Реєстр методичних рекомендацій, інформаційних листів 2014 рік.
№ Методична рекомендація, інформаційний лист
Психофізіологічний аналіз ефективності церебральної гемодинаміки
за допомогою допплерографії та реоенцефалографічної візуалізації
1 (89.13\350.13) Київ 2013 М.Р.
Обгрунтування клініко-економічних переваг комплексної
нейропротекторної терапії з використанням цитоколіну та актовегіну
у порівнянні з базисною та терапією цитоколіном за результатами
2 фармакоекономічного аналізу. м. Київ 2012 І.Л.
Диференційоване лікування хворих з ВІЛ-асоційованою
герпетичною інфекцією. м.Київ.2012 І.Л.
3
Диференційоване лікування активних форм цитомегаловірусної
інфекції у хворих з різними стадіями ВІЛ-інфекції. м.Київ.16.02.2012
4 І.Л.
Визначення індексу резистентності до еритропоез-стимулюючих
засобів м. Київ 2013 І.Л.
5
Антенатальна профілактика йододефіцитних захворювань у дітей м.
Київ 2013 І.Л.
6
Оптимізація лікування цукрового діабету 2 типу і метаболічного
синдрому з ознаками стеатогепатозу. м. Київ 2012 І.Л.
7
8 Спосіб лікування хворих з дорсалгіями. м. Київ 2012 І.Л.
Схеми коплексної терапії хворих на класичні та типові форми
псоріазу. М. Вінниця 2013 І.Л.
9
Алгоритм хірургічної тактики у хворих на хронічний панкреатит із
протоковою гіпертензією на основі клініко-інструментальних і
10 морфологічних даних. М.Київ 2013. І.Л.
Лікування гострого фарингіту у дітей м. Київ 2013 І.Л.
11

12
13

14
15
16

17

18
19

Метод застосування продуктів бджільництва у хворих із вперше
діагностованим інфільтративним туберкульозом легень. М. Київ
2013 І.Л.
Методика індивідуального прогнозування ризику виникнення
порушеь зору у дітей шкільного віку. М.Київ 2013 І.Л.
Алгоритм загального оцінювання критичних факторів на підставі
управління ризиками для якості результатів випробовувань
методом тонкошарової хроматографії. М. Киів 2013 І.Л.
Кількісне визначення меркурію з використанням очистки Нклиноптилолітом м. Київ 2013 І.Л.
Використання лікарської рослинної сировини при розробці складів
зборів із протимікробними властивостями.м. Київ 2013 І.Л.
Контроль якості збору для лікування алергійних захворювань та
алергійно-запальних хвороб ротової порожнини в умовах аптек. М.
Київ 2013 І.Л.
Алгоритм загального оцінювання критичних факторів на підставі
управління ризиками для якості результатів випробовувань
методом втрати в масі при висушуванні. М. Киів 2013 І.Л.
Методологія визначення медико-соціальних та економічних втрат
від професійної захворюваності. М. Київ 2013 І.Л.

Корекція гіперурії як фактора ризику серцево-судинної
20 захворюваності й смертності. М Київ 2013
Планування, організація та проведення наукових медичних форумів.
21 М. Київ 2014 І.Л.

Дата
отримання Кому повідомлено
02.06.2014 Бородій О.М. - невролог

16.06.2014 Котлінський - держлікслужба
Мороз Л.В.-інфекціоніст;
Незгода І.І.- дитячий
16.06.2014 інфекціоніст.
Мороз Л.В.-інфекціоніст,
Незгода І.І.- дитячий
16.06.2014 інфекціоніст
Пивоварова Н.П.-нефролог
Демченко М.М. -дитячий
16.06.2014 нефролог
Ошовська Т.Т.-перинатолог;
Бевза Л.І.-педіатр; Кукуруза
І.Л.- акушер-гінеколог; Прудиус
16.06.2014 П.П - ендокринолог
Прудиус П.П.-ендокринолог;
Шершун С.В.-кардіолог;
Швидюк С.І.-терапевт,
16.06.2014 Іванашко В.С.-сім. медицина
16.06.2014 Бородій О.М. - невролог
Бельц С.Є.-дермотовенеролог,
ІванашкоВ.С.-сімейна
16.06.2014 медицина

16.06.2014 Камінський О.А.-хірург
Остапенко В.І.-отоларинголог;
Бевза Л.І.-педіатр ; Іванашко
16.06.2014 В.С -сімейна медицина
Побережець Г.В.-пульмонолог,
16.06.2014 Горбатюк І.М.-фтизіатр
16.06.2014 Бевза Л.І- педіатр

16.06.2014 Фармація, держлікслужба
16.06.2014 Воронов В.Т.-судмедексперт
16.06.2014 Фармакологія

16.06.2014 Фармакологія

16.06.2014 Фармакологія
16.06.2014 Кузьмінова К.М.- проф.патолог
Швидюк С.І.-терапевт, сімейна
медицина, Іванашко В.С.16.06.2014 сімейна медицина
16.06.2014

Формування позитивної мотивації до правильної харчової поведінки
осіб, які займаються фізичною культурою з використанням
22 соціально-просвітницького тренінгу. М. Київ 2013 І.Л.
Контроль стану пацієнтів при лікуванні методом загальної
повітряної кріотерапії. М.Р.Київ 2013

23
Оцінка метаболітної активності нейтрофільних гранулоцитів у
24 хворих на гострий інфаркт міокарду. М.Р. Київ 2014
Підвищення безпечності місцевої дії глюкокортикостероїдів. І.Л. м.
Київ №-9 2013 р.
25
Таблетовані та порошкоподібні реагенти на основі діоксиду хлору
26 для знезараження води. І.Л. м. Київ, №54 - 2013 р.
Таргентна терапія хворих на генералізовану форму меланоми
27 шкіри. І.Л. м.Київ №256-2013 р.
Спосіб оцінки розумової працездатності дітей 5-7 років. І.Л. м. Київ
28 №144-2013р.
29 Контейнер для стоматологічних дзеркал. І.Л. м.Київ №34-2013 р.
Спосіб місцевого лікування хронічного гранулюючого періодонтиту
30 постійних зубів у дітей І.Л. м.Київ №124-2013 р.
Інноваційні підходи до підвищення фармакологічної ефективності
мазі, що містить метилурацил, за рахунок вкючення наночастинок
31 срібла. І.Л. М. Київ №292-2013р
Підвищення ефективності лікування дисбіотичних порушень у
32 хворих на гіпотиреоз.. М.Кмїв №268-2013 р.
Комплексна допологова підготовка вагітних з вродженими вадами
33 серця. І.Л. м. Київ №186-2013 р.

16.06.2014 головний санітарний лікар
Швидюк С.І.-терапевт, сімейна
медицина, Іванашко В.С.сімейна медицина,фізіотерапевт, Бородій О.М.невролог
Капелька С.М.- лабораторна
справа

15.12.2014
Головному державному
15.12.2014 санітарному лікарю
15.12.2014
15.12.2014 Гігієна
15.12.2014
15.12.2014

15.12.2014
15.12.2014
15.12.2014

2015 рік .
Реєстр методичних рекомендацій, інформаційних листів 2015
№ Методична рекомендація, інформаційний лист
Спосіб модифікації радіаційно-індукованого цитогенетичного
ефекту в соматичних клітинах людини з використанням
антиоксидантних вітамінних препаратів in vitro І.Л. №142-2013 м.
1 Київ
Визначення "Індивідуальної варіабельності гемоглобіну" у пацієнтів
на гемодіалізі. І.Л.№152 - 2013 м. Київ
2
Спосіб діагностики показників вільнорадикального окислення
макромолекул у крові щурів за умов сольового навантаженя на фоні
3 сулемової нефропатії .І.Л. №272-2013 м. Київ
Склад та технологія приготування супозиторіїв з
4 простатопротекторною дією в умовах аптек. І.Л. №15-2013 м.Київ
Санітарно - гігієнічні вимоги до розміщення підприємств з
5 видобування та переробки гранітів. І.Л. №60-2013 м.Київ
Спосіб виготовлення протетичної конструкції на імплантантах. І.Л.
6 №274-2013 м.Київ
Клімактеричний с-м у практиці сімейного лікаря М.Р. Київ 2011
7
Організаційні технології профілактики перинатальних чинників
ризику ускладнень вагітності та пологів у практиці сімейного лікаря.
8 М.Р. Київ 2008
Контроль стану пацієнтів при лікуванні методом загальної
повітряної кріотерапії. М.Р. (92.13/351.13) Київ 2013
9
Фармакологические свойства яда пчелинного и его применение в
медицине. Апитерапия. М.Р. Киев 2011
10
Фактори ризику формування ускладненого перебігу ожиріння у дітей
та підлітків. М.Р.Київ 2013
11
Оцінка метаболітної активності нейтрофільних гранулоцитів у
хворих на гострий інфаркт міокарду. М.Р. Київ 2014
12
Методика кваліметричної оцінки інформаційного та іноваційного
ресурсів науково-дослідної роботи (базова модель) І.Л. №48-2014
13
Чинники ризику формування розладів менструальної функції на
14 першому році після менархе.І.Л. № 314-2014 м. Київ
Ендотеліальна дисфункція та фактори її формування у підлітків із
15 артеріальною гіпертензією на тлі ожиріння.І.Л.№151-2014 м.Київ
Удосконалення диспансерного нагляду за підлітками з
HELIKOBAKTER PYLORI - АСОЦІЙОВАНОЮ шлунковою
диспепсією. І.Л.№212-2014 м. Київ
16
Вибір обгрунтованих індикаторів оцінки якості організації медичної
допомоги юнакам до- та призивного віку. І.Л. №337-2014 м. Київ.
17
Медичне спостереження за дітьми раннього віку із синдромом
18 Дауна. І.Л.№249-2014 м. Київ.
Реабілітація та диспансерне спостереження підлітків, хворих на
остеоартроз. М.Р. Київ -2013
19

