вип. 7, 

Педіатрія). 

 

ІБВ 

157.  Застосування вітаміну D3 у дітей з 

ювенільним ревматоїдним артритом  : інформ. лист / 

Ю. Г. Антипкін [та ін.] ; ДУ "Ін-т педіатрії, 

акушерства і гінекології НАМН України". - Київ : [б. 

в.], 2017. - [3] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 158-2017. Вип. 6, 

Педіатрія).  

 

ІБВ 

158.  Іванов, Д. Д. 

Оптимізація лікування та профілактики інфекції 

сечової системи у дітей  : інформ. лист / Д. Д. Іванов, 

Т. В. Буднік, Є. М. Мордовець ; Нац. мед. акад. 

післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. - Київ : [б. в.], 

2017. - [3] с. - (Інформаційний лист про нововведення 

в системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 

275-2017. Вип. 8, Педіатрія). 

 

ІБВ 

159.  Іванько, О. Г. 

Попередження коагулопатії та діареї, 

асоційованих із застосуванням антибіотиків за 

ІБВ 
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допомогою пробіотику Bacillus clausii у грудних 

дітей, що знаходяться на природному вигодовуванні  : 

інформ. лист / О. Г. Іванько, О. В. Соляник ; Запоріз. 

держ. мед. ун-т. - Київ : [б. в.], 2018. - [3] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 080-

2018. Вип. 5, Педіатрія).  
 

160.  Ільченко, С. І.  

Спосіб діагносики дисфункції дихальних м'язів 

у підлітків, які курять  : інформ. лист / С. І. Ільченко, 

В. І. Чергінець, А. О. Фіалковська ; ДЗ "Дніпропетр. 

мед. акад. МОЗ України". - Київ : [б. в.], 2018. - [3] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 001-

2018. Вип. 1, Педіатрія). 

 

ІБВ 

161.  Крамарьов, C. O.  

Спосіб діагностики ураження органів 

шлунково-кишкового тракту у дітей з гострими 

нейроінфекціями за допомогою біомаркерів L-FABP 

та I-FABP  : інформ. лист / C. O. Крамарьов, А. І. 

Марков ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. - Київ : 

[б. в.], 2018. - [3] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 047-2018. Вип. 2, Дитячі 

інфекційні хвороби).  

 

ІБВ 

162.  Крамарьов, C. O.  

Метод діагностики внутрішньочеревної 

гіпертензії при інфекційних захворюваннях у дітей : 

інформ. лист / C. O. Крамарьов, В. В. Євтушенко ; 

Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. - Київ : [б. в.], 

2018. - [3] с. - (Інформаційний лист про нововведення 

в системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 

048-2018. Вип. 3, Дитячі інфекційні хвороби). 

 

ІБВ 

163.  Кушніренко, C. B.  

Спосіб лікування хронічного ускладненого 

пієлонефриту з вторинною гіпероксалурією  : інформ. 

лист / C. B. Кушніренко, Є. М. Мордовець, Н. О. 

Тихоненко ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. 

П. Л. Шупика, Київ. міська дит. клініч. лікарня №1. - 

Київ : [б. в.], 2017. - [4] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 398-2017. Вип. 12, 

Педіатрія).  

 

ІБВ 

164.  Макєєва, H. I. 

Спосіб діагностики тяжкості перебігу 

бронхіальної астми у дітей  : інформ. лист / H. I. 

Макєєва, Ю. В. Одинець, Ю. В. Васильченко ; Харків. 

ІБВ 
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нац. мед. ун-т. - Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 309-

2017. Вип. 15, Педіатрія).  

 
165.  Макєєва, H. I.  

Вивчення стану ендотеліальної функції та 

профіброгенних медіаторів у дітей, хворих на 

геморагічний васкуліт  : інформ. лист / H. I. Макєєва, 

Ю. В. Одинець, М. В. Яворович ; Харків. нац. мед. ун-

т. - Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - (Інформаційний лист 

про нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 308-2017. Вип. 14, 

Педіатрія).  

 

ІБВ 

166.  Няньковський, С. Л.  

Особливості діагностики та корекції 

вегетативної дисфункції у дітей шкільного віку з 

гастроезофагеальною рефлюксною хворобою  : 

інформ. лист / С. Л. Няньковський, М. І. 

Городиловська ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила 

Галицького МОЗ України. - Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. 

- (Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 170-

2017. Вип. 7, Педіатрія).  

 

ІБВ 

167.  Рання діагностика тривожних розладів у дітей 

та підлітків  : інформ. лист / Е. А. Михайлова [та ін.] ; 

ДУ "Ін-т охорони здоров'я дітей та підлітків НАМН 

України". - Київ : [б. в.], 2017. - [5] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 236-

2017. Вип. 15, Психіатрія. Медична психологія). 

 

ІБВ 

168.  Своєчасне встановлення діагнозів на 

фенілкетонурію і гіпотиреоз у новонароджених як 

спосіб запобігання інвалідизації  : інформ. лист / Е. М. 

Омельченко [та ін.] ; ДУ "Ін-т громад. здоров'я ім. О. 

М. Марзєєва НАМН України". - Київ : [б. в.], 2018. - 

[2] с. - (Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 

069-2018. Вип. 3, Гігіена навколишнього 

середовища). 

 

ІБВ 

169.  Спосіб диференціальної дагностики апное у 

передчасно народжених дітей з перинатальною 

патологією  : інформ. лист / Т. К. Знаменська [та ін.] ; 

ВДНЗ України "Укр. мед. стомат. акад.", ДУ "Ін-т 

педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України". - 

Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 219-2017. Вип. 13, 

ІБВ 
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Педіатрія). 

 
170.  Спосіб діагностики тканинної гіпоксії 

паренхіми нирок при недиференційованій дисплазії 

сполучної тканини у дітей раннього віку : інформ. 

лист / О. З. Гнатейко [та ін.] ; ДУ "Ін-т спадкової 

патології НАМН України". - Київ : [б. в.], 2016. - [3] с. 

- (Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 345-

2016. Вип. 21, Педіатрія). 

 

ІБВ 

171.  Спосіб застосування ендотрахеальної трубки 

з системою екстратубажного введення речовин  : 

інформ. лист / Т. К. Знаменська [та ін.] ; ВДНЗ 

України "Укр. мед. стомат. акад.", ДУ "Ін-т педіатрії, 

акушерства і гінекології НАМН України". - Київ : [б. 

в.], 2017. - [2] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 220-2017. Вип. 14, 

Педіатрія). 

 

ІБВ 

172.  Спосіб поєднаної діагностики маркерів 

порушення фібрилогенезу та індивідуальної 

чутливості організму до чинників екологічного 

забруднення у дітей  : інформ. лист / О. 3. Гнатейко 

[та ін.] ; ДУ "Ін-т спадкової патології НАМН 

України". - Київ : [б. в.], 2018. - [5] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 075-

2018. Вип. 3, Педіатрія). 

 

ІБВ 

173.  Спосіб прогнозування схильності дітей до 

частих гострих респіраторних захворювань та 

розвитку повторних епізодів бронхообструктивного 

синдрому шляхом молекулярно-генетичного 

тестування генотипів СС та СТ поліморфного локусу 

С-590Т гена IL4  : інформ. лист / О. В. Кенс [та ін.] ; 

ДУ "Ін-т спадкової патології НАМН України". - Київ : 

[б. в.], 2018. - [3] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 054-2018. Вип. 4, Педіатрія) 

 

ІБВ 

174.  Цистатин С - маркер контролю функції нирок 

у дітей, хворих на хронічну хворобу нирок  : інформ. 

лист / Д. Д. Іванов [та ін.] ; Нац. мед. акад. післядипл. 

освіти ім. П. Л. Шупика, Київ. міська дит. клініч. 

лікарня №1. - Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 397-

2017. Вип. 11, Педіатрія). 

 

ІБВ 

175.  Шостакович-Корецька, Л. Р.  ІБВ 
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Прогнозування несприятливого перебігу 

перинатальної ВІЛ-інфекції у дітей в залежності від 

поліморфізму гену корецептору CCR5  : інформ. лист 

/ Л. Р. Шостакович-Корецька, З. О. Чикаренко ; ДЗ 

"Дніпропетр. мед. акад. МОЗ України". - Київ : [б. в.], 

2017. - [2] с. - (Інформаційний лист про нововведення 

в системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 

165-2017. Вип. 10, Інфекційні та паразитарні 

хвороби). 
    

ІІММУУННООЛЛООГГІІЯЯ..  ААЛЛЕЕРРГГООЛЛООГГІІЯЯ  

176. 
  

Оцінка тяжкості перебігу артеріальної 

гіпертензії, поєднаної з метаболічним синдромом  : 

інформ. лист / Н. Г. Бичкова [та ін.] ; НДІ експерим. 

та клініч. медицини Нац. мед. ун-ту ім. О. О. 

Богомольця. - Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 288-

2017. Вип. 1, Клінічна імунологія та алергологія). 

 

 

ІБВ 

177.  Оцінка ефективності лікування хворих на 

артеріальну гіпертензію, поєднану із цукровим 

діабетом 2 типу та дисліпідемією  : інформ. лист / Н. 

Г. Бичкова [та ін.] ; НДІ експерим. та клініч. 

медицини Нац. мед. ун-ту ім. О. О. Богомольця. - Київ 

: [б. в.], 2017. - [3] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 289-2017. Вип. 2, Клінічна 

імунологія та алергологія). 
 

ІБВ 

ДДІІААГГННООССТТИИККАА  

178. 
  

Коваленко, Н. І.  

Моніторинг антибіотикорезистентності 

збудників бактеріальних інфекцій лор-органів  / Н. І. 

Коваленко, Т. М. Замазій ; Харків. нац. мед. ун-т. - 

Київ : [б. в.], 2018. - [3] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 077-2018. Вип. 1, Клінічна 

лабораторна діагностика).  

 

 

ІБВ 

179.  Кравчун, П. Г. 

Спосіб діагностики адипокінової дисфункції у 

хворих з поєднаним перебігом артеріальної 

гіпертензії й ожиріння  / П. Г. Кравчун, О. І. 

Кадикова, О. В. Шапаренко ; Харків. нац. мед. ун-т. - 

Київ : [б. в.], 2018. - [3] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 043-2018. Вип. 2, Терапія).  

