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Передмова 

У покажчику представлені інформаційні листи про нововведення в системі охорони 
здоров‟я, що надійшли до фонду бібліотеки у Ш кварталі 2018 року. Видання розташовані за 
розділами відповідно до направлень медицини, в кожному окремому розділі – за 
алфавітом. Видання розраховано на головних, штатних та позаштатних спеціалістів 
Департаменту охорони здоров‟я обласної державної адміністрації, відповідальних за 
реалізацію інноваційних процесів та лікарів, що застосовують нові методики в своїй 
практичній діяльності. 
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Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2017. – 6 с. 
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3. Спосіб периоперативної інфузійної терапії у хворих середнього ступеню хірургічного 
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НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с. 
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гігієни та мед. екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ 
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мед. ун-ту ім. О.О. Богомольця, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2018. – 6 с. 

 
4. Гігієнічне обгрунтування моделі прогнозування небезпеки для людини при вживанні 

сільськогосподарських продуктів контамінованих пестицидами (на прикладі фунгіцидів 
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