Дата
отримання Кому повідомлено

08.05.2015 ВНМУ кафедра фармакології
Пивоварова Н.П. - нефролог,
Педосенко О.Б. -дитячий
08.05,2015 нефролог

08.05.2015 ВНМУ кафедра фармакології

08.05.2015 Котлінський - держлікслужба
Головний державний
08.05.2015 санітарний лікар
08.05.2015 Люля І.І.- стоматологія
Швидюк С.І.-ЗПСМ, Гудкова
08.05.2015 О.О.-ЗПСМ
Швидюк С.І.-ЗПСМ, Гудкова
08.05.2015 О.О.-ЗПСМ
Швидюк С.І.-терапевт, ЗПСМ
Гудкова О.О.- ЗПСМ, Бородій
08.05.2015 О.М.-невролог
Швидюк С.І.-терапевт, ЗПСМ
Гудкова О.О.- ЗПСМ, Бородій
08.05.2015 О.М.-невролог
Бевза Л.І- педіатрія, Фіщук
О.О.-дитяча ендокринологія,
14.05.2015 Гудкова О.О.-ЗПСМ
Капелька С.М.- лабораторна
14.05.2015 справа, Шершун С.В.-кардіолог

14.05.2015
Бевза Л.І.-педіатрія, Гудкова
14.05.2015 О.О.-ЗПСМ
Бевза Л.І.-педіатрія, Гудкова
14.05.2015 О.О.-ЗПСМ
Кириченко В.І.гастроентерологія, Бевза Л.І.14.05.2015 педіатрія, Гудкова О.О.-ЗПСМ
Бевза Л.І.-педіатрія, Гудкова
14.05.2015 О.О.-ЗПСМ
Бевза Л.І.-педіатрія, Гудкова
14.05.2015 О.О.-ЗПСМ
Бевза Л.І.-педіатрія, Гудкова
О.О.-ЗПСМ, Віннічук Л.Л.14.05.2015 дитяча кардіоревматологія

Прогноз перебігу дифузного нетоксичного зоба у підлітків, що
мешкають в умовах легкого йододефіциту. М.Р. Київ 2012
20

14.05.2015
Клініка та діагностика депресії у дітей 7-11 років. М.Р. Харків 2012

21
Про проведення науково-практичної конференціїї з міжнародною
участю"Актуальні питання соціальної і судової психіатрії XXІ
22 століття" 25-26 вересня 2014 р. м. Київ І.Л.№8-ф-2014
Методика виявлення осіб, які зловживають ПАР. І.Л.№255-2013
м.Київ
23
Про проведення науково-практичної конференціїї з міжнародною
участю"Новітні напрямки в ультразвуковій діагностиці та виклики
24 часу" 2-3 червня 2015 р. м. Скадовськ; м. Київ І.Л.№5-ф-2015
Комплексна система керування ризиками розвитку професійної
патології легень в умовах сучасного металургійного виробництва.
25 М.Р. (66.14/337.14) Київ 2014.
Патогістологічна і імуногістохімічна діагностика атипової гіперплазії
ендометрію та ендометріоїдної аденокарциноми тіла матки. М.Р.
26 Київ -2015
Спосіб прогнозування інволюції перебігу туберкульозу легень. І.Л.
№100-2013 м. Київ
27
Порядок проведення санітарно-гігієнічної оцінки генеральних планів
28 населених пунктів. І.Л. №58-2013 м. Київ
Науково-практичне обгрунтування розробки параметрів
29 стандартизації ряски малої. І.Л. №17-2013. м. Київ
Використання рангової шкали важкості навчальних предметів для
гігієнічної оцінки розкладів уроків в 1-4 класах загальноосвітніх
30 навчальних закладів. І.Л.№284-2014 м. Київ.
Медико-психологічний супровід пацієнтів похилого віку з
соматичною патологією в умовах амбулаторії сімейного
31 лікаря.І.Л.№146-2013 м. Київ
Комплексна променева діагностика злоякісних пухлин печінки. І.Л.
№258-2013 м. Київ.
32
Оцінка жорсткості (ригідності) артерій у хворих на хронічний
пієлонефрит з гіпертонічною хворобою. І.Л. №105-2013 м. Київ.
33
Спосіб немедикаментозного системно-локального впливу на стан
м'язевої системи організму людини з метою профілактики,
лікування і реабілітації захворювань (за методом Бубновського)
34 І.Л.№227-2013 м. Київ.
Науково-практичне обгрунтування розробки параметрів
35 стандартизації трави дроку красильного. І.Л. №180-2013. м. Київ
Спосіб підвищення ефективності противірусної терапії хворих на
36 хронічний вірусний гепатит С. І.Л.№135-2013 м. Київ
Вплив екологічного фактору на виникнення ускладнень
бактеріальної етіології у хворих на грип та ГРВІ. І.Л.№300-2013
37 м.Київ
Спосіб імунодіагностики ендометріозу у жінок з безпліддям. І.Л.
№60-2015 м. Київ.
38
Санітарно - гігієнічна оцінка об'єктів громадського призначення
39 щодо питання їх розміщення. І.Л. №57-2013 Київ
Стандартизовані нормативні показники фізичного розвитку та
референтні нормативні таблиці оцінки фізичного розвитку
новонароджених дітей подільського регіону України, що мешкають
40 в умовах міської та сільської місцевості.І.Л. №356-2014. м. Київ.
Спосіб психологічної реабілітації дітей після лікування онкологічних
41 захворювань. І.Л. №149-2013 м Київ

14.05.2015

14.05.2015

14.05.2015

Бевза Л.І.-педіатрія, Гудкова
О.О.-ЗПСМ,Фіщук О.О.- дитяча
ендокринологія
Бевза Л.І.-педіатрія, Гудкова
О.О.-ЗПСМ, Кириченко В.Д.дитяча неврологія, Мостова
О.П.-дитяча психіатрія.
Клочко В.Л.-психіатрія,
Мостова О.П.-дитяча
психіатрія,
Клочко В.Л.-психіатрія,
Мостова О.П.-дитяча
психіатрія,

Дегтярьова Г.В.14.05.2015 функціональна діагностика
Кузьмінова К.М.-професійна
14.05.2015 патологія
Каюк В.Г.-онкогінекологія,
Холод Л.П.- паталогоанатомія,
14.05.2015 Кукуруза І.Л.-гінекологія.
Швидюк С.І.-терапевт, ЗПСМ
Гудкова О.О.- ЗПСМ,
Побережець Г.В.-пульнологія,
14.05.2015 Андрущенко С.В.-фтизіатрія.
Зайцева В. -головний
14.05.2015 державний санітарний лікар
14.05.2015 Держлікслужба
Зайцева В. -головний
14.05.2015 державний санітарний лікар
Швидюк С.І.-терапевт, ЗПСМ
14.05.2015 Гудкова О.О.- ЗПСМ
Одарченко П.Я.-онкологія,
Калінчук О.О.-дитяча
14.05.2015 онкологія,
Швидюк С.І.-терапевт, ЗПСМ
Гудкова О.О.- ЗПСМ, Шершун
14.05.2015 С.П.-кардіолог
Швидюк С.І.-ЗПСМ, Гудкова
О.О.-ЗПСМ, Капельцова О.А.14.05.2015 фізіотерапія.
14.05.2015 Котлінський І.В.-держлікслужба
Мороз Л.В.-інфекціоніст,
14.05.2015 Незгода І.І.- дит. інфекціоніст
Зайцева В. -головний
14.05.2015 державний санітарний лікар
Кукуруза І.Л.-гінеколог,
Бондарчук О.Б.-імунолог,
14.05.2015 Капелька С. М.-лаб.д-ка.
Зайцева В. -головний
14.05.2013 державний санітарний лікар