ІБВ 
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ММЕЕДДИИЧЧННАА  РРААДДІІООЛЛООГГІІЯЯ  

180. 
  

Застосування конформної променевої терапії 

на фоні хіміорадіомодифікаторів при злоякісних 

новоутвореннях верхніх дихальних шляхів  : інформ. 

лист / В. С. Іванкова [та ін.] ; Нац. ін-т раку. - Київ : 

[б. в.], 2017. - [3] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 249-2017. Вип. 4, Медична 

радіологія). 

 

 

ІБВ 

181.  Застосування цитруліну для корекції 

ендотеліальної дисфункції у дітей - мешканців 

радіоактивно забруднених територій : інформ. лист / 

Є. І. Степанова [та ін.] ; ДУ "Нац. наук. центр 

радіаційної медицини НАМН України". - Київ : [б. в.], 

2017. - [5] с. - (Інформаційний лист про нововведення 

в системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 

228-2017. Вип. 1, Радіаційна медицина). 

 

ІБВ 

182.  Значущість імуногістохімічних маркерів для 

індивідуалізації комбінованого лікування сарком 

матки  : інформ. лист / О. М. Сухіна [та ін.] ; ДУ "Ін-т 

мед. радіології ім. С. П. Григор'єва НАМН України". - 

Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / ДУ "Ін-т 

мед. радіології ім. С. П. Григор'єва НАМН України" ; 

№ 282-2017. Вип. 7, Медична радіологія). 

 

ІБВ 

183.  Контроль ефективності конформної 
променевої терапії недрібноклітинного раку легені з 

урахуванням рівня регулятора ангіогенезу - фактора 

росту ендотелію судин (VEGF) у сироватці крові : 

інформ. лист / В. В. Карвасарська [та ін.] ; ДУ "Ін-т 

мед. радіології ім. С. П. Григор'єва НАМН України". - 

Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 139-2017. Вип. 2, Медична 

радіологія). 

 

ІБВ 

184.  Мазник, Н. О. 

Визначення надмірного опромінення в 

онкологічних хворих під час фракціонованої 

променевої терапії : інформ. лист / Н. О. Мазник, Т. 

С. Сипко, B. П. Старенький ; ДУ "Ін-т мед. радіології 

ім. С. П. Григор'єва НАМН України". - Київ : [б. в.], 

2017. - [3] с. - (Інформаційний лист про нововведення 

в системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 

140-2017. Вип. 3, Медична радіологія).  

 

ІБВ 
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185.  Прогнозування ступеня втоми у хворих на рак 

тіла матки після протипухлинного лікування  : 

інформ. лист / Н. Е. Прохач [та ін.] ; ДУ "Ін-т мед. 

радіології ім. С. П. Григор'єва НАМН України". - Київ 

: [б. в.], 2017. - [3] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 281-2017. Вип. 8, Медична 

радіологія). 

 

ІБВ 

186.  Спосіб хіміомодифікації дистанційної 
променевої терапії хворих на місцево-поширений рак 

гортані  : інформ. лист / В. П. Старенький [та ін.] ; ДУ 

"Ін-т мед. радіології ім. С. П. Григор'єва НАМН 

України". - Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / ДУ "Ін-т мед. радіології ім. С. П. 

Григор'єва НАМН України" ; № 283-2017. Вип. 6, 

Медична радіологія). 

 

ІБВ 

187.  Старенький, В. П.  

Метод топометричної підготовки хворих на рак 

передміхурової залози : інформ. лист / В. П. 

Старенький, А. В. Трофимов ; ДУ "Ін-т мед. 

радіології ім. С. П. Григор'єва НАМН України". - Київ 

: [б. в.], 2017. - [2] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 284-2017. Вип. 5, Медична 

радіологія). 

 

ІБВ 

ККААРРДДІІООЛЛООГГІІЯЯ  

188. 
  

Боровик, К. М. 

Спосіб прогнозування повторних 

кардіоваскулярних подій протягом 6-місячного 

терміну спостереження у хворих після перенесеного 

інфаркту міокарда в поєднанні з ожирінням за рівнем 

вітронектину : інформ. лист / К. М. Боровик, П. Г. 

Кравчун, Н. Г. Риндіна ; Харків. нац. мед. ун-т. - Київ 

: [б. в.], 2018. - [3] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 096-2018. Вип. 5, Терапія). 
 

 

ІБВ 

189.  Визначення показників ендотеліальної 
дисфункції та методів її корекції у пацієнтів з 

артеріальною гіпертензією в поєднанні з 

еритроцитозом  / А. М. Кравченко [та ін.] ; ДНУ 

"Наук.-практ. центр профілакт. та клініч. медицини" 

Держ. управління справами. - Київ : [б. в.], 2017. - [3] 

с. - (Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 313-

2017. Вип. 2, Гематологія).  

ІБВ 
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190.  Капустник, В. А.  

Оптимізація лікування хворих з артеріальною 

гіпертензією на фоні ожиріння  / В. А. Капустник, Б. 

О. Шелест ; Харків. нац. мед. ун-т. - Київ : [б. в.], 

2018. - [3] с. - (Інформаційний лист про нововведення 

в системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 

078-2018. Вип. 4, Терапія).  

 

ІБВ 

191.  Кондратюк, В. Є.  

Оптимізація корекції діастолічної дисфункції 

лівого шлуночка у хворих на подагру чоловічої статті 

з артеріальною гіпертензією  : інформ. лист / В. Є. 

Кондратюк, Т. Д. Никула, Ю. П. Синиця ; Нац. мед. 

ун-т ім. О. О. Богомольця. - Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. 

- (Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 265-

2017. Вип. 8, Ревматологія). 

 

ІБВ 

192.  Кравчун, П. Г.  

Спосіб діагностики розвитку та прогресування 

хронічної серцевої недостатності у хворих з 

поєднаним перебігом ішемічної хвороби серця й 

ожиріння  / П. Г. Кравчун, О. І. Кадикова ; Харків. 

нац. мед. ун-т. - Київ : [б. в.], 2018. - [3] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 044-

2018. Вип. 3, Терапія). 
 

ІБВ 

193.  Особливості лікування артеріальної 
гіпертензії та стабільної ішемічної хвороби серця 

поєднаної з гастроезофагеальною рефлюксною 

хворобою  : інформ. лист / Д. Ю. Морєва [та ін.] ; 

Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. 

- Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 208-2017. Вип. 13, Терапія). 

 

ІБВ 

ХХВВООРРООББИИ  ДДИИХХААЛЛЬЬННООЇЇ  ССИИССТТЕЕММИИ  

194. 
  

Алгоритм діагностики хронічного 

обструктивного захворювання легень у поєднанні з 

депресією : інформ. лист / ДУ "Нац. ін-т фтизіатрії і 

пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України" ; 

уклад.: Ю. І. Фещенко [та ін.]. - Київ : [б. в.], 2013. - 

[3] с. - (Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ. 

Фтизіатрія і пульмонологія). 
 

 

ІБВ 

195.  Алгоритм лікування метотрексатом хворих 

на саркоїдоз органів дихання при наявності 

ІБВ 
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протипоказань до глюкокортикостероїдної терапії : 

інформ. лист / ДУ "Нац. ін-т фтизіатрії і 

пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України" ; 

уклад.: В. К. Гаврисюк [та ін.]. - Київ : [б. в.], 2017. - 

[3] с. - (Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ. 

Фтизіатрія і пульмонологія). 
 

196.  Виявлення поширеності паління серед осіб з 

вперше виявленим хронічним обструктивним 

захворюванням легень, оцінка ефективності 

антисмокінгових програм  : інформ. лист / Ю. М. 

Мостовой [та ін.] ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. 

Пирогова. - Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 371-

2017. Вип. 5, Пульмонологія і фтизіатрія). 
 

ІБВ 

197.  Виявлення хронічного обструктивного 
захворювання легень у осіб, що вважають себе 

здоровими, клініко-фукціональні особливості 

перебігу захворювання у пацієнтів з вперше 

встановленим діагнозом  : інформ. лист / Ю. М. 

Мостовой [та ін.] ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. 

Пирогова. - Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 374-

2017. Вип. 8, Пульмонологія і фтизіатрія). 

 

ІБВ 

198.  Метод діагностики підвищеного опору 

дихальних шляхів у хворих на бронхіальну астму, 

хронічне обструктивне захворювання легень та їх 

поєднання : інформ. лист / ДУ "Нац. ін-т фтизіатрії і 

пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України" ; 

уклад.: Ю. І. Фещенко [та ін.]. - Київ : [б. в.], 2017. - 

[3] с. - (Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ. 

Фтизіатрія і пульмонологія). 

 

ІБВ 

199.  Мінухін, В. В. 

Моніторинг етіологічної структури гнійно-

запальних захворювань ЛОР-органів  : інформ. лист / 

В. В. Мінухін, Н. І. Коваленко, Т. М. Замазій ; Харків. 

нац. мед. ун-т. - Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 296-

2017. Вип. 4, Вірусологія та мікробіологія). 
 

ІБВ 

200.  Мостовой, Ю. М.  

Поширення синдромів соматопсихічної 

дисфункції у хворих на хронічне обструктивне 

захворювання легень : інформ. лист / Ю. М. 

ІБВ 
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Мостовой, Т. В. Константинович, А. О. Довгань ; 

Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. - Київ : [б. 

в.], 2017. - [3] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 104-2017. Вип. 1, 

Пульмонологія та фтизіатрія). 
 

201.  Поширення недіагностованогохронічного 

обструктивного захворювання легень у пацієнтів із 

стабільною ішемічною хворобою серця  / Ю. М. 

Мостовой [та ін.] ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. 

Пирогова. - Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 373-

2017. Вип. 7, Пульмонологія і фтизіатрія). 
 

ІБВ 

202.  Поширення порушень серцевого ритму під 

час спірографії у пацієнтів із поєднанням хронічного 

обструктивного захворювання легень та стабільної 

ішемічної хвороби серця  : інформ. лист / Ю. М. 

Мостовой [та ін.] ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. 

Пирогова. - Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 372-

2017. Вип. 6, Пульмонологія і фтизіатрія). 

