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ДО УВАГИ РОЗРОБНИКІВ ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО НАУКОВУ (НАУКОВО-

ТЕХНІЧНУ) ПРОДУКЦІЮ ТА ФАХІВЦІВ, ЩО ВПРОВАДЖУЮТЬ НАУКОВІ 

РОЗРОБКИ У СФЕРУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

  

Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження 

досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я, (далі – Перелік) випуск № 8 є 

щорічною інформаційною збіркою, у якій містяться повідомлення про наукову 

(науково-технічну) продукцію, отриману за результатами наукової, науково-технічної 

та науково-організаційної діяльності підприємств, установ, організацій Міністерства 

охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України, Національної 

академії медичних наук України, що здійснюють наукову, науково-технічну та 

науково-організаційну діяльність відповідно до пріоритетів сфери охорони здоров’я 

України призначену для практичного застосування у сфері охорони здоров’я. 

  

Перелік сформовано у відповідності до вимог спільного Наказу МОЗ України та 

НАМН України від 13.11.2013 р. № 969/97 «Про удосконалення впровадження 

досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я», зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 05.12.2013 р. за № 2068/24600. 

  

У Перелік включена наукова (науково-технічна) продукція, отримана за 

результатами наукових досліджень 2020-2021 рр. 

  

На інформацію, що міститься у Переліку, розповсюджуються вимоги 

законодавства України щодо захисту об’єктів права інтелектуальної власності. 

 

 

Сформовано та підготовлено до друку Державною організацією «Центр 

тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів 

підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України» 
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заповнюють пастою на онові цитратного буферу, який просочує дентинні канальці 

фуркаційної зони, що сприяє їх хімічній обтурації. 

9. Прилад «Lux Dent UFL-122», фотосенсибілізатор 2% розчин метиленового 

синього, паста на основі цитратного буферу. 

10. Комплексне лікування хронічних запальних процесів періодонту. 

11. Алергічна реакція на препарат. 

12. Можлива помилка – недотримання методики лікування, що проявиться 

відповідною запальною реакцією. 

13. Полтавський державний медичний університет. 

14. Відсутні. 

15. К.мед.н., доц. Сідаш Ю. В.; к.мед.н. Костиренко О. П. 

Контактна особа: Костиренко О. П. +380 680708538. 

 

Реєстр. № 116/8/22 

 

1. МЕТОД ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО РЕЦИДИВУЮЧОГО АФТОЗНОГО 

СТОМАТИТУ 

2. НДР «Розробка патогенетичної профілактики патологічних змін у порожнині рота 

осіб із внутрішніми хворобами», номер державної реєстрації: 0121U108263. 

3. Стоматологія. 

4. 2+; С. 

5. Авторське свідоцтво №102770 Україна, Метод лікування хронічного 

рецидивуючого афтозного стоматиту / Н.М. Іленко, Т.О.Дев'яткіна, К.С.Непорада, 

Н.В. Розколупа, І.Ю. Литовченко, А.В. Марченко, Е.В.Ніколішина (Україна). - № 

с202100211; заявл. 22.01.21; опубл.23.02.21. 

6. Не має. 

7. Запропонований метод лікування може бути застосований для терапії пацієнтів з 

хронічним рецидивуючим афтозним стоматитом. 

8. Позитивний ефект даного методу лікування полягає у досягненні нормалізації 

стоматологічного та загального статусу пацієнтів з хронічним рецидивуючим 

афтозним стоматитом після проведення комплексної терапії, а також у динаміці 

об’єктивного стану слизової оболонки порожнини рота. 

9. Таблетки «Тіотріазолін», таблетки «АЕвіт», мазь «Тіотріазолін» 2%, льодяники 

«Тантум Верде».  

10. Клінічними показаннями до застосування запропонованої корисної моделі є 

прояви у пацієнтів симптомів хронічного рецидивуючого афтозного стоматиту. 

11. Індивідуальна чутливість до компонентів схеми лікування. 

12. Алергічні реакції на компоненти запропонованого курсу лікування. 

13. Полтавський державний медичний університет 

14. Відсутні. 

15. К.мед.н. Іленко Н.М.; к.мед.н., доц. Дев’яткіна Т.О.; д.мед.н., проф. Непорада 

К.С.; к.мед.н., доц. Литовченко І.Ю.; д.мед.н., доц. Марченко А.В.; к.мед.н., доц. 

Розколупа Н.В.; к.мед.н., доц. Ніколішина Е.В. 

Контактна особа: Іленко Н.М. +38 0532 561237. 