Зайцева В. -головний
державний санітарний лікар,
14.05.2015 Бевза Л.І.-педіатрія,
14.05.2015 Мостова О.П.-дит. психіатр

Спосіб лікування запальних захворювань шийки матки. І.Л.№3542 2014 м. Київ.
Спосіб цільової терапії дефіциту віт.Д у пацієнтів із захворюваннями
кістково-м'язової системи.І.Л.№391-2014
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Кукуруза І.Л.-гінеколог, Каюк
14.05.2015 В.Г.- онкогінеколог
Швидюк С.І.-терапевт, ЗПСМ
Мокрицька І.В.-геріатр. Гудкова
О.О.-ЗПСМ, Майко В.М.травматолог, Криворучко С.Г.14.05.2015 ревматолог.

Можливості використання кровоспинних препаратів при органних
трансплантаціях та операціях на органах черевної порожнини
44 І.Л.№47-2015 м. Київ

14.05.2015

Корекція функціонального стану фізіологічних барьєрів слизових
оболонок рота і носа у дітей, які сиcтематично знаходяться під
45 впливом тютюнового диму.І.Л.№246-2013 м. Київ
Обіг контрольованих препаратів в практиці сімейного лікаря І.Л.
46 №12-ф-2015 м. Київ
Про проведення наукового симпозіуму (VII) з міжнародною участю
"Виклики інформаційного суспільства: від біоетики до нооетики" 2247 23 жовтня 2015 року, І.Л. №9-ф-2015 м. Київ
Бронхіальна астма у дітей: особливості перебігу та діагностики
запальних фенотипів, індивідуалізований підхід до лікування М.Р.
48 (194.14/61.15) Київ 2015
Використання ліофільного порошку м'якоті кавуна в корекції
експериментального нефролітіазу. І.Л.№49-2014 м. Київ.
49
Виготовлення гелю назального антигіпертензивної та
антиангінальної дії в умовах аптеки. І.Л. №219-2014 м. Київ
50
Спосіб лікування папуло-пустульозної форми розацеа. І.Л. №6451 2014, м. Київ
Виготовлення крему назального нейропротективної дії в умовах
аптеки. І.Л. №220-2014 м. Київ
52
Спосіб лікування парацетамолового гепатиту. І.Л. №56-2014, м. Київ
53
Інноваційні перспективи використання N,N/-(етан-1,2диїл)біс(хінолін-2-карбоксаміду) як потенційного гіпоглікемічного
54 засобу. І.Л. №120-2014 м. Київ
Інноваційні підходи до розробки композиції для лікування алергічних
55 станів. І.Л. №43-2014 м. Київ
Інноваційні підходи до розробки церебро-кардіопротекторного
56 засобу. І.Л. №44-2014 м. Київ
Інноваційні підходи до розробки комбінованого знеболювального
57 засобу. І.Л. №42-2014 м. Київ
Фармакологічна активність та механізм діуретичної дії ацильованого
похідного 2-оксоіндоліну. І.Л. №133-2014 м. Київ
58
Виготовлення супозиторіїв вагінальних антимікотичної і
антибактеріальної дії в умовах аптеки. І.Л. №218-2014 м. Київ
59
Можливість стимуляції пухлинного росту при використанні
протимігренозного препарату. І.Л. №106-2013 м. Київ
60
Прогностична значущість динаміки рівня тиреоглобуліну при
спостереженні за хворими на диференційований рак щитоподібної
61 залози. І.Л. №70-2014 м. Київ
Радіологічний захист жителів радіоактивно забруднених внаслідок
чорнобильської катастрофи територій при здійсненні заходів
62 соціально-економічного відродження. І.Л. №10-2014 м. Київ
Прогнозування токсичності хіміотерапевтичного лікування хворих на
злоякісні пухлини грудної залози шляхом визначення поліморфізму
63 генів GSTP1 та MTHFR. І.Л. №187-2013 м. Київ
Спосіб реабілітації хворих на рак товстої кишки на госпітальному
64 етапі лікування. І.Л. №116-2014 м. Київ

Бевза Л.І.-педіатрія, Гудкова
14.05.2015 О.О.-ЗПСМ
14.05.2015 Швидюк С.І.-терапевт, ЗПСМ

14.05.2015

14.05.2015

14.05.2015

14.05.2015
14.05.2015

14.05.2015
14.05.2015

14.05.2015

Бевза Л.І.-педіатрія, Котілов
О.В.,Швидюк С.І.-терапевт,
ЗПСМ
Чепляка В.С. - контроль за
лікарськими засобами, Бойко
Ю.А.-клінічна фармакологія
Чепляка В.С. - контроль за
лікарськими засобами, Бойко
Ю.А.-клінічна фармакологія
Дмитренко С.В. дерматовенеролог
Чепляка В.С. - контроль за
лікарськими засобами, Бойко
Ю.А.-клінічна фармакологія
Чепляка В.С. - контроль за
лікарськими засобами
Чепляка В.С. - контроль за
лікарськими засобами, Бойко
Ю.А.-клінічна фармакологія

14.05.2015
14.05.2015
14.05.2015
Чепляка В.С. - контроль за
лікарськими засобами, Бойко
14.05.2015 Ю.А.-клінічна фармакологія
Чепляка В.С. - контроль за
лікарськими засобами, Бойко
14.05.2015 Ю.А.-клінічна фармакологія
Чепляка В.С. - контроль за
лікарськими засобами, Бойко
14.05.2015 Ю.А.-клінічна фармакологія
Лагода В.В.- радіологія,
Шамрай В.А. - онкологія
14.05.2015
Лагода В.В., Зайцева В.І. радіологія
14.05.2015

14.05.2015 Шамрай В.А.- онкологія
14.05.2015 Шамрай В.А.- онкологія

Спосіб профілактики хронічної ниркової недостатності при лікуванні
65 онкохворих препаратами платини. І.Л. №117-2014 м. Київ
Терапія психосоматичних порушень синтетичним аналогом
нейропептиду мелатоніну при променевому лікуванні онкологічних
66 хворих. І.Л. №72-2014 м. Київ
Інноваційні підходи до діагностики, профілактики та прогнозування
перебігу післяопераційних ускладнень при запальних
67 захворюваннях щелепи. І.Л. №360-2014 м. Київ
Ефективність сучасних підходів до лікування кандидозу слизової
оболонки порожнини рота у хворих на цукровий діабет на основі
68 розрахунку економічної ефективності. І.Л. №210-2013 м. Київ
Спосіб відновлення дефектів твердих тканин коронкової частини
69 зуба. І.Л. №276-2012 м. Київ
Ефективність лікування деменції Альцгеймерівського та судинного
типів антагоністом NMDA-типу глутаматних рецепторів у осіб
70 похилого віку. І.Л. №318-2013 м. Київ
Алгоритм психолого-психіатричної допомоги постраждалим при
мирних протестах та під час збройних конфліктів. І.Л. №216-2014 м.
71 Київ
Спосіб інтегрованої терапії гашишної залежності. І.Л. №81-2015
72 м.Київ
Метод лікування депресивного розладу з суїцидальними проявами.
І.Л. №191-2014 м. Київ
73
Оптимізація прогнозування наслідків ішемічних інсультів
74 вертебрально-базилярного басейну. І.Л. №240-2014 м. Київ
Спосіб лікування хворих на алкогольну (пивну) залежність. І.Л. №6575 2014 м. Київ
Основні принципи психокорекції адиктивної поведінки у підлітків. І.Л.
№182-2014 м. Київ
76
Алгоритм надання медико-соціальної допомоги підліткам з
аддиктивною поведінкою, що вживають психоактивні речовини. І.Л.
77 №181-2014 м. Київ
Протокол переведення пацієнтів при проходженні лікування чи
профілактики реакції відторгнення алотрансплантатів печінки, нирок
78 і серця. І.Л. №115-2013 м. Київ
Система психотерапевтичної корекції та медико-психологічної
профілактики розладів адаптації у жінок, що народили недоношену
дитину. І.Л. №192-2014 м. Київ
79
Спосіб корекції тромбофілічних станів у вагітних жінок з надмірною
80 вагою. І.Л. №23-2014 м. Київ
Корекція порушень адаптації до фізичного навантаження і
вегетативного гомеостазу у дітей шкільного віку. І.Л. №231-2014 м.
81 Київ
Патогенетично обгрунтований алгоритм обстеження вагітних зі
82 звичним невиношуванням вагітності.І.Л. №26-2014 м. Київ
Спосіб використання методу радіочастотної абляції в лікуванні
83 хворих з пухлинами печінки. І.Л. №118-2014 м. Київ
Спосіб прогнозування віку настання менопаузи. І.Л. №45-2014 м.
84 Київ
Спосіб сполученої кофакторної терапії у вагітних жінок з
85 невиношуванням вагітності. І.Л. №25-2014 м. Київ
Підвищення ефективності ерадикації збудника при лікуванні
хронічної гастродуоденальної патології у дітей. І.Л. №198-2014 м.
86 Київ
Спосіб лікування гіперпроліферативних станів органів малого тазу.
87 І.Л. №317-2014 м. Київ
Спосіб оборотного лігування маткових артерій у жінок з міомою
88 матки підчас консервативної міомектомії. І.Л. №318-2014 м. Київ
Оптимізація клінічної діагностики ішемічного інсульту вертебральнобазилярного басейну на догоспітальному етапі. І.Л. №239-2014 м.
Київ
89