 

ІБВ 

203.  Спосіб відновлення фізичної активності у 

хворих на бронхіальну астму середнього ступеня 

тяжкості : інформ. лист / ДУ "Нац. ін-т фтизіатрії і 

пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України" ; 

уклад.: Ю. І. Фещенко [та ін.]. - Київ : [б. в.], 2017. - 

[3] с. - (Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ. 

Фтизіатрія і пульмонологія). 

 

 

204.  Спосіб попередження зниження фізичної 

працездатності у хворих на бронхіальну астму : 

інформ. лист / ДУ "Нац. ін-т фтизіатрії і 

пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України" ; 

уклад.: Ю. І. Фещенко [та ін.]. - Київ : [б. в.], 2016. - 

[3] с. - (Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ. 

Фтизіатрія і пульмонологія). 
 

ІБВ 

205.  Спосіб профілактики прогресування 
патологічних змін системи кровообігу у хворих на 

бронхіальну астму : інформ. лист / ДУ "Нац. ін-т 

фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського 

НАМН України" ; уклад.: Ю. І. Фещенко [та ін.]. - 

Київ : [б. в.], 2013. - [3] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ. Фтизіатрія і пульмонологія). 

ІБВ 
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206.  Технологія діагностики фенотипів тяжкої 

бронхіальної астми на етапі спеціалізованої медичної 

допомоги : інформ. лист / ДУ "Нац. ін-т фтизіатрії і 

пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України" ; 

уклад.: Ю. І. Фещенко [та ін.]. - Київ : [б. в.], 2017. - 

[3] с. - (Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ. 

Фтизіатрія і пульмонологія).  

 

ІБВ 

ФФТТИИЗЗІІААТТРРІІЯЯ  

207. 
  

Біохімічні критерії прогнозування 
ефективності лікування хворих на хіміорезистентний 

туберкульоз легень  / К. Д. Мажак [та ін.] ; ДУ "Львів. 

НДІ епідеміології та гігієни МОЗ України". - Київ : [б. 

в.], 2017. - [3] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 117-2017. Вип. 2, 

Пульмонологія і фтизіатрія). 

 

 

ІБВ 

208.  Використання моксифлоксацину для 

лікування хворих на ко-інфекцію туберкульоз/ВІЛ із 

виразним імунодефіцитом : інформ. лист / ДУ "Нац. 

ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського 

НАМН України" ; уклад.: Ю. І. Фещенко [та ін.]. - 

Київ : [б. в.], 2013. - [3] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ. Фтизіатрія і пульмонологія). 

 

ІБВ 

209.  Модифікована схема інтенсивної фази 

протитуберкульозної терапії із комплексним 

парентеральним введенням препаратів у хворих на 

поширені форми вперше діагностованого 

туберкульозу легень з бактеріовиділенням : інформ. 

лист / ДУ "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. 

Г. Яновського НАМН України" ; уклад.: М. М. Кужко 

[та ін.]. - Київ : [б. в.], 2013. - [3] с. - (Інформаційний 

лист про нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ. Фтизіатрія і пульмонологія). 

 

ІБВ 

210.  Тодоріко, Л. Д.  

Спосіб удосконалення патогенетичного 

лікування мультирезистентного туберкульозу з 

урахуванням побічних реакцій на 

антимікобактеріальні препарати  : інформ. лист / Л. Д. 

Тодоріко, І. В. Єременчук ; ВДНЗ України "Буков. 

держ. мед. ун-т". - Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 376-

2017. Вип. 4, Пульмонологія і фтизіатрія).  

ІБВ 
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211.  Тодоріко, Л. Д. 

Спосіб профілактики туберкульозу у дітей з 

груп ризику шляхом застосування ізоніазиду у формі 

сиропу  : інформ. лист / Л. Д. Тодоріко, І. О. Сем'янів 

; ВДНЗ України "Буков. держ. мед. ун-т". - Київ : [б. 

в.], 2017. - [3] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 375-2017. Вип. 4, 

Пульмонологія і фтизіатрія).  

 

ІБВ 

ГГААССТТРРООЕЕННТТЕЕРРООЛЛООГГІІЯЯ  

212. 
  

Мосійчук, Л. М. 

Спосіб лікування пацієнтів з 

гастроезофагеальною рефлюксною хворобою  : 

інформ. лист / Л. М. Мосійчук, І. О. Васильєва, О. П. 

Петішко ; "Ін-т гастроентерології НАМН України". - 

Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 276-2017. Вип. 1, 

Гастроентерологія). 

 

 

ІБВ 

213.  Мосійчук, Л. М.  

Оптимізація діагностики передракових змін 

слизової оболонки шлунка у хворих на хронічний 

атрофічний гастрит : інформ. лист / Л. М. Мосійчук, 

О. В. Сімонова, О. П. Петішко ; ДУ "Ін-т 

гастроентерології НАМН України". - Київ : [б. в.], 

2018. - [3] с. - (Інформаційний лист про нововведення 

в системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 

079-2018. Вип. 2, Гастроентерологія). 

 

ІБВ 

214.  Степанов, Ю. М.  

Спосіб диференційної діагностики форм 

портальної гіпертензії  : інформ. лист / Ю. М. 

Степанов, І. Ю. Скирда, М. В. Чалий ; ДУ "Ін-т 

гастроентерології НАМН України". - Київ : [б. в.], 

2018. - [3] с. - (Інформаційний лист про нововведення 

в системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 

065-2018. Вип. 1, Гастроентерологія).  

 

ІБВ 

ССТТООММААТТООЛЛООГГІІЯЯ  

  
215.  Бібен, А. В.  

Комбінований незнімний зубний протез з 

повною анатомією оклюзійної поверхні з діоксиду 

цирконію : інформ. лист / А. В. Бібен, 3. Р. Ожоган, В. 

З. Обідняк ; ДВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т". - 

Київ : [б. в.], 2018. - [3] с. - (Інформаційний лист про 

ІБВ 
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нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 046-2018. Вип. 4, 

Стоматологія). 

 
216.  Єлісєєва, О. В. 

Спосіб оцінки ефективності комплексу 

лізоцимвмісних засобів в лікуванні хронічного 

генералізованого пародонтиту у хворих на червоний 

плоский лишай слизової оболонки порожнини рота  : 

інформ. лист / О. В. Єлісєєва, I. I. Соколова ; Харків. 

нац. мед. ун-т. - Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 273-

2017. Вип. 28, Стоматологія).  

 

ІБВ 

217.  Каськова, Л. Ф.  

Спосіб профілактики карієсу зубів у дітей, які 

часто хворіють на гострі респіраторно-вірусні 

інфекції  : інформ. лист / Л. Ф. Каськова, О. С. 

Павленкова ; ВДНЗУ "Укр. мед. стомат. акад.". - Київ 

: [б. в.], 2016. - [3] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 101-2016. Вип. 20, 

Стоматологія). 

 

ІБВ 

218.  Каськова, Л. Ф.  

Спосіб профілактики карієсу тимчасових зубів у 

дітей з гіпертрофією аденоїдів  / Л. Ф. Каськова, Л. П. 

Уласевич ; ВДНЗ України "Укр. мед. стомат. акад.". - 

Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 213-2017. Вип. 34, 

Стоматологія). 

 

ІБВ 

219.  Методика виготовлення напівтонких зрізів 

для мікроскопічного дослідження  / І. І. Старченко [та 

ін.] ; ВДНЗ України "Укр. мед. стомат. акад.". - Київ : 

[б. в.], 2017. - [2] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 222-2017. Вип. 6, 

Морфологія людини). 

 

ІБВ 

220.  Новіков, В. М.  

Методика діагностики пацієнтів з суглобово-

м'язовою дисфункцією скронево-нижньощелепного 

суглоба оклюзійного генезу  / В. М. Новіков, О. Б. 

Тумакова, А. В. Штефан ; ВДНЗ України "Укр. мед. 

стомат. акад.". - Київ : [б. в.], 2018. - [3] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 055-

2018. Вип. 9, Стоматологія).  

 

ІБВ 
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221.  Олійник, А. Ю.  

Метод візуалізації деформацій зубних рядів 

хворих із вродженими незрощеннями верхньої губи 

та піднебіння для оцінки їх важкості  : інформ. лист / 

А. Ю. Олійник, В. Ф. Макєєв ; Львів. нац. мед. ун-т 

ім. Данила Галицького. - Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 261-

2017. Вип. 30, Стоматологія).  

 

ІБВ 

222.  Падалка, А. І. 

Спосіб диференційованого розподілу школярів 

в диспансерні групи для профілактики карієсу зубів  / 

А. І. Падалка, О. В. Шешукова ; ВДНЗ "Укр. мед. 

стомат. акад.". - Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 212-

2017. Вип. 32, Стоматологія).  

 

ІБВ 

223.  Риберт, Ю. О.  

Спосіб отримання точного відбитку у 

пришийковій ділянці відпрепарованих зубів при 

гіпертрофічному гінгівіті початкового ступеня  : 

інформ. лист / Ю. О. Риберт, О. С. Кирманов, Ю. О. 

Кінаш ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. - 

Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 262-2017. Вип. 31, 

Стоматологія).  

 

ІБВ 

224.  Риберт, Ю. О.  

Спосіб незнімного тимчасового протезування 

при множинному препаруванні вітальних зубів з 

генералізованою патологічною стертістю  : інформ. 

лист / Ю. О. Риберт, О. С. Кирманов, Ю. О. Кінаш ; 

Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. - Київ : 

[б. в.], 2017. - [2] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 260-2017. Вип. 29, 

Стоматологія). 

 

ІБВ 

225.  Рожко, М. М.  

Кореневий екстрактор  : інформ. лист / М. М. 

Рожко, В. М. Солдатюк ; ДВНЗ "Івано-Франків. нац. 

мед. ун-т". - Київ : [б. в.], 2017. - [2] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 037-

2017. Вип. 25, Стоматологія).  

 

ІБВ 

226.  Романова, Ю. Г. 

Спосіб лікування та профілактики патології 

пародонта у жінок із синдромом полікістозних 

ІБВ 
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яєчників з використанням фітоадаптогенів та 

антиоксидантів : інформ. лист / Ю. Г. Романова, С. В. 

Дізік ; Одес. нац. мед. ун-т. - Київ : [б. в.], 2017. - [3] 

с. - (Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 181-

2017. Вип. 26, Стоматологія).  

