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Передмова 
 

У покажчику представлені інформаційні листи про нововведення в системі охорони 

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

Видання  розраховано  на  головних,  штатних  та  позаштатних  спеціалістів  

Департаменту охорони  здоров’я  обласної  державної  адміністрації,  відповідальних  за  

реалізацію інноваційних  процесів  та  лікарів,  що  застосовують  нові  методики  в  своїй  

практичній діяльності. 

Листи розташовані за розділами відповідно до направлень медицини, в кожному 

окремому розділі – за алфавітом. 
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2. Створення ефективних засобів корекції діабетичної нефропатії на основі похідних 
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синдромі в межах паліативної допомоги : Інформ. лист №133-2018 ; Харк. мед. акад. 
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України”, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б. в., 2018. – 4 с. 
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Повні тексти Інформаційних листів Ви зможете отримати, замовивши їх  за  

телефонами:                       35-26-93,  (098)107-89-35 . 

або за адресою:                     vinmedlib54@ukr.net  

 

 