14.05.2015 Шамрай В.А.- онкологія
Лагода В.В.- радіологія,
Шамрай В.А. - онкологія
14.05.2015

14.05.2015 Люля І.І.- стоматологія

14.05.2015 Люля І.І.- стоматологія
14.05.2015 Люля І.І.- стоматологія

14.05.2015 Мокрицька І.В. - геріатрія
Клочко В.Л.-психіатрія,
Слободянюк П.М.-наркологія
28.07.2015
28.07.2015 Слободянюк П.М.-наркологія
Клочко В.Л.-психіатрія, Бородій
О.М.-неврологія, Швидюк С.І.28.07.2015 терапевт, ЗПСМ
28.07.2015 Бородій О.М.- неврологія
Клочко В.Л.-психіатрія,
28.07.2015 Слободянюк П.М.-наркологія
Клочко В.Л.-психіатрія,
Слободянюк П.М.-наркологія,
28.07.2015 Швидюк С.І.-терапевт, ЗПСМ
Клочко В.Л.-психіатрія,
Слободянюк П.М.-наркологія,
28.07.2015 Швидюк С.І.-терапевт, ЗПСМ

28.07.2015 Камінський О.А.-хірургія
Клочко В.Л.-психіатрія,
Швидюк С.І.-терапевт, ЗПСМ,
Кукуруза І.Л.- акушер-гінеколог
28.07.2015
Кукуруза І.Л.- акушер-гінеколог
28.07.2015
Бевза Л.І.-педіатрія, Віннічук
Л.Л.-дит. кардіологія
28.07.2015
Кукуруза І.Л.- акушер-гінеколог
28.07.2015
28.07.2015 Шамрай В.А.- онкологія
Кукуруза І.Л.- акушер-гінеколог
28.07.2015
Кукуруза І.Л.- акушер-гінеколог
28.07.2015
Бевза Л.І.-педіатрія, Швидюк
С.І.-терапевт, ЗПСМ
28.07.2015
Кукуруза І.Л.- акушер-гінеколог
28.07.2015
Кукуруза І.Л.- акушер-гінеколог
28.07.2015
Бородій О.М.- неврологія,
Швидюк С.І.-терапевт, ЗПСМ,
Пірникоза А.В.-ШМД та
28.07.2015 екстр.допомоги

Показники безпеки і якості гомотрансплантата-серця донора-трупа.
90 І.Л. №232-2014 м. Київ
Застосування цитогенетичних методів у діагностиці та моніторингу
91 хронічної мієлоїдної лейкемії. І.Л. №122-2014 м. Київ
Використання модифікованої фото-селективної лазерної
вапоризації передміхурової залози при лікуванні хворих на
92 доброякісну гіперплазію передміхурової залози. І.Л. №105-2015 м.
Київ
Спосіб профілактики виникнення тромбофілічних ускладнень у
93 вагітних жінок з надмірною вагою. І.Л. №24-2014 м. Київ
Оптимізація лікування хворих на неалкогольний стеатогепатит з
використанням гепатопротекторів-синергістів. І.Л. №180-2014 м.
Київ
94
Спосіб проведення анестезії при поліфокальній трансректальній
95 біопсії передміхурової залози. І.Л. №115-2014 м. Київ
Про проведення науково-практичної конференціїї з міжнародною
участю "Клінічні випробування лікарських засобів в Україні" 19-20
96 листопада 2015 року. І.Л. №11-ф-2015 м. Київ
Токсикологічний контроль формальдегідовмісних смол з
використанням альтернативної моделі інфузорії TETRACHYMENA
97 PYRIFORMIS. І.Л. №205-2014 м.Київ
Методика кваліметричної оцінки інформаційного та інноваційного
ресурсів науково-дослідної роботи (базова модель). І.Л. №48-2014
98 м. Київ
Спосіб оптимізації лікування гіпотиреозу в умовах йодної
недостатності шляхом впливу на інсулінорезистентність та
99 дисліпідемію. І.Л. №103-2013 м. Київ
Оцінка токсичності цитратів біометалів, отриманих за
100 нанотехнологією. І.Л. №89-2013 м. Київ
Особливості будови гемомікроциркуляторного русла слизової
101 оболонки лобової пазухи людини в нормі. І.Л. №128-2013 м. Київ
Критерій-орієнтована програма реабілітації хворих після
реконструкції передньої хрестоподібної зв'язки (ПХЗ). І.Л. №128-014
102 м. Київ
Шляхи попередження наслідків віддаленого впливу вживаного в
педіатричній практиці антибіотика. Міжнародна непатентована
назва Мідекаміцин на репродуктивну та імунну системи. І.Л. №63103 2013 м. Київ
Критерії та методи оцінки біологічної безпеки металовмісних
наноматеріалів при створенні протипухлинних векторних систем
104 М.Р. Київ 2014
Методика визначення рівня мотивації учнів початкової школи до
вивчення навчальних предметів. І.Л. №171-2014 м. Київ
105
Оцінка небезпеки для здоров'я населення забруднення
атмосферного повітря міста хімічними канцерогенами. І.Л. №189106 2014 м. Київ
Діагностика кардіопульмональних ускладнень, що виникають при
променевій терапії на лінійному прискорювачі в онкологічних
107 хворих. І.Л. №71-2014 м. Київ
Особливості діагностики та лікування астенічного синдрому та
вегетативних порушень у дітей з позашпитальною пневмонією у
108 ранній реабілітаційний період. І.Л. №130-2014 м. Київ
Метод лікування терапевтично резистентного депресивного розладу
з атиповими клінічними проявами. І.Л.№190-2014 м. Київ
109
Виготовлення крему для зовнішнього застосування
антидемодексної дії в умовах аптеки. І.Л. №217-2014 м. Київ
110
Фармакологічна корекція кардіотоксичної дії протипухлинних
антибіотиків. І.Л. №59-2014 м. Київ
111
Сорбційна корекція цитокінопосередкованих імунореактивних змін в
112 умовах онкогенної ендотоксемії. І.Л. №112-2014 м. Київ

Шершун С.В. 28.07.2015 трансплантологія, кардіологія
28.07.2015 Олійник Т.А. - гематологія

28.07.2015 Капшук О.М. - урологія
Кукуруза І.Л.- акушер-гінеколог
28.07.2015
Кириченко В.І.гастроентерологія, Кондратюк
Л.М.-гол.терапевту, Швидюк
28.07.2015 С.І.-терапевт, ЗПСМ
28.07.2015 Камінський О.А.-хірургія
Камінський О.А., Швидюк С.І.,
Бевза Л.І, Федик В.С.-головні
28.07.2015 спеціалісти
Зайцева В.І.- гол. санітарному
лікарю
28.07.2015

28.07.2015 Бевза Л.І.- педіатр
Прудиус П.Г.-ендокринологія,
Швидюк С.І.- ЗПСМ
28.07.2015
Зайцева В.І.- гол. санітарний
28.07.2015 лікар
28.07.2015 Бондарчук О.Д.-ЛОР

28.07.2015 Майко В.В.-травматологія
Чепляка В.С. - контроль за
лікарськими засобами, Бойко
28.07.2015 Ю.А.-клінічна фармакологія