 
227.  Скрипник, В. М.  

Спосіб профілактики утворення 

післяопераційних патологічних рубців шкіри обличчя  

: інформ. лист / В. М. Скрипник, Д. С. Аветіков ; 

ВДНЗ України "Укр. мед. стомат. акад.". - Київ : [б. 

в.], 2017. - [3] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 011-2017. Вип. 32, 

Стоматологія).  

 

ІБВ 

228.  Скрипников, П. М.  

Спосіб глибинних вимірювань при хронічному 

пародонтиті  : інформ. лист / П. М. Скрипников, В. І. 

Шинкевич ; ВДНЗ України "Укр. мед. стомат. акад.". - 

Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 215-2017. Вип. 40, 

Стоматологія).  

 

ІБВ 

229.  Спосіб комплексного лікування пацієнтів з 

переломами нижньої щелепи  : інформ. лист / Л. І. 

Волошина [та ін.] ; ВДНЗУ "Укр. мед. стомат. акад." 

МОЗ України. - Київ : [б. в.], 2017. - [2] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 059-

2017. Вип. 20, Стоматологія). 

 

ІБВ 

230.  Спосіб підвищення мінералізуючого 

потенціалу ротової рідини у дітей зі злоякісними 

пухлинами, які отримують цитостатичне лікування  : 

інформ. лист / П. І. Ткаченко [та ін.] ; ВДНЗ України 

"Укр. мед. стомат. акад.". - Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 214-

2017. Вип. 33, Стоматологія). 

 

ІБВ 

231.  Спосіб пластики холедоха куксою міхурової 

протоки  : інформ. лист / С. І. Дубінін [та ін.] ; ВДНЗ 

України "Укр. мед. стомат. акад." МОЗ України. - 

Київ : [б. в.], 2017. - [2] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 150-2017. Вип. 4, 

Морфологія людини). 

 

ІБВ 

232.  Спосіб прогнозування клінічного перебігу ІБВ 
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генералізованого пародонтиту  : інформ. лист / Н. В. 

Гасюк [та ін.] ; ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. 

Я. Горбачевського МОЗ України". - Київ : [б. в.], 

2017. - [3] с. - (Інформаційний лист про нововведення 

в системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 

195-2017. Вип. 24, Стоматологія). 

 
233.  Спосіб реґіонарного знеболення при 

злоякісних пухлинах нижньої щелепи  : інформ. лист / 

Н. А. Соколова [та ін.] ; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. 

акад.". - Київ : [б. в.], 2018. - [3] с. - (Інформаційний 

лист про нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 010-2018. Вип. 8, 

Стоматологія). 

 

ІБВ 

234.  Спосіб усунення ступінчастого уступу при 

лікуванні хронічного періодонтиту зубів з 

викривленими коренями, раніше пролікованих за 

допомогою резорцин-формалінового методу  : 

інформ. лист / Р. С. Назарян [та ін.] ; Харків. нац. мед. 

ун-т. - Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - (Інформаційний 

лист про нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 241-2017. Вип. 27, 

Стоматологія). 

 

ІБВ 

235.  Шешукова, О. В.  

Спосіб лікування еруптивного гінгівіту у дітей  

: інформ. лист / О. В. Шешукова, Т. В. Поліщук, В. П. 

Труфанова ; ВДНЗ України "Укр. мед. стомат. акад.". 

- Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 218-2017. Вип. 36, 

Стоматологія).  

 

ІБВ 

236.  Шешукова, О. В.  

Спосіб лікування хронічного катарального 

гінгівіту у дітей  : інформ. лист / О. В. Шешукова, В. 

П. Труфанова, Т. В. Поліщук ; ВДНЗ України "Укр. 

мед. стомат. акад.". - Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 217-

2017. Вип. 35, Стоматологія).  

 

ІБВ 

237.  Шманько, В. В.  

Застосування антисептичного препарату у 

комплексному лікуванні захворювань пародонта у 

осіб із первинним гіпотиреозом  : інформ. лист / В. В. 

Шманько, A. В. Чорній ; Терноп. держ. мед. акад. ім. 

І. Я. Горбачевського. - Київ : [б. в.], 2017. - [4] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 159-

2017. Вип. 4, Клінічна фармакологія та клінічна 

ІБВ 
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фармація).  

 
238.  Яковенко, Л. М.  

Спосіб оцінки стану назо-лабіального 

комплексу у дітей з вродженими незрощеннями 

верхньої губи та носа  / Л. М. Яковенко, О. Б. Шафета 

; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. - Київ : [б. в.], 

2017. - [3] с. - (Інформаційний лист про нововведення 

в системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 

347-2017. Вип. 38, Стоматологія).  

 

ІБВ 

239.  Яковенко, Л. М.  

Спосіб визначення об'єму дефекту 

альвеолярного відростка при вродженому незрощенні 

його  / Л. М. Яковенко, М. О. Васьківська ; Нац. мед. 

ун-т ім. О. О. Богомольця. - Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. 

- (Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 346-

2017. Вип. 37, Стоматологія).  

 

ІБВ 

ГГЕЕППААТТООЛЛООГГІІЯЯ  

240. 
  

Прогнозування швидко прогресуючого 

фіброзу печінки у хворих на хронічний гепатит С  : 

інформ. лист / Г. М. Дубинська [та ін.] ; ВДНЗ 

України "Укр. мед. стомат. акад.". - Київ : [б. в.], 

2017. - [4] с. - (Інформаційний лист про нововведення 

в системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 

221-2017. Вип. 16, Інфекційні хвороби). 

 

 

ІБВ 

241.  Прогнозування швидкого прогресування 

фіброзу печінки у ВІЛ-інфікованих пацієнтів із 

хронічним гепатитом С  : інформ. лист / Г. М. 

Дубинська [та ін.] ; ВДНЗ України "Укр. мед. стомат. 

акад.". - Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - (Інформаційний 

лист про нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 334-2017. Вип. 20, 

Інфекційні хвороби). 

 

ІБВ 

242.  Скрипник, І. М. 

Спосіб оптимізації лікування неалкогольного 

стеатогепатиту у хворих на ішемічну хворобу серця  : 

інформ. лист / І. М. Скрипник, Г. С. Маслова, О. В. 

Щербак ; ВДНЗ України "Укр. мед. стомат. акад." 

МОЗ України. - Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 153-

2017. Вип. 10, Терапія). 
 

ІБВ 

243.  Спосіб донозологічної діагностики 

гепатобіліарної дисфункції, асоційованої з 

ІБВ 
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несприятливою дією хімічних факторів 

навколишнього середовища  : інформ. лист / М. В. 

Лучак [та ін.] ; ДУ "Ін-т спадкової патології НАМН 

України". - Київ : [б. в.], 2018. - [3] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 076-

2018. Вип. 6, Педіатрія). 
 

244.  Спосіб комплексного лікування хворих на 

неалкогольну жирову хворобу печінки на тлі 

гіпертонічної хвороби при наявності стеатогепатиту  / 

О. Я. Бабак [та ін.] ; Харків. нац. мед. ун-т. - Київ : [б. 

в.], 2017. - [3] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 318-2017. Вип. 14, Терапія). 
 

ІБВ 

245.  Спосіб лікування хворих на неалкогольну 

жирову хворобу печінки у поєднанні з гіпертонічною 

хворобою  / О. Я. Бабак [та ін.] ; Харків. нац. мед. ун-

т. - Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - (Інформаційний лист 

про нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 319-2017. Вип. 13, Терапія). 
 

ІБВ 

ЕЕННДДООККРРИИННООЛЛООГГІІЯЯ  

246. 
  

Кирилюк, М. Л. 

Маркер кісткового метаболізму остеокальцин у 

диференційній діагностиці глюкокортикоїд-

індукованого остеопорозу  : інформ. лист / М. Л. 

Кирилюк, Л. В. Щекатурова, О. Е. Третяк ; Укр. 

наук.-практ. центр ендокрин. хірургії, трансплантації 

ендокрин. органів і тканин МОЗ України. - Київ : [б. 

в.], 2016. - [3] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 262-2016. Вип. 10, 

Ендокринологія). 

 

 

ІБВ 

247.  Лалименко, O. C.  

Спосіб встановлення біологічної гранично 

допустимої концентрації сукцинатвмісного 

антидіабетичного засобу  : інформ. лист / O. C. 

Лалименко, М. Я. Кудря, І. В. Завгородній ; Харків. 

нац. мед. ун-т, ДУ Ін-т проблем ендокринної патології 

ім. В. Я. Данилевського НАМН України. - Київ : [б. 

в.], 2018. - [3] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 040-2018. Вип. 2, Гігієна 

праці та профзахворювання). 

ІБВ 
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ДДЕЕРРММААТТООЛЛООГГІІЯЯ  

248. 
  

Ващенко, О. О.  

Спосіб лікування демодекозу  : інформ. лист / 

О. О. Ващенко, К. Ф. Ващенко, Т. І. Рудник ; Львів. 

нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. - Київ : [б. в.], 

2017. - [3] с. - (Інформаційний лист про нововведення 

в системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 

050-2017. Вип. 9, Дерматологія та венерологія).  

 

 

ІБВ 

249.  Вольбин, С. В.  

Комбінована терапія вугрової хвороби з 

урахуванням порушення мікробіоценозу шкіри та 

показників ліпідного обміну : інформ. лист / С. В. 

Вольбин, О. О. Ващенко, Н. В. Іванюшо-Назарко ; 

Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. - Київ : 

[б. в.], 2017. - [3] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 051-2017. Вип. 10, 

Дерматологія та венерологія).  

 

ІБВ 

250.  Дащук, А. М. 

Спосіб лікування хворих на алергічні дерматити  

: інформ. лист / А. М. Дащук, Є. І. Добржанська, Н. О. 

Пустова ; Харків. нац. мед. ун-т. - Київ : [б. в.], 2018. - 

[3] с. - (Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 

052-2018. Вип. 1, Дерматологія та венерологія).  

 

ІБВ 

251.  Кушта, Ю. Ф.  

Сучасні підходи до лікування поліоніхомікозу з 

множинними ураженнями нігтів, перионіхеальних 

тканин та гнійними ускладненнями : інформ. лист / 

Ю. Ф. Кушта, А. Р. Вергун ; Львів. нац. мед. ун-т ім. 