11.08.2015 Шамрай В.А. - онкологія
Бевза Л.І.-педіатрія, гігієна
дітей та підлітків, Клочко В.Л.мед.психологія, Задорожна О.І.11.08.2015 сестринська справа
Зайцева В.І. -головний
державний санітарний лікар
11.08.2015
Шершун С.В. -кардіологія,
Шамрай В.А.- онкологія
11.08.2015
Бевза Л.І.-педіатрія, Катілов
О.В.-дит.пульмонолог, Швидюк
11.08.2015 С.І.-терапевт, ЗПСМ
Клочко В.Л.-психіатрія, Бородій
О.М.-неврологія, Швидюк С.І.11.08.2015 терапевт, ЗПСМ
Чепляка В.С. - контроль за
лікарськими засобами, Бойко
11.08.2015 Ю.А.-клінічна фармакологія
Чепляка В.С. - контроль за
лікарськими засобами, Бойко
11.08.2015 Ю.А.-клінічна фармакологія
Бойко Ю.А.-клінічна
11.08.2015 фармакологія

Спосіб корекції психоемоційного стану пацієнтів перед
стоматологічним втручанням з використанням ароматичних масел
113 релаксуючої дії. І.Л. №67-2013 м. Київ
Корекція патогенетичної терапії при лікуванні тяжкої пневмонії у
дітей на тлі недиференційованої дисплазії сполучної тканини. І.Л.
114 №254-2013 м. Київ
Апоптозопосередковані зміни імунної реактивності в умовах
аденокарциноматозу товстої кишки, індукованого 1,2 115 диметилгідразином. І.Л. №113-2014 м. Київ
116 Спосіб ліофілізації штамів арбовірусів. І.Л. №178-2014 м. Київ
Спосіб консервативного лікування лейоміоми матки невеликих
117 розмірів. І.Л. №66-2014 м. Київ
Спосіб профілактики спайкового процесу після лапароскопічних
118 операцій в гінекології. І.Л. №22-2014 м.Київ
Комбінований спосіб вибору рівня ампутації при ускладненому
119 синдромі діабетичної стопи. І.Л. №131-2013 м. Київ
Стоматологічна пов'язка для лікування і профілактики захворювань
120 тканин пародонта. І.Л. №157-2013 м. Київ
121 Спосіб діагностики плацентарної дисфункції. І.Л. №23-2014 м. Київ
Спосіб підготовки кишечника перед малоінвазивними
лапароскопічними втручаннями на органах малого тазу. І.Л. №310122 2012 м. Київ
Лікування безсимптомної бактеріурії у жінок на етапі прегравідарної
123 підготовки. І.Л. №154-2013 м. Київ
Діагностика порушень травлення у пацієнтів у віддаленому періоді
після оперативних втручань на підшлунковій залозі з приводу
124 ускладнених форм хронічного панкреатиту. І.Л. №250-2013 м. Київ
Методика кількісного визначення 1,1-диметилбігуаніду гідрохлорид
в екстрактах із біологічних об'єктів. І.Л. №60-2014 м. Київ
125
Пошук природних НПЗП на основі комбінації солей глюкозаміну та Nфеніантранілових кислот. І.Л. №88/1-2014 м. Київ
126
Спосіб фіксації мембрани при лікуванні генералізованого
пародонтиту методом направленої тканинної регенерації. І.Л. №213127 2012 м. Київ
Спосіб профілактики та лікування карієсу зубів у дітей, які
проживають на територіях забруднених ксенобіотиками. І.Л. №112128 2013 м. Київ
Спосіб діагностики показників системи антиоксидантного захисту у
крові щурів за умов водного навантаження на фоні сулемової
129 нефропатії. І.Л. №273-2013 м. Київ
Удосконалення взаємодії акушерсько-гінекологічної і наркологічної
служб в роботі з попередження негативних наслідків вживання
130 психоактивних речовин вагітними. І.Л. №302-2013 м. Київ
Критерії прогнозування інфекційно-запальних ускладнень у хворих
131 на гостру мієлоїдну лейкемію. І.Л. №283-2013 м. Київ
Cпосіб виявлення локалізації кулі гнилісно-зміненому трупі з
використанням металодетектора. І.Л. №193-2014 м. Київ
132
Методики виявлення 1,1-диметилбігуаніду гідрохлорид в екстрактах
з біологічних об'єктів. І.Л. №62-2014 м. Київ
133
Інноваційний засоб створення експериментальної моделі механічної
травми. І.Л. №79-2014 м. Київ
134
Перспективи використання глюкозаміну гідрохлориду як засобу
фригопротекторної дії. І.Л. №95-2014 м. Київ
135
Алгоритм вивчення природних територій природно-заповідного
фонду загальнодержавного значення щодо можливості створення
центрів санаторного лікування та реорганізації існуючої лікувально136 оздоровчої інфраструктури. І.Л. №150-2013 м. Київ

11.08.2015 Люля І.І.- стоматологія

11.08.2015 Бевза Л.І.-педіатрія
Бойко Ю.А.-клінічна
фармакологія
11.08.2015
Бойко Ю.А.-клінічна
11.08.2015 фармакологія
Кукуруза І.Л.- акушер-гінеколог
11.08.2015
Кукуруза І.Л.- акушер-гінеколог
11.08.2015
11.08.2015 Камінський О.А.-хірургія
11.08.2015 Люля І.І.- стоматологія
Кукуруза І.Л.- акушер-гінеколог
11.08.2015
Кукуруза І.Л.- акушер-гінеколог
11.08.2015
Кукуруза І.Л.- акушер-гінеколог
11.08.2015
Кириченко В.І. гастроентерологія
11.08.2015
Чепляка В.С. - контроль за
лікарськими засобами, Бойко
11.08.2015 Ю.А.-клінічна фармакологія
Чепляка В.С. - контроль за
лікарськими засобами, Бойко
11.08.2015 Ю.А.-клінічна фармакологія

11.08.2015 Люля І.І.- стоматологія

11.08.2015 Люля І.І.- стоматологія
Чепляка В.С. - контроль за
лікарськими засобами, Бойко
11.08.2015 Ю.А.-клінічна фармакологія
Кукуруза І.Л.- акушер-гінеколог,
Слободянюк П.М.-наркологія
11.08.2015
11.08.2015 Олійник Т.А. - гематологія
Воронов В.Т.суд.мед.експертиза, Стойко
В.В.- організація та управління
11.08.2015 ОЗО
Чепляка В.С. - контроль за
лікарськими засобами, Бойко
11.08.2015 Ю.А.-клінічна фармакологія
Бойко Ю.А.-клінічна
фармакологія,
11.08.2015 наук.д.лабораторія
Бойко Ю.А.-клінічна
фармакологія,
11.08.2015 наук.д.лабораторія
Організація та управління ОЗО

11.08.2015

Вакцинація проти кору, краснухи та епідемічного паротиту дітей з
ВІЛ-інфекцією. І.Л. №312-2014 м. Київ
137
Застосування природних слабосульфідних мінеральних вод для
138 лікування хворих на ревматоїдний артрит. І.Л. №75-2014 м. Київ
Склад та технологія приготування дитячих супозиторіїв на основі
природної сировини в умовах аптек. І.Л. №168-2013 м.Київ
139
Спосіб порівняльного визначення щільності та архітектоніки
кісткової тканини альвеолярних відростків щелеп за даними
140 ортопантомограм. І.Л. №173-2013 м. Київ
Спосіб прогнозування перебігу виразкової хвороби у дітей. І.Л.
141 №251-2013 м. Київ
Удосконалення методу оцінки кардіореспіраторної адаптації
142 новонароджених. І.Л. №28-2014 м. Київ
Санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення підприємств з
143 видобування та переробки гранітів. І.Л. №60-2013 м. Київ
Особливості диспансерного спостереження хворих на
генералізований пародонтит, асоційований з ревматоїдним
144 артритом. І.Л. №91-2012 м. Київ
Клінічні та вікові особливості застосування біогенних препаратів у
комплексному лікуванні хворих на хронічний пієлонефрит із
поєднаною патологією гастродуоденальної та гепатобіліарної
145 систем. І.Л. №269-2013 м. Київ
Розробка технології супозиторіїв простатопротекторної дії з
рослинними екстрактами. І.Л. № 101-2014 м. Київ
146
Спосіб лікування алкогольного гепатиту у щурів. І.Л. №160-2014 м.
Київ
147
Використання коліфагів при вірусологічному моніторингу стічних
148 вод. І.Л. №32-2014 м. Київ
Сучасний підхід у лікуванні дорослих чоловіків із розповсюдженим
гормонозалежним раком передміхурової залози. І.Л. №110-2014 м.
149 Київ
Досвід використання методу епілюмінесцентної дерматоскопії у
150 пацієнтів з диспластичними невусами. І.Л. №163-2013 м. Київ
Принципи ботулінотерапії в лікуванні спастичності м'язів у дітей з
151 дитячим церебральним паралічем. І.Л. №2-2013 м. Київ
Застосування лікувальної дозованої нордичної ходьби у хворих на
серцево-судинну патологію на санаторно-курортному етапі
152 лікування. І.Л. №215-2013 м. Київ
Спосіб профілактики проявів побічної дії цитостатичного лікування в
порожнині рота у хворих на рак молочної залози. І.Л. №296-2014 м.
153 Київ
Спосіб профілактики та лікування захворювань тканин пародонту в
дітей, які проживають на територіях, забруднених ксенобіотиками.
154 І.Л. №114-2013 м. Київ
Гігієнічна оцінка впливу побутових кондиціонерів на акустичний стан
приміщень житлових будинків та прилеглих до них територій. І.Л.
155 №286-2014 м. Київ
Виявлення та ідентифікація "нових" респіраторних вірусів у дітей з
бронхообструктивним синдромом методом полімеразної ланцюгової
156 реакції. І.Л. №210-2014 м. Київ
Спосіб визначення метилтретбутилового ефіру в повітрі. І.Л. №168157 2014 м. Київ
Застосування елементної амінокислотної суміші для харчування
новонароджених з вродженими вадами розвитку шлунковокишкового тракту в післяопераційному періоді. І.Л. №60-2014 м. Київ
158
Перспективи використання глюкозаміну гідрохлориду як засобу
фригопротекторної дії при поєднаній алкогольно-холодовій травмі.
159 І.Л. №94-2014 м. Київ

160 Антидіарейні засоби з вмістом цинку. І.Л. №7-2013 м. Київ

Незгода І.І.-дит. інфекціоніст,
Бевза Л.І.-педіатрія, Швидюк
11.08.2015 С.І.-терапевт, ЗПСМ
11.08.2015 Капельцова О.А.- фізіотерапія
Чепляка В.С. - контроль за
лікарськими засобами, Бойко
11.08.2015 Ю.А.-клінічна фармакологія

11.08.2015 Люля І.І.- стоматологія
Кондратюк Л.М. - дит.
11.08.2015 гастроентерологія
11.08.2015 Бевза Л.І. -педіатрія
Зайцева В.І.11.08.2015 гол.держ.санітарний лікар

11.08.2015 Управління та організація ОЗО
Швидюк С.І.-терапевт, ЗПСМ,
Пивоварова Н.П.-нефрологія
11.08.2015
Чепляка В.С. - контроль за
лікарськими засобами, Бойко
11.08.2015 Ю.А.-клінічна фармакологія
Чепляка В.С. - контроль за
лікарськими засобами, Бойко
11.08.2015 Ю.А.-клінічна фармакологія
Зайцева В.І.11.08.2015 гол.держ.санітарний лікар
Капшук О.М. - урологія,
Камінський О.А.-хірургія
11.08.2015
Дмитренко С.В. 11.08.2015 дерматовенеролог
11.08.2015 Бородій О.М.- неврологія

11.08.2015 Капельцова О.А.- фізіотерапія

11.08.2015 Люля І.І.- стоматологія

11.08.2015 Люля І.І.- стоматологія
Зайцева В.І.гол.держ.санітарний лікар
11.08.2015
Бевза Л.І.-педіатрія, Катілов
О.В.-дит.пульмонолог,
11.08.2015 алерголог
Зайцева В.І.11.08.2015 гол.держ.санітарний лікар

11.08.2015 Бевза Л.І.-педіатрія
ВМУ, науково-дослідна
лабораторія
11.08.2015
Чепляка В.С. - контроль за
лікарськими засобами, Бойко
11.08.2015 Ю.А.-клінічна фармакологія

Лікування безсимптомної бактеріурії у вагітних. І.Л. №23-2014 м.
161 Київ
Забезпечення розвитку трансферу медичних технологій. І.Л. №3у162 2014 м. Київ
Оцінка рівня фізичної працездатності хворих на серцево-судинну
163 патологію. І.Л. №136-2013 м. Київ
Методики ізолювання 1,1-диметилбігуаніду гідрохлорид з
біологічних рідин при гострому отруєнні препаратом. І.Л. №61-2014
164 м. Київ
Рання діагностика атеросклеротичного ураження судин у пацієнтів
експонованих свинцем. І.Л. №126-2014 м. Київ
165
Спосіб корекції ендотеліальної дисфункції у хворих на пептичну
виразку шлунка та дванадцятипалої кишки, поєднану з цукровим
166 діабетом. І.Л. №343-2013 м. Київ
Патогенетичні особливості використання препаратів інтерферону в
167 педіатрії. І.Л. №158-2013 м. Київ
Спосіб оптимізації лікування хворих на цироз печінки у поєднанні з
дисбіозом кишечника. І.Л. №306-2013 м. Київ
168
Функціонально-організаційна модель роботи медичного працівника
з профілактики хвороб системи кровообігу в умовах сімейної
169 медицини. І.Л. №80-2014 м. Київ
Протизапальне лікування легкої персистуючої бронхіальної астми у
дітей. І.Л. №86-2013 м. Київ
170
Спосіб місцевого лікування запальних захворювань слизової
оболонки порожнини рота, тканин пародонта та періімплантатних
171 тканин. №129-2013 м. Київ
Спосіб діагностики внутрішньоутробного стану плода при
плацентарній дисфункції в ІІІ триместрі вагітності. І.Л. №21-2014 м.
172 Київ
Рання діагностика коморбідних клінічних проявів гіпертонічної
дисциркуляторної енцефалопатії та гіпотиреозу. І.Л. №247-2013 м.
173 Київ
Спосіб проведення інгаляційної терапії новонароджених на штучній
174 вентиляції легень. І.Л. №69-2014 м. Київ
Хіміко-токсикологічне дослідження крові на N-[(етил-2пірролідиніл)метил]-2-метокси-5-сульфамоїлбензамід методом
175 високоефективної рідинної хроматографії. І.Л. №96-2014 м. Київ
Хіміко-токсикологічний аналіз 1-[2-(диметиламіно)-1-(4метоксифеніл)етил]циклогексанолу гідрохлориду в крові методом
високоефективної рідинної хроматографії. І.Л. №97-2014 м. Київ
176
Інноваційні перспективи використання антагоніста рецепторів
інтерлейкіну-1 в терапії інсулінзалежного цукрового діабету. І.Л.
177 №89/1-2014 м. Київ
Кардіотропна дія нестероїдних протизапальних лікарських засобів
за умов комплексного застосування з антагоністом кальцію
178 дигідропіридинового ряду. І.Л. №312-2013 м. Київ
Інноваційні підходи до оптимізації превентивного лікування
179 алергічних захворювань. І.Л. №81/1-2014 м. Київ
Безпечне виробництво та використання наноприсадок до моторного
палива та олив. І.Л. №296-2013 м. Київ

Кукуруза Л.І.- акушер-гінеколог
11.08.2015
11.08.2015 Організація та управління ОЗО
11.08.2015 Швидюк С.І. - терапевт, ЗПСМ
Чепляка В.С. - контроль за
лікарськими засобами, Бойко
11.08.2015 Ю.А.-клінічна фармакологія
Швидюк С.І. - терапевт, ЗПСМ,
Кузьмінова К.М. проф.патологія,Зайцева В.І.11.08.2015 гол.держ.санітарний лікар

11.08.2015 Швидюк С.І. - терапевт, ЗПСМ
Бевза Л.І.-педіатрія, Швидюк
11.08.2015 С.І. - терапевт, ЗПСМ
Кириченко В.І.гастроентерологія, Швидюк С.І.
11.08.2015 - терапевт, ЗПСМ

11.08.2015 Організація та управління ОЗО
Бевза Л.І.-педіатрія, Катілов
О.В.-дит.алергологія,
11.08.2015 пульмонолог

11.08.2015 Люля І.І.- стоматологія
Кукуруза І.Л.- акушер-гінеколог
11.08.2015
Бородій О.М. - неврологія,
Швидюк С.І. - терапевт, ЗПСМ
11.08.2015
11.08.2015 Бевза Л.І.-педіатрія
Чепляка В.С. - контроль за
лікарськими засобами
14.08.2015
Чепляка В.С. - контроль за
лікарськими засобами
14.08.2015
Чепляка В.С. - контроль за
лікарськими засобами
14.08.2015
Чепляка В.С. - контроль за
лікарськими засобами
14.08.2015