Данила Галицького. - Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 329-

2017. Вип. 12, Дерматологія та венерологія).  

 

ІБВ 

252.  Радченко, О. М. 

Метод лікування шкірних проявів 

медикаментозної алергії  : інформ. лист / О. М. 

Радченко, О. О. Сорокопуд ; Львів. нац. мед. ун-т ім. 

Данила Галицького. - Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 328-

2017. Вип. 11, Дерматологія та венерологія).  

 

ІБВ 

253.  Святенко, Т. В. 

Спосіб лікування судинних форм розацеа  : 

інформ. лист / Т. В. Святенко, О. А. Старостіна ; ДЗ 

ІБВ 
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"Дніпропетр. мед. акад. МОЗ України", Мед. центр 

ПП "Леномед". - Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 388-

2017. Вип. 13, Дерматовенерологія).  

 
254.  Святенко, Т. В. 

Комбінована терапія актинічного кератозу з 

врахуванням морфофенотипування : інформ. лист / Т. 

В. Святенко, В. С. Глушок ; ДЗ "Дніпропетр. мед. 

акад. МОЗ України", Терноп. обл. клініч. шкірно-

венерологіч. диспансер. - Київ : [б. в.], 2018. - [3] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 031-

2018. Вип. 2, Дерматологія та венерологія). 

 

ІБВ 

ХХВВООРРООББИИ  ААППААРРААТТАА  ООППООРРИИ  ІІ  РРУУХХУУ  

255. 
  

Алгоритм діагностики остеопорозу та його 

ускладнень на вторинному (спеціалізованому) рівні 

медичної допомоги  / В. В. Поворознюк [та ін.] ; ДУ 

"Ін-т геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН 

України". - Київ : [б. в.], 2018. - [3] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 003-

2018. Вип. 2, Геронтологія та геріатрія). 

 

 

ІБВ 

256.  Диференційований підхід до оцінки 

структурно-функціонального стану кісткової тканини 

в пацієнтів старших вікових груп з високим ризиком 

остеопоротичних переломів на третинному 

(високоспеціалізованому) рівні медичної допомоги  / 

В. В. Поворознюк [та ін.] ; ДУ "Ін-т геронтології ім. 

Д. Ф. Чеботарьова НАМН України". - Київ : [б. в.], 

2018. - [3] с. - (Інформаційний лист про нововведення 

в системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 

004-2018. Вип. 3, Геронтологія та геріатрія). 

 

ІБВ 

257.  Проценко, Г. О. 

Раціональне дозування НПЗЗ етодолаку для 

лікування больового та запального синдромів при 

ревматичних хворобах суглобів  : інформ. лист / Г. О. 

Проценко, К. А. Іванова ; ННЦ "Ін-т кардіології ім. М. 

Д. Стражеска". - Київ : [б. в.], 2017. - [4] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 391-

2017. Вип. 1, Кардіологія і ревматологія). 

 

ІБВ 

258.  Рой, І. В.  

Спосіб консервативного лікування больового 

синдрому в попереково-крижовому відділі хребта при 

ІБВ 
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спинальному стенозі з використанням епідурального 

адгезіолізу  : інформ. лист / І. В. Рой, Я. В. Фіщенко, 

А. П. Кудрін ; ДУ "Ін-т травматології та ортопедії 

НАМН України". - Київ : [б. в.], 2016. - [3] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 092-

2016. Вип. 2, Ортопедія та травматологія).  

 
259.  Рой, І. В.  

Спосіб консервативного лікування больового 

синдрому в попереково-крижовому відділі хребта з 

використанням інтерламінарної епідуральної блокади  

: інформ. лист / І. В. Рой, Я. В. Фіщенко, А. П. Кудрін 

; ДУ "Ін-т травматології та ортопедії НАМН 

України". - Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 310-

2017. Вип. 2, Ортопедія та травматологія). 

 

ІБВ 

260.  Рой, І. В.  

Спосіб консервативного лікування больового 

синдрому на тлі дисфункції крижово-клубового 

суглоба з використанням внутрішньосуглобових 

ін'єкцій гормональних препаратів  : інформ. лист / І. 

В. Рой, Я. В. Фіщенко, А. П. Кудрін ; ДУ "Ін-т 

травматології та ортопедії НАМН України". - Київ : 

[б. в.], 2017. - [3] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 311-2017. Вип. 4, Ортопедія 

та травматологія).  

 

ІБВ 

261.  Рой, І. В.  

Спосіб консервативного лікування больового 

синдрому в попереково-крижовому відділі хребта з 

використанням трансфорамінальної епідуральної 

блокади  : інформ. лист / І. В. Рой, Я. В. Фіщенко, А. 

П. Кудрін ; ДУ "Ін-т травматології та ортопедії 

НАМН України". - Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 316-

2017. Вип. 3, Ортопедія та травматологія). 

 

ІБВ 

262.  Спосіб оцінки ризику остеопорозу та його 

ускладнень на первинному рівні медичної допомоги  / 

В. В. Поворознюк [та ін.] ; ДУ "Ін-т геронтології ім. 

Д. Ф. Чеботарьова НАМН України". - Київ : [б. в.], 

2018. - [3] с. - (Інформаційний лист про нововведення 

в системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 

002-2018. Вип. 1, Геронтологія та геріатрія). 

 

ІБВ 
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ННЕЕВВРРООЛЛООГГІІЯЯ  

263. 
  

Морозова, О. Г.  

Спосіб лікування вестібулярно-вегетативних 

розладів у хворих з синдромом вегетативної 

дисфункції  : інформ. лист / О. Г. Морозова, О. А. 

Ярошевський, Я. В. Липинська ; Харків. мед. акад. 

післядиплом. освіти МОЗ України. - Київ : [б. в.], 

2017. - [3] с. - (Інформаційний лист про нововведення 

в системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 

118-2017. Вип. 1, Неврологія).  

 

 

ІБВ 

264.  Прогностичні маркери в діагностиці черепно-

мозкової травми легкого і середнього ступеня 

тяжкості зі змінами функції печінки у бійців 

антитерористичної операції (АТО)  : інформ. лист / В. 

М. Шевага [та ін.] ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила 

Галицького. - Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 121-

2017. Вип. 2, Неврологія). 

 

ІБВ 

265.  Спосіб подолання фармакорезистентності у 

хворих на різні форми епілепсії шляхом використання 

транскраніальної магнітостимуляції зони мозочка  / Т. 

М. Муратова [та ін.] ; Одес. нац. мед. ун-т. - Київ : [б. 

в.], 2017. - [3] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 370-2017. Вип. 3, 

Неврологія). 

 

ІБВ 

266.  Шкробот, C. І.  

Визначення предикторів розвитку геморагічної 

трансформації у гострому періоді ішемічного 

кардіоемболічного інсульту  : інформ. лист / C. І. 

Шкробот, Н. Р. Сохор ; ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-

т ім. І. Я. Горбачевського". - Київ : [б. в.], 2016. - [3] с. 

- (Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 321-

2016. Вип. 3, Неврологія).  

 

ІБВ 

267.  Шкробот, C. І. 

Метод прогнозування перебігу гострого періоду 

гемодинамічного ішемічного інсульту  : інформ. лист 

/ C. І. Шкробот, Н. Р. Сохор ; ДВНЗ "Терноп. держ. 

мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського". - Київ : [б. в.], 

2016. - [3] с. - (Інформаційний лист про нововведення 

в системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 

320-2016. Вип. 2, Неврологія). 

 

ІБВ 
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ППССИИХХІІААТТРРІІЯЯ  

268. 
  

Аймедов, К. В.  

Спосіб лікування тривожно-генералізованих 

розладів онкологічних хворих, які перенесли 

хірургічне втручання з приводу формування кишкової 

стоми  / К. В. Аймедов, О. В. Кривоногова, С. В. 

Мерлич ; Одес. нац. мед. ун-т МОЗ України. - Київ : 

[б. в.], 2017. - [3] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 250-2017. Вип. 11, 

Психіатрія).  
 

 

ІБВ 

269.  Алгоритм надання медико-соціальної 

допомоги особам з посттравматичними психічними 

порушеннями тимчасово переміщеним із зони 

бойових дій і окупованих територій, які вживають 

психоактивні речовини  : інформ. лист / І. Я. Пінчук 

[та ін.] ; Укр. НДІ соц. і судової психіатрії та 

наркології МОЗ України. - Київ : [б. в.], 2017. - [4] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 271-

2017. Вип. 14, Психіатрія). 

 

ІБВ 

270.  Алгоритм первинної бесіди з особою з 

ознаками психологічної дезадаптації внаслідок 

деструктивного впливу засобів інформаційно-

психологічної війни  : інформ. лист / А. Р. Марков [та 

ін.] ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. - Київ : 

[б. в.], 2017. - [4] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 263-2017. Вип. 11, 

Психіатрія). 

 

ІБВ 

271.  Кожина, Г. М.  

Метод лікування шизофренії та 

шизоафективного розладу  : інформ. лист / Г. М. 

Кожина, В. І. Коростій, К. О. Зеленська ; Харків. нац. 

мед. ун-т. - Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 204-

2017. Вип. 8, Психіатрія. Медична психологія). 
 

ІБВ 

272.  Метод лікування хвороби Альцгеймера  : 

інформ. лист / Г. М. Кожина [та ін.] ; Харків. нац. мед. 

ун-т. - Київ : [б. в.], 2018. - [3] с. - (Інформаційний 

лист про нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 045-2018. Вип. 2, 

Психіатрія. Медична психологія). 

 

ІБВ 

273.  Метод психологічної підтримки батьків дітей ІБВ 
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першого року життя з черепно-мозковою травмою  : 

інформ. лист / Г. М. Кожина [та ін.] ; Харків. нац. мед. 

ун-т. - Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - (Інформаційний 

лист про нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 203-2017. Вип. 7, 

Психіатрія. Медична психологія). 

 
274.  Модель патогенетичної психокорекції 

посттравматичної психологічної дезадаптації у 

співробітників МВС України - учасників АТО  : 

інформ. лист / М. В. Маркова [та ін.] ; Харків. мед. 

акад. післядиплом. освіти. - Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. 