180

Бойко Ю.А.-клінічна
14.08.2015 фармакологія
Зайцева В.І. -головний
державний санітарний
лікар,Швидюк С.І. - терапевт,
14.08.2015 ЗПСМ

Коррекція розладів сну у дітей грудного і раннього віку. І.Л. №36181 2014 м. Київ
Спосіб лікування виразкової хвороби у дітей. І.Л. №249-2013 м. Київ
182
Неспецифічна імунотерапія в комплексі лікування бронхіальної
астми у дітей. І.Л. №309-2013 м. Київ
183

14.08.2015 Бевза Л.І.-педіатрія
Кондратюк Л.М. - дит.
14.08.2015 гастроентерологія
Бевза Л.І.-педіатрія, Катілов
О.В.-дит.алергологія,
14.08.2015 дит.пульмонолог

Оптимізація обстеження хворих на гіпотиреоз. І.Л. №201-2013 м.
184 Київ
Медико-психологічний супровід пацієнтів похилого віку з
соматичною патологією в умовах амбулаторії сімейного лікаря. І.Л.
185 №146-2013 м. Київ
Методика комплексної оцінки якості зубних протезів. І.Л. №134-2013
186 м. Київ
Застосування скловолоконного штифта в якості парапульпарного
187 штифта. І.Л. №133-2013 м. Київ
Півищення ефективності лікування туберкульозу. І.Л. №221-2014 м.
Київ
188
189 Спосіб лікування псоріазу звичайного. І.Л. №152-2014 м. Київ
Спосіб прогнозування інволюції перебігу туберкульозу легень. І.Л.
№100-2013 м. Київ

190
Про проведення науково-практичної конференціїї з міжнародною
участю "Новітні напрямки в ультразвуковій діагностиці та виклики
191 часу" 2-3 червня 2015 року І.Л. №5-ф-2015 м.Київ
Клініко-інструментальна діагностика та обгрунтування вибору
тактики ведення хворого з вертеброгенною шийною мієлопатією.
М.Р. (52.12/107.15) м. Київ-2015
192
Метод діагностики реактивації Епштейн-Барр вірусної інфекції у
хворих з Т-клітинним імунодефіцитом (ВІЛ-інфекцією). І.Л.№259193 2013 м. Київ
Сучасні молекулярно-генетичні методи діагностики туляремії. І.Л.
194 №336-2013 м. Київ
Можливості галоаерозольтерапії у відновлювальному лікуванні
хворих на негоспітальні пневмонії. І.Л. №74-2014 м. Київ
195
Спосіб діагностики та лікування вагітних з невиношуванням у
196 ранньому терміні. І.Л. №98-2014 м. Київ
Середньодобовий пульсовий артеріальний тиск як маркер
артеріальної гіпертензії у підлітків із надлишковою масою тіла. І.Л.
197 №153-2014 м. Київ
Спосіб діагностики порушень плацентарного комплексу. І.Л. №18198 2014 м. Київ
Схема комплексних досліджень по створенню системи моніторингу
довкілля і захворювань органів ротової порожнини. І.Л. №125-2014
199 м. Київ
Забезпечення впровадження досягнень медичної науки у роботу
закладів охорони здоров'я та розвитку трансферу медичних
200 технологій. І.Л. №2у-2014 м. Київ
Застосування елементної амінокислотної суміші для харчування
дітей з гестаційним віком менше 37 тижнів. І.Л. №50-2014 м. Київ
201
Критеріальні показники розвитку експериментального
метаболічного синдрому у пубертатному віці. І.Л. №31-2014 м. Київ
202
Оцінка розвитку вторинного антифосфоліпідного синдрому на
основі індексів активності SLEDAI та BILAG у хворих на системний
червоний вовчак. І.Л. №324-2013 м. Київ
203
Лікування хворих на хронічний виразковий стоматит у поєднанні з
виразкою дванадцятипалої кишки. І.Л. №45-2013 м. Київ
204
Науково-практичне обгрунтування розробки параметрів
стандартизації трави вовконогу європейського. І.Л. №177-2013 м.
205 Київ
Метод визначення деструктованих ендотеліальних клітин у
206 кров'яному руслі. І.Л. №44-2013 м. Київ

14.08.2015 Прудиус П.Г.-ендокринологія
Швидюк С.І.-терапевт,
ЗПСМ,Гудкова О.О.-ЗПСМ
14.08.2015
14.08.2015 Люля І.І.- стоматологія
14.08.2015 Люля І.І.- стоматологія
Побережець Г.В.пульмонологія, Андрущенко
С.В.-фтизіатрія, Швидюк С.І.14.08.2015 терапевт, ЗПСМ
14.08.2015 Дмитренко С.В. - дерматологія
Швидюк С.І.-терапевт,
ЗПСМ,Гудкова О.О.-ЗПСМ,
Побережець Г.В.пульмонологія, Андрущенко
14.08.2015 С.В.-фтизіатрія
Дегтярьова Г.В.функціональна діагностика
14.08.2015
Ольхов В.М.-нейрохірургія,
Бородій О.М.-неврологія,
Майко В.М.-ортопедія, Швидюк
26.08.2015 С.І.-терапевт, ЗПСМ
Мороз Л.В.-інфекціоніст,
Незгода І.І.- дит. інфекціоніст
26.08.2015
26.08.2015 Томін С.Я. - епідеміологія
Швидюк С.І.-терапевт,
ЗПСМ,Капельцова О.А.26.08.2015 фізіотерапія
Кукуруза І.Л.- акушер-гінеколог
26.08.2015
Бевза Л.І.-педіатрія, Віннічук
Л.Л.-дит. кардіологія
26.08.2015
Кукуруза І.Л.- акушер-гінеколог
26.08.2015
Організація та управління
ОЗО, ВНМУ каф. ОЗО
26.08.2015
Організація та управління
ОЗО, ВНМУ каф. ОЗО
26.08.2015
Бевза Л.І.-педіатрія
26.08.2015
Чепляка В.С. - контроль за
лікарськими засобами, Бойко
26.08.2015 Ю.А.-клінічна фармакологія
Криворучко С.Г.-ревматологія,
Швидюк С.І.-терапевт, ЗПСМ,
Бондарчук О.Б.-імунологія
26.08.2015
Люля І.І.- стоматологія,
Швидюк С.І.-терапевт, ЗПСМ,
Кириченко В.І.26.08.2015 гастроентерологія
Чепляка В.С. - контроль за
лікарськими засобами, Бойко
26.08.2015 Ю.А.-клінічна фармакологія
Швидюк С.І.-терапевт, ЗПСМ,
26.08.2015 лаб. діагностика ВНМУ

Комплексна допологова підготовка вагітних з вродженими вадами
207 серця. І.Л. №186-2013 м. Київ
Оптимізація способу лікування хворих на цукровий діабет типу 2 та
неалкогольну жирову хворобу печінки. І.Л. №67/1-2014 м. Київ
208
Розробка технології супозиторіїв простатопротекторної дії з
тамсулозина гідрохлоридом. І.Л. № 102-2014 м. Київ
209
Розробка технології комбінованої мазі для лікування інфекційнозапальних захворювань шкіри. І.Л.№91-2014 м. Київ
210
Діагноз "Дефіцит фізичної активності"- фізіологічне обгрунтування,
клінічні прояви та способи корекції. І.Л. №161-2014 м. Київ
211
Якісна оцінка засобів наукової комунікації, запропонованих у 2013
році для впровадження у сферу охорони здоров'я України, за
критеріями, що грунтуються на засадах доказової медицини,
регламентованих спільним наказом МОЗ України та НАМН від
212 13.11.2013 №969/97. І.Л.№4у-2014 м. Київ
Контроль якості ліпофільних екстрактів м'якоті гарбуза, що містять
каротиноїди. І.Л. №76-2014 м. Київ
213
Комплексне лікування залежних від алкоголю шляхом поєднаного
впливу емоційно-стресової та фармакологічної терапії. І.Л. №81214 2014 м. Київ
215 Лазерна поляриметрія біологічних тканин. І.Л. №54-2014 м.Київ
Місцеве ін'єкційне застосування остеопластичних матеріалів в
комплексному лікуванні хворих генералізованим пародонтитом І-ІІ
216 ступеня. І.Л. №17-2014 м. Київ
Кількісне визначення кадмію з використанням очистки Нклиноптилолітом. І.Л. №64-2013 м. Київ
217
Диференційоване застосування гемодіалізу або гемофільтрації в
комплексному лікуванні кардіохірургічних пацієнтів з гострим
218 пошкодженням нирок. І.Л. №68-2014 м. Київ
Визначення порушень в системі антиоксидантного захисту
організму, при експозиції свинцем. І.Л. №127-2014 м. Київ
219
Похідні хінолін-2-карбонової кислоти як потенційні антигіпертензивні
засоби з діуретичною дією. І.Л. №295-2013 м. Київ
220
Вплив інгібітора тирозинкінази EGFR на пухлинний ріст сумісно з
цитостатиком. І.Л. №107-2013 м. Київ
221
Комплекс санаторно-курортної реабілітації з використанням
процедур електросну в дітей у період ремісії онкологічних
захворювань при наявності психовегетативного синдрому. І.Л. №137222 2013 м. Київ
Контроль якості аптечної лікарської форми на основі кислоти
саліцилової та резорцину. І.Л. №10-2013 м.Київ
223
Диференційовані підходи до лікування жінок з ранніми втратами
224 вагітності. І.Л. №192-2013 м. Київ
Можливості використання кровоспинних препаратів при органних
трансплантаціях та операціях на органах черевної порожнини. І.Л.
225 №47-2015 м. Київ
Науково-практичне обгрунтування розробки параметрів
226 стандартизації ряски малої. І.Л. №17-2013 м. Київ
Ендогенно синтезовані нітрозаміни: канцерогенний ризик для
227 населення. І.Л. №224-2013 м. Київ
Спосіб лікування та профілактики гострих і рецидивуючих
риносинуситів. І.Л. №206-2013 м. Київ
228