- (Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 264-

2017. Вип. 12, Психіатрія). 

 

ІБВ 

275.  Оптимізація лікування психічних, 

неврологічних та психосоматичних розладів у дітей  / 

Е. А. Михайлова [та ін.] ; ДУ "Ін-т охорони здоров'я 

дітей та підлітків НАМН України", Харків. мед. акад. 

післядиплом. освіти. - Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 237-

2017. Вип. 10, Психіатрія. Медична психологія). 

 

ІБВ 

276.  Режим контролю лікарських засобів для 

фармакотерапії первинного психотичного епізоду та 

шизофренії (F 20-29) : інформ. лист / В. О. 

Шаповалова [та ін.] ; Харків. мед. акад. післядиплом. 

освіти МОЗ України. - Київ : [б. в.], 2017. - [5] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 279-

2017. Вип. 11, Психіатрія). 

 

ІБВ 

277.  Рекомендації щодо оптимізації діагностичних 

критеріїв, що формують агресивну поведінку і 

суспільно небезпечні дії у хворих на параноїдну 

форму шизофренії  : інформ. лист / І. Д. Спіріна [та 

ін.] ; ДЗ "Дніпропетр. мед. акад. МОЗ України". - Київ 

: [б. в.], 2017. - [3] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 032-2017. Вип. 9, 

Психіатрія. Медична психологія). 

 

ІБВ 

278.  Система психопрофілактики, психокорекції, 

психотерапії та психофармакотерапії адиктивних 

розладів у учасників бойових дій з 

посттравматичними психічними порушеннями, які 

вживають психоактивні речовини : інформ. лист / І. Я. 

Пінчук [та ін.] ; Укр. НДІ соц. і судової психіатрії та 

наркології МОЗ України. - Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

ІБВ 
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охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 270-

2017. Вип. 13, Психіатрія). 

 
279.  Спосіб нейропротекторної терапії 

післяопераційних когнітивних дисфункцій  / С. С. 

Дубівська [та ін.] ; Харків. нац. мед. ун-т. - Київ : [б. 

в.], 2017. - [3] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 033-2017. Вип. 2, 

Неврологія). 

 

ІБВ 

ІІННФФЕЕККЦЦІІЙЙННІІ  ХХВВООРРООББИИ  

280. 
 

616.9(075.8) 

I-60 

 

 

Infectious diseases : textbook for students of 

higher medical establishments / O. A. Holubovska [et al.] 

; ed. by.: O. A. Holubovska ; рец.: S. O. Kramarov, V. P. 

Malyi, O. K. Duda. - Kyiv : AUS Medicine Publishing, 

2018. - 664 p. 

 

 

КС 

ЧЗ 

НА 

ФБ2 

ФБ3 

УА 

281.  Андрейчин, М. А. 

Спосіблікуванняхворихнагостріреспіраторніінф

екціїзвикористаннямпрепаратузрибонуклеїновоїкисло

тидріжджів : інформ. лист / М. А. Андрейчин, Я. І. 

Йосик, З. Ю. Ткачук ; ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-

тім. І. Я. ГорбачевськогоМОЗУкраїни", Ін-

тмолекуляр. біологіїігенетикиНАНУкраїни. - Київ : 

[б. в.], 2017. - [3] с. - 

(Інформаційнийлистпронововведеннявсистеміохорон

издоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 115-2017. Вип. 

1, Інфекційні захворювання).  

 

ІБВ 

282.  Бодня, К. І.  

Застосування рослинного комплексу при 

лікуванні аскаридозу та ентеробіозу у дорослих для 

гастроентерологів, інфекціоністів та сімейних лікарів  

/ К. І. Бодня, І. П. Бодня ; Харків. мед. акад. 

післядиплом. освіти МОЗ України. - Київ : [б. в.], 

2017. - [4] с. - (Інформаційний лист про нововведення 

в системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 

239-2017. Вип. 19, Інфекційні хвороби).  

 

ІБВ 

283.  Голубовська, О. А.  

Застосування імуноглобуліну людини 

нормального у лікуванні тяжких форм грипу  / О. А. 

Голубовська, С. О. Дубров ; Нац. мед. ун-т им. А. А. 

Богомольця. - Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 286-

2017. Вип. 14, Інфекційні та паразитарні хвороби). 

 

ІБВ 

284.  Дралова, О. А.  ІБВ 
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Спосіб визначення групи ризику за 

токсокарозною інвазією дітей з рекурентними 

захворюваннями дихальної системи  : інформ. лист / 

О. А. Дралова, О. В. Усачова ; Запоріз. держ. мед. ун-

т. - Київ : [б. в.], 2015. - [3] с. - (Інформаційний лист 

про нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 267-2015. Вип. 4, 

Інфекційні та паразитарні хвороби).  

 
285.  Імунореабілітаціярибонуклеїновоюкислотою

ВІЛ-

інфікованихпацієнтівзхронічноютоксоплазмовоюінва

зією, якіотримуютьантиретровіруснутерапію, 

алебездосягненняімунореконструкції  : інформ. лист / 

Б. М. Дикий [таін.] ; ДВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. 

ун-т" МОЗУкраїни. - Київ : [б. в.], 2017. - [2] с. - 

(Інформаційнийлистпронововведеннявсистеміохорон

издоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 175-2017. Вип. 

13, Інфекційні та паразитарні хвороби). 

 

ІБВ 

286. 616.9(075) 

І 74 

 

Інфекційніхвороби  : підруч. длялікарів-

інтернівілікарів - слухачівзакл. (ф-тів) післядиплом. 

освітиМОЗУкраїни : у 2 т. Т. 2 / М. А. Андрейчин 

[таін.] ; заред.: В. П. Малого, М. А. Андрейчина ; рец.: 

Т. В. Чабан, В. М. Козько ; МОЗУкраїни, Харків. мед. 

акад. післядиплом. освіти, Терноп. держ. мед. ун-тім. 

І. Я. Горбачевського. - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 

726 с. 

 

КС 

ЧЗ 

НА 

УА 

287.  ЛікуванняВІЛ-інфікованихосіб, 

хворихнатоксоплазмознийенцефаліт, 

іззастосуваннямдіючоїречовиниімуноглобулінулюдин

инормальногодлявнутрішньовенноговведення  / І. Г. 

Грижак [таін.] ; ДВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т" 

МОЗУкраїни. - Київ : [б. в.], 2017. - [2] с. - 

(Інформаційнийлистпронововведеннявсистеміохорон

издоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 174-2017. Вип. 

12, Інфекційні та паразитарні хвороби). 

 

ІБВ 

288.  Москалюк, В. Д.  

Метод ранньої діагностики швидкості 

прогресування ВІЛ-інфекції за наявності хронічного 

гломерулонефриту  : інформ. лист / В. Д. Москалюк, 

М. О. Андрущак, О. І. Голяр ; Буков. держ. мед. ун-т 

МОЗ України. - Київ : [б. в.], 2017. - [4] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 277-

2017. Вип. 15, Інфекційні та паразитарні хвороби).  

 

ІБВ 

289.  Підходидоклініко-

лабораторноїдіагностикименінгітівентеровірусноїеті

ології  : інформ. лист / О. В. Усачова [таін.] ; Запоріз. 

ІБВ 
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держ. мед. ун-т. - Київ : [б. в.], 2017. - [4] с. - 

(Інформаційнийлистпронововведеннявсистеміохорон

издоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 302-2017. Вип. 

17, Інфекційні та паразитарні хвороби). 

 
290.  Профілактикаповторнихепізодівгострихреспі

раторнихзахворюваннях, 

ускладненихобструктивнимсиндромом  : інформ. лист 

/ А. О. Руденко [таін.] ; ДУ "Ін-

тепідеміологіїтаінфекц. хворобім. Л. В. 

Громашевського". - Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 071-

2017. Вип. 14, Інфекційні та паразитарні хвороби). 

 

ІБВ 

291.  Сохань, А. В.  

Спосіб оцінки тяжкості ураження клітин 

головного мозку та оцінки ефективності лікування 

вірусних менінгітів та енцефалітів  : інформ. лист / А. 

В. Сохань, В. М. Козько, М. Г. Гвоздецька ; Харків. 

нац. мед. ун-т. - Київ : [б. в.], 2017. - [4] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 242-

2017. Вип. 14, Інфекційні та паразитарні хвороби). 
 

ІБВ 

292.  Спосібдіагностикитоксоплазмозногоенцефаліт

ууВІЛ-інфікованихосіб  / І. Г. Грижак [таін.] ; ДВНЗ 

"Івано-Франків. нац. мед. ун-т" МОЗУкраїни, Івано-

Франків. центрпрофілактикиіборотьбизіСНІДом. - 

Київ : [б. в.], 2017. - [4] с. - 

(Інформаційнийлистпронововведеннявсистеміохорон

издоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 173-2017. Вип. 

11, Інфекційнітапаразитарніхвороби). 
 

ІБВ 

293.  Спосіблікуванняхворихнагостріінфекційнідіар

еї : інформ. лист / В. М. Козько [таін.] ; Харків. нац. 

мед. ун-т, ДЗ "Луган. держ. мед. ун-т". - Київ : [б. в.], 

2017. - [3] с. - 

(Інформаційнийлистпронововведеннявсистеміохорон

издоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 377-2017. Вип. 

19, Інфекційні та паразитарні хвороби). 

 

ІБВ 

294.  Спосібоцінкитяжкостіураженнянейронівголов

ногомозкутапрогнозунесприятливогоперебігугострих

бактеріальнихменінгітів  : інформ. лист / А. В. Сохань 

[таін.] ; Харків. нац. мед. ун-т. - Київ : [б. в.], 2017. - 

[3] с. - 

(Інформаційнийлистпронововведеннявсистеміохорон

издоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 180-2017. Вип. 

9, Інфекційні хвороби). 

 

ІБВ 

295.  Чумаченко, Т. О.  ІБВ 
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Спосіб профілактики катетер-асоційованих 

інфекцій сечовивідних шляхів на основі контрольного 

списку необхідних перевірок для запобігання 

помилок при виконанні катетеризації сечового міхура  

/ Т. О. Чумаченко, І. І. Несвижська ; Харків. нац. мед. 