Кукуруза Л.І.- акушер-гінеколог
26.08.2015
Кириченко В.І.гастроентерологія, Прудиус
П.Г.-ендокринологія, Швидюк
26.08.2015 С.І.-терапевт, ЗПСМ
Чепляка В.С. - контроль за
лікарськими засобами, Бойко
26.08.2015 Ю.А.-клінічна фармакологія
Чепляка В.С. - контроль за
лікарськими засобами, Бойко
26.08.2015 Ю.А.-клінічна фармакологія
Швидюк С.І.-терапевт, ЗПСМ,
Бевза Л.І.-педіатрія
26.08.2015
Організація та управління
ОЗО, ВНМУ каф. ОЗО

26.08.2015
Чепляка В.С. - контроль за
лікарськими засобами, Бойко
26.08.2015 Ю.А.-клінічна фармакологія
Слободянюк П.М.-наркологія,
Клочко В.Л.-психіатрія
26.08.2015
26.08.2015 Мед. університет

26.08.2015 Люля І.І.- стоматологія
Чепляка В.С. - контроль за
лікарськими засобами, Бойко
26.08.2015 Ю.А.-клінічна фармакологія

26.08.2015 Пивоварова Н.П.- нефрологія
Швидюк С.І.-терапевт, ЗПСМ,
Кузьміна К.М.-токсикологія,
26.08.2015 профпатологія
Чепляка В.С. - контроль за
лікарськими засобами, Бойко
26.08.2015 Ю.А.-клінічна фармакологія
Чепляка В.С. - контроль за
лікарськими засобами, Бойко
26.08.2015 Ю.А.-клінічна фармакологія

26.08.2015 Калінчук О.О.-дит.онкологія
Чепляка В.С. - контроль за
лікарськими засобами, Бойко
26.08.2015 Ю.А.-клінічна фармакологія
Кукуруза І.Л.- акушер-гінеколог
26.08.2015

26.08.2015 Камінський О.А.-хірургія
Держлікслужба, контроль за
26.08.2015 лікарськими засобами
Зайцева В.І.-головний
26.08.2015 санітарний лікар
Швидюк С.І.-терапевт, ЗПСМ,
Бондарчук О.Д. 26.08.2015 отоларингологія

Медична реабілітація жінок на етапі прегравідарної підготовки, які
використовували гормональну контрацепцію. І.Л. №155-2013 м. Київ

Кукуруза І.Л.- акушер-гінеколог

229

26.08.2015

Перспективи використання нового похідного адамантану як
церебропротектора при ішемії головного мозку. І.Л. №465-2012
230 м.Київ
Нові підходи до консервативного лікування симптомної лейоміоми
231 матки. І.Л. №67-2014 м. Київ
Розробка технології екстемпоральних мазей з рициновою олією. І.Л.
№84-2013 м. Київ
232
Діагностика ускладненого перебігу вагітності ранніх термінів. І.Л.
233 №191-2013 м. Київ
Застосування препаратів метаболічної дії для підвищення
ефективності антитромботичної профілактики. І.Л. №301-2013 м.
Київ

Чепляка В.С. - контроль за
лікарськими засобами, Бойко
26.08.2015 Ю.А.-клінічна фармакологія
Кукуруза І.Л.- акушер-гінеколог
26.08.2015
Чепляка В.С. - контроль за
лікарськими засобами, Бойко
26.08.2015 Ю.А.-клінічна фармакологія
Кукуруза І.Л.- акушер-гінеколог
26.08.2015
Олійник Т.А. - гематологія,
Швидюк С.І.-терапевт, ЗПСМ,
Шершун С.В.-кардіологія,
Криворучко С.І.-ревматологія,
26.08.2015 Камінський О.А.-хірургія
Швидюк С.І.-терапевт, ЗПСМ,
Пивоварова Н.П.-нефрологія,
Кириченко В.І.26.08.2015 гастроентерологія
Кукуруза І.Л.- акушер-гінеколог
26.08.2015

234
Особливості фітотерапії хворих на хронічний пієлонефрит з
коморбідною патологією гастродуоденальної і гепатобіліарної
систем. М.р.(97.14/84.15) м. Київ-2015
235
Спосіб лікування хронічних запальних захворювань жіночих
236 статевих органів. І.Л. №78-2014 м. Київ
Застосування нового підходу до лікування хронічної серцевої
недостатності з використанням комбінованого препарату, що
237 впливає на аденозинові рецептори. І.Л. №01-2014 м. Київ
Вдосконалення ранньої діагностики гнійно-септичних ускладнень.
238 І.Л. №58-2014 м. Київ
Тактика сімейного лікаря в попередженні розвитку церебральних
інсультів у хворих на артеріальну гіпертензію. І.Л. №200-2013 м.
239 Київ
Спосіб оцінки готовності організму людини до тренувань з фізичним
240 навантаженням. І.Л. №162-2014 м. Київ
Спосіб прогнозування карієсу постійних молярів у дітей. І.Л. №111241 2013 м. Київ
Комбіноване застосування діоксиду хлору та хлору для
знезараження питної води. І.Л. №220-2013 м.Київ
242
Можливості диференційованого застосування природних
мінеральних вод в ранній профілактиці метаболічних порушень при
243 захворюваннях органів травлення. І.Л. №73-2014 м. Київ
Спрощена експрес-діагностика надлишку іонів фтору в емалі
постійних зубів, обумовленого додатковим фторнавантаженням. І.Л.
244 №46-2013 м. Київ

245 Спосіб лікування гемангіом у дітей. І.Л. №298-2013 м. Київ
Спосіб корекції клімактеричного синдрому у жінок з
246 гіперпластичними процесами. І.Л. №20-2014 м. Київ
Застосування нових амінокислотовмісних похідних 1,4-нафтохінону
для фармакопрофілактики фізичної втоми. І.Л. №3-2014 м. Київ
247

26.08.2015 Швидюк С.І.-терапевт, ЗПСМ
Кукуруза І.Л.- акушер-гінеколог
26.08.2015

26.08.2015 Швидюк С.І.-терапевт, ЗПСМ
Швидюк С.І.-терапевт, ЗПСМ,
26.08.2015 Бевза Л.І.-педіатрія
26.08.2015 Люля І.І.- стоматологія
Зайцева В.І.-головний держ.
санітарний лікар, Бевза Л.І.26.08.2015 педіатрія
Капельцова О.А.- фізіотерапія,
Швидюк С.І.-терапевт, ЗПСМ
26.08.2015

26.08.2015 Люля І.І.- стоматологія
Паламарчук Ю.П.-дит.хірургія,
Бевза Л.І.-педіатрія, Швидюк
26.08.2015 С.І.-терапевт, ЗПСМ
Кукуруза І.Л.- акушер-гінеколог
26.08.2015
Чепляка В.С. - контроль за
лікарськими засобами, Бойко
26.08.2015 Ю.А.-клінічна фармакологія