ун-т. - Київ : [б. в.], 2017. - [4] с. - (Інформаційний 

лист про нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 113-2017. Вип. 3, 

Епідеміологія та специфічна профілактика 

інфекційних захворювань).  

 
296.  Чумаченко, Т. О.  

Технологія запобігання розвитку катетер-

асоційованих інфекцій сечовивідних шляхів  / Т. О. 

Чумаченко, І. І. Несвижська ; Харків. нац. мед. ун-т. - 

Київ : [б. в.], 2017. - [5] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 111-2017. Вип. 1, 

Епідеміологія та специфічна профілактика 

інфекційних захворювань).  

 

ІБВ 

297.  Чумаченко, Т. О.  

Спосіб виявлення внутрішньолікарняної 

інфекції сечовивідних шляхів на основі використання 

стандартного визначення випадку  / Т. О. Чумаченко, 

І. І. Несвижська ; Харків. нац. мед. ун-т. - Київ : [б. 

в.], 2017. - [4] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 112-2017. Вип. 2, 

Епідеміологія та специфічна профілактика 

інфекційних захворювань).  
 

ІБВ 

ХХІІРРУУРРГГІІЯЯ  

298. 
  

Вівчарук, В. П.  

Хірургічне видалення гемангіом з 

застосуванням високочастотного коагулятора  / В. П. 

Вівчарук, Ю. В. Пащенко ; Харків. нац. мед. ун-т. - 

Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 054-2017. Вип. 2, Хірургія).  

 

 

ІБВ 

299.  Дзюбановський, О. І.  

Спосіб лапаростомії у хворих на гостру 

абдомінальну хірургічну патологію  / О. І. 

Дзюбановський, В. В. Бенедикт ; ДВНЗ "Терноп. 

держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ 

України". - Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 336-

2017. Вип. 19, Хірургія).  

ІБВ 



БЮЛЕТЕНЬ НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ                           СІЧЕНЬ-ЛЮТИЙ, 2019  

61 
 

 
300.  Дмитрук, О. М.  

Спосіб підготовки кишечника перед 

оперативними втручаннями при гострій кишковій 

непрохідності  / О. М. Дмитрук ; ДВНЗ "Івано-

Франків. нац. мед. ун-т". - Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 325-

2017. Вип. 20, Хірургія).  

 

ІБВ 

301.  Іоффе, О. Ю.  

Спосіб ендоскопічної реканалізацій 

стенозуючих пухлин товстої кишки  / О. Ю, Іоффе, М. 

М. Стець, В. М. Перепадя ; ДЗ "Нац. мед. ун-т ім. О. 

О. Богомольця МОЗ України". - Київ : [б. в.], 2017. - 

[4] с. - (Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 

303-2017. Вип. 15, Хірургія).  

 

ІБВ 

302.  Квасницький, М. В. 

Мініінвазивний спосіб лікування фасеткового 

синдрому на поперековому рівні хребта з 

використанням радіочастотної денервації 

дуговідросткових суглобів у поєднані з 

периартикулярним введенням місцевих анестетиків та 

стероїдних препаратів  / М. В. Квасницький, Д. Д. 

Дячук ; ДНУ "Наук.-практ. центр профілакт. та клініч. 

медицини" Держ. управління справами. - Київ : [б. в.], 

2017. - [3] с. - (Інформаційний лист про нововведення 

в системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 

198-2017. Вип. 4, Нейрохірургія). 

 

ІБВ 

303.  Клигуненко, О. М.  

Спосіб профілактики синдрому поліорганної 

недостатності при гострій масивній травматичній 

крововтраті  : інформ. лист / О. М. Клигуненко, Д. А. 

Кріштафор, К. А. Колганова ; ДЗ "Дніпропетр. мед. 

акад. МОЗ України". - Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 386-

2017. Вип. 6, Анестезіологія та інтенсивна терапія).  

 

ІБВ 

304.  Клигуненко, О. М.  

Спосіб поповнення гострої масивної 

травматичної крововтрати  : інформ. лист / О. М. 

Клигуненко, Д. А. Кріштафор, Д. М. Станін ; ДЗ 

"Дніпропетр. мед. акад. МОЗ України". - Київ : [б. в.], 

2017. - [3] с. - (Інформаційний лист про нововведення 

в системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 

387-2017. Вип. 7, Анестезіологія та інтенсивна 

терапія).  
 

ІБВ 
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305.  Клигуненко, О. М.  

Склад та об'єм периоперативної інфузійної 

терапії у хворих з невідкладною патологією органів 

черевної порожнини  : інформ. лист / О. М. 

Клигуненко, О. В. Кравець, В. В. Ехалов ; ДЗ 

"Дніпропетр. мед. акад. МОЗ України". - Київ : [б. в.], 

2017. - [3] с. - (Інформаційний лист про нововведення 

в системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 

382-2017. Вип. 5, Анестезіологія та інтенсивна 

терапія). 

 

ІБВ 

306.  Криворучко, I. А.  

Спосіб лікування псевдокіст підшлункової 

залози позаочеревенної локалізації на фоні 

хронічного панкреатиту : інформ. лист / I. А. 

Криворучко, H. М. Гончарова, C. М. Тесленко ; 

Харків. нац. мед. ун-т. - Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 194-

2017. Вип. 11, Хірургія). 
 

ІБВ 

307.  Лупальцов, B. I.  

Профілактика післяопераційних гнійно-

септичних ускладнень у хворих гострим перитонітом 

похилого і старечого віку : інформ. лист / B. I. 

Лупальцов, І. А. Дехтярук, А. I. Ягнюк ; Харків. нац. 

мед. ун-т. - Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 205-

2017. Вип. 12, Хірургія). 

 

ІБВ 

308.  Малик, C. В.  

Спосіб хірургічного лікування оніхокриптозу  : 

інформ. лист / C. В. Малик, О. С. Осіпов, М. В. 

Безручко ; ВДНЗ України "Укр. мед. стомат. акад." 

МОЗ України. - Київ : [б. в.], 2017. - [2] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 285-

2017. Вип. 16, Хірургія). - 1.00 грн.  

ГРНТИ 76.29.39 

 

ІБВ 

309.  Ничитайло, М. Ю.  

Темп декомпресії жовчних шляхів після 

ендоскопічного транспапілярного втручання і вибір 

терміну виконання лапароскопічної холецистектомії у 

хворих на обтураційну жовтяницю обумовлену 

холецистохоледохолітіазом  : інформ. лист / М. Ю. 

Ничитайло, О. І. Дзюбановський ; ДВНЗ "Терноп. 

держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ 

України", ДУ "Нац. ін-т хірургії та трансплантології 

ім. О. О. Шалімова НАМН України". - Київ : [б. в.], 

2017. - [3] с. - (Інформаційний лист про нововведення 

ІБВ 
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в системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 

355-2017. Вип. 18, Хірургія).  
 

310.  Площенко, Ю. О.  

Спосіб кардіопротективної підготовки для 

анестезіологічного забезпечення хворих похилого 

віку при абдомінальних оперативних втручаннях  : 

інформ. лист / Ю. О. Площенко, О. М. Клигуненко ; 

ДЗ "Дніпропетр. мед. акад. МОЗ України". - Київ : [б. 

в.], 2017. - [3] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 389-2017. Вип. 8, 

Анестезіологія та інтенсивна терапія).  

 

ІБВ 

311.  Пристрій для безгазових лапароскопічних 

втручань : інформ. лист / С. В. Малик [та ін.] ; ВДНЗ 

України "Укр. мед. стомат. акад." МОЗ України. - 

Київ : [б. в.], 2017. - [4] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 287-2017. Вип. 17, 

Хірургія). 
 

ІБВ 

312.  Седінкін, В. А.  

Спосіб оптимізації інфузійної терапії в 

перипартальному періоді  : інформ. лист / В. А. 

Седінкін, О. М. Клигуненко ; ДЗ "Дніпропетр. мед. 

акад. МОЗ України". - Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 379-

2017. Вип. 4, Анестезіологія та інтенсивна терапія). 

 

ІБВ 

313.  Спосіб анатомо-функціональної оцінки 

поєднаної закритої абдомінальної травми з 

гіпотермією : інформ. лист / Г. Г. Рощін [та ін.] ; Нац. 

мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, ДЗ 

"Укр. наук.-практ. центр екстреної мед. допомоги та 

медицини катастроф МОЗ України". - Київ : [б. в.], 

2017. - [3] с. - (Інформаційний лист про нововведення 

в системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 

040-2017. Вип. 9, Хірургія). 

 

ІБВ 

314.  Спосіб анатомо-функціональної оцінки тяжкої 

закритої поєднаної абдомінальної травми  : інформ. 

лист / Г. Г. Рощін [та ін.] ; Нац. мед. акад. 

післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, ДЗ "Укр. наук.-

практ. центр екстреної мед. допомоги та медицини 

катастроф МОЗ України". - Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. 

- (Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 039-

2017. Вип. 8, Хірургія). 

 

ІБВ 
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315.  Спосіб комбінованого ендоваскулярного 

лікування хронічної венозної недостатності нижніх 

кінцвок і тазу  : інформ. лист / О. І. Наболотний [та 

ін.] ; ДНУ "Наук.-практ. центр профілакт. та клініч. 

медицини" Держ. управління справами. - Київ : [б. в.], 

2017. - [3] с. - (Інформаційний лист про нововведення 

в системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 

234-2017. Вип. 1, Хірургічне лікування серця та 

судин). 

 

ІБВ 

316.  Спосіб прогнозування ускладненого перебігу 

післяопераційного панкреатиту  : інформ. лист / І. А. 

Криворучко [та ін.] ; Харків. нац. мед. ун-т. - Київ : [б. 

в.], 2017. - [3] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 193-2017. Вип. 10, 

Хірургія). 

 

ІБВ 

317.  Спосіб профілактики післяопераційних 

гнійних ускладнень при хірургічному лікуванні 

гострого деструктивного холециститу  : інформ. лист 

/ С. В. Малик [та ін.] ; ВДНЗ України "Укр. мед. 

стомат. акад." МОЗ України. - Київ : [б. в.], 2017. - [3] 

с. - (Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 093-

2017. Вип. 13, Хірургія). 

 

ІБВ 

318.  Спосіб хірургічного лікування 

післяопераційних гриж передньої черевної стінки у 

хворих з ожирінням  / О. В. Стороженко [та ін.] ; 

ВДНЗУ "Укр. мед. стомат. акад." МОЗ України. - Київ 

: [б. в.], 2017. - [3] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 355-2017. Вип. 20, 

Хірургія). 

ІБВ 

319.  Фармакоекономічне обгрунтування 
використання меглюміну натрію сукцинату у хворих 

з гострим панкреатитом  : інформ. лист / О. М. 

Клигуненко [та ін.] ; ДЗ "Дніпропетр. мед. акад. МОЗ 

України". - Київ : [б. в.], 2017. - [4] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 380-

2017. Вип. 2, Анестезіологія та інтенсивна терапія). 

 

ІБВ 

ООФФТТААЛЛЬЬММООЛЛООГГІІЯЯ  

  
320.  Макаренко, О. В.  

Оцінка якості життя хворих на глаукому  : 

інформ. лист / О. В. Макаренко, О. В. Кривов'яз, С. О. 

Кривов'яз ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, 

ІБВ 
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ДЗ "Дніпропетр. мед. акад. МОЗ України". - Київ : [б. 

в.], 2016. - [3] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 259-2016. Вип. 7, Клінічна 

фармакологія і клінічна фармація).  
321.    

ААККУУШШЕЕРРССТТВВОО  

322. 
  

Інновації у преіндукції пологів : інформ. лист 

/ В. В. Камінський [та ін.] ; ДУ "ІПАГ НАМН 

України" Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. 

Шупика . - Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 295-

2017. Вип. 9, Акушерство та гінекологія). 

 

 

ІБВ 

323.  Кирильчук, М. Є. 

Профілактика безсимптомної бактеріурії у 

вагітних  : інформ. лист / М. Є. Кирильчук, О. В. 

Ісламова ; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства та 

гінекології НАМН України". - Київ : [б. в.], 2018. - [3] 

с. - (Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 145-

2018. Вип. 3, Акушерство та гінекологія). 

 

ІБВ 

324.  Кравченко, О. В. 

Спосіб лікування плацентарної дисфункції у 

жінок з відшаруванням хоріону в I триместрі 

вагітності  : інформ. лист / О. В. Кравченко, С. М. 

Ясніковська ; ВДНЗ України "Буков. держ. мед. ун-т" 

МОЗ України. - Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 338-

2017. Вип. 13, Акушерство і гінекологія). 

 

ІБВ 

325.  Медведь, В. І. 

Критерії ефективності лікування варикозної 

хвороби у вагітних  : інформ. лист / В. І. Медведь, В. 

О. Бенюк, С. Д. Коваль ; Ін-т педіатрії, акушерства і 

гінекології НАМН України, Кафедра акушерства та 

гінекології №2 Нац. мед. ун-ту ім. О. О. Богомольця. - 

Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 293-2017. Вип. 7, 

Акушерство та гінекологія). 

 

ІБВ 

326.  Міщенко, В. П. 

Спосіб профілактики невиношування вагітності 

у жінок з вітамінною недостатністю  : інформ. лист / 

В. П. Міщенко, М. Ю. Голубенко, К. П. Тумасян ; 

Одес. нац. мед. ун-т. - Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - 

ІБВ 
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(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 199-

2017. Вип. 6, Акушерство та гінекологія). 

 
327.  Потапов, В. О. 

Медико-психологічна корекція та санаторна 

реабілітація вагітних з психоемоційною 

дезадаптацією : інформ. лист / В. О. Потапов, В. Г. 

Сюсюка ; Запоріз. держ. мед. ун-т, ДЗ "Дніпропетр. 

мед. акад. МОЗ України". - Київ : [б. в.], 2014. - [5] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 099-

2014. Вип. 27, Акушерство та гінекологія).  

 

ІБВ 

328.  Седінкін, В. А.  

Спосіб профілактики синдрома поліорганної 

недостатності при гострій масивній крововтраті в 

акушерстві  : інформ. лист / В. А. Седінкін, О. М. 

Клигуненко ; ДЗ "Дніпропетр. мед. акад. МОЗ 

України". - Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 381-

2017. Вип. 3, Анестезіологія та інтенсивна терапія). 

 

ІБВ 

329.  Юр'єва, Л. М. 

Спосіб профілактики невиношування вагітності 

у жінок групи ризику  : інформ. лист / Л. М. Юр'єва ; 

ВДНЗ України "Буков. держ. мед. ун-т". - Київ : [б. 

в.], 2017. - [3] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 394-2017. Вип. 15, 

Акушерство та гінекологія).  

 

ІБВ 

ГГІІННЕЕККООЛЛООГГІІЯЯ  

330. 
 

618.1 

Б 40 

 

 

Безплідність та доброякісні захворювання 

молочної залози  : монографія / А. Г. Корнацька [та 

ін.] ; за ред.: А. Г. Корнацької ; рец.: Б. Μ. 

Венцківський, С. І. Жук ; Нац. Акад. мед. наук 

України, МОЗ України, ДУ "Ін-т педіарії, акушерства 

і гінекології НАМН України", ВДНЗУ "Укр. мед. 

стомат. акад.". - Київ ; Полтава : [б. в.], 2017. - 271 с. 

 

 

ЧЗ 

НА 

331.  Грищенко, О. В. 

Спосіб профілактики естрогензалежної 

артропатії у жінок з хірургічною та природною 

менопаузою  : інформ. лист / О. В. Грищенко, І. А. 

Васильєва, К. О. Грищук ; Харків. мед. акад. 

післядиплом. освіти МОЗ України. - Київ : [б. в.], 

2017. - [5] с. - (Інформаційний лист про нововведення 

в системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 

ІБВ 
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141-2017. Вип. 8, Акушерство та гінекологія).  

 
332.  Кравченко, О. В. 

Спосіб лікування набрякової форми 

передменструального синдрому  : інформ. лист / О. В. 

Кравченко ; ВДНЗ України "Буков. держ. мед. ун-т" 

МОЗ України. - Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 337-

2017. Вип. 12, Акушерство і гінекологія). 

 

ІБВ 

333. 618.1(035) 

Л 65 

 

Ліхачов, В. К. 

Гінекологія  : керівництво для лікарів / В. К. 

Ліхачов ; рец.: Ю. С. Паращук, О. М. Юзько, О. В. 

Булавенко. - Вінниця : Нова книга, 2018. - 688 с. 

 

КХ 

ЧЗ 

НА 

ФБ2 

ФБ3 

УА 

334.  Пирогова, В. І. 

Метод комплексного лікування хронічного 

ендометриту у жінок з порушеннями 

репродуктивного здоров'я  : інформ. лист / В. І. 

Пирогова, С. О. Шурпяк ; Львів. нац. мед. ун-т ім. 

Данила Галицького. - Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 330-

2017. Вип. 18, Акушерство і гінекологія).  

 

ІБВ 

335.  Подольський, Вл. В. 

Оптимізація лікування порушень вегетативного 

гомеостазу у жінок з змінами репродуктивного 

здоров'я  / Вл. В. Подольський, В. В. Подольський ; 

ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології НАМН 

України". - Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - 

(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 305-

2017. Вип. 14, Акушерство та гінекологія).  

 

ІБВ 

336.  Семенюк, Л. М. 

Спосіб лікування лейоміоми матки у жінок 

репродуктивного віку з метаболічним синдромом  : 

інформ. лист / Л. М. Семенюк, Л. В. Дем'яненко, О. В. 

Ларіна ; Укр. наук.-практ. центр ендокрин. хірургії, 

трансплантації ендокрин. органів і тканин МОЗ 

України. - Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - (Інформаційний 

лист про нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 306-2017. Вип. 10, 

Акушерство та гінекологія). 

 

ІБВ 

337.  Спосіб лікування пацієнток з поєднаною 

гіперпроліферативною патологією матки  / І. Б. Вовк 

[та ін.] ; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології 

НАМН України". - Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - 

ІБВ 
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(Інформаційний лист про нововведення в системі 

охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 363-

2017. Вип. 17, Акушерство і гінекологія). 

 
338.  Спосіб лікування хронічних запальних 

захворювань жіночих статевих органів  : інформ. лист 

/ А. В. Семеняк [та ін.] ; Буков. держ. мед. ун-т МОЗ 

України. - Київ : [б. в.], 2017. - [4] с. - (Інформаційний 

лист про нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 164-2017. Вип. 11, 

Акушерство та гінекологія). 

 

ІБВ 

339.  Юр'єва, Л. М. 

Спосіб профілактики прееклампсії у жінок 

групи ризику  : інформ. лист / Л. М. Юр'єва ; ВДНЗ 

України "Буков. держ. мед. ун-т". - Київ : [б. в.], 2017. 

- [3] с. - (Інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 

393-2017. Вип. 16, Акушерство та гінекологія).  

 

ІБВ 

ССУУДДООВВАА  ММЕЕДДИИЦЦИИННАА  

340. 
  

Спосіб встановлення причинно-наслідкового 

зв'язку в контексті криміналогічних індивідуально-

психологічних особливостей постраждалого при 

дорожно-транспортній пригоді : інформ. лист / Г. Г. 

Рощін [та ін.] ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. 

П. Л. Шупика, ДЗ "Укр. наук.-практ. центр екстреної 

мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України". 

- Київ : [б. в.], 2017. - [3] с. - (Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров'я / 

Укрмедпатентінформ ; № 207-2017. Вип. 1, Судова 

медицина). 

 

 

ІБВ 

ППЕЕРРІІООДДИИЧЧННІІ  ВВИИДДААННННЯЯ  

341.  
БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

1, 2 

342.  
БІБЛІОТЕЧНИЙ ФОРУМ: ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ І 

ПРАКТИКА 1 

343.  
ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 

1 

344.  
ЗБІРНИК НОРМАТИВНО - ДИРЕКТИВНИХ 

ДОКУМЕНТІВ З ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 1 

345.  
НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ ПЛЮС 

1, 2 

346.  
ОХОРОНА ПРАЦІ 

1 

347.  
ПОЖЕЖНА ТА ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА 

1, 2 

348.  
УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

1, 2 
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349.  
ФАРМАЦЕВТ ПРАКТИК НАУКА, ПРАКТИКА, ЖИТТЯ 

1 
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