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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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8.Позитивний ефект даного способу лікування полягає у досягненні нормалізації 

стоматологічного статусу у пацієнтів з метеорологічним хейлітом після проведення 

комплексної терапії, а також у позитивній динаміці об’єктивного стану слизової 

оболонки та червоної кайми губ. 

9.Мазь «Тіотріазолінова» 2%, препарати «Тіотріазолін», «АЕвіт».  

10.Клінічними показаннями до застосування запропонованої корисної моделі є 

прояви у пацієнтів симптомів метеорологічного хейліту. 

11.Індивідуальна чутливість до компонентів схеми лікування. 

12.Алергічні реакції на компоненти запропонованого курсу лікування. 

13.Полтавський державний медичний університет 

14.Відсутні. 

15. Д.мед.н., проф. Рибалов О. В.; д.мед.н., проф.Дев’яткіна Т. О.; к.мед.н., доц. 

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

к.мед.н. Іленко-Лобач Н. В.; к.мед.н. Іленко Н.М.  

Контактна особа: Литовченко І. Ю. +38 0532 561237. 

 

Реєстр. № 125/8/22 

 

1.СПОСІБ ЛІКУВАННЯ АКТИНІЧНОГО ХЕЙЛІТУ 

2.НДР «Механізми впливу хвороботворних факторів на стоматологічний статус осіб 

із соматичною патологією, шляхи їх корекції та блокування», номер державної 

реєстрації: 0115U001138.  

3.Стоматологія. 

4.2+; С 

5.Патент України на корисну модель №143148 UA, МПК (2020.01) А61К 31/00, МПК 

А61Р 1/02 Спосіб лікування актинічного хейліту/ Дев’яткіна Т.О., Рибалов О.В., 

Чечотіна С.Ю., Литовченко І.Ю., Ніколішина Е.В., Іленко Н.М., Марченко А.В. - № 

u2020 01136; заявл. 21.02.2020; опубл. 10.07.2020; Бюл.№13. 

6.Не має. 

7.Запропонований спосіб лікування може бути застосований для терапії хворих з 

актинічним хейлітом. 

8.Позитивний ефект даного способу лікування полягає у досягненні нормалізації 

стоматологічного та загального статусу пацієнтів з актинічним хейлітом після 

проведення комплексної терапії, а також у динаміці об’єктивного стану слизової 

оболонки та червоної кайми губ. 

9.Мазь «Тіотріазолінова» 2%, таблетки «Еріус». 

10.Клінічними показаннями до застосування запропонованої корисної моделі є 

прояви у хворих симптомів актинічного хейліту. 

11.Індивідуальна чутливість до компонентів схеми лікування. 

12.Алергічні реакції на компоненти запропонованого курсу лікування. 

13.Полтавський державний медичний університет 

14.Відсутні. 



 

155 

 

15. К.мед.н., доц. Литовченко І. Ю., д.мед.н., проф.Дев’яткіна Т. О.; д.мед.н., проф. 

Рибалов О. В.; к.мед.н., доц. Чечотіна С. Ю.; д.мед.н., доц. Марченко А. В.; к.мед.н., 

доц. Ніколішина Е. В.; к.мед.н. Іленко Н.М.  

Контактна особа: Литовченко І. Ю. +38 0532 561237. 

 

Реєстр. № 126/8/22 

 

1. СПОСІБ ОТРИМАННЯ МОДЕЛІ ВЕРХНЬОЇ ЩЕЛЕПИ ІЗ 

ПАРАЛЕЛЬНОЮ ДО НІР-ПЛОЩИНИ ПЛОЩИНОЮ ОСНОВИ МОДЕЛІ 

ЗА ДОПОМОГОЮ ШТИФТІВ І Т-ПОДІБНОЇ РАМКИ 

2.  НДР «Клінічна ефективність комплексного лікування захворювань твердих 

тканин зубів і пародонту у населення екологічно несприятливих регіонів», номер 

державної реєстрації: 0118U004144. 

3. Стоматологія.  

4. 2++ 

5. Подано заявку на патент України на винахід за номером 120990 “Спосіб 

отримання гіпсової моделі верхньої щелепи із паралельною до нір-площини 

площиною основи моделі за допомогою штифтів і Т-подібної рамки” 

6. Немає. 

7.  Винахід належить до медицини, а саме до ортопедичної стоматології і 

призначений для того, щоб забезпечити ідентичність горизонтальності плоскості 

оклюзії в порожнині рота і в артикуляторі. Заявлений спосіб отримання гіпсової 

моделі верхньої щелепи із паралельною до НІР-плоскості площиною основи моделі за 

допомогою штифтів і Т-подібної рамки вирішується за рахунок того, що перед 

відливкою гіпсової моделі верхньої щелепи у відбиток на ділянки негативного 

відображення трьох НІР точок поміщують залізні штифти однакової довжини. 

Штифти виконані залізними для взаємодії з магнітом, а однакова довжина забезпечить 

перенос проекції трьох точок НІР-плоскості на площину основи відливаної моделі, 

зберігаючи паралельність НІР-площини на моделі з площиною її основи. Поміщують 

один штифт конусним кінцем у ямку-відбиток міжрізцевого сосочка, а два інших 

штифта клинчастими кінцями у шліцеподібні заглиблення-відбитки крилощелепних 

складок. Штифти іншими кінцями у вигляді шляпок на торцях своїми плоскими 

поверхнями перпендикулярно контактують, пересуваються і скріплюються у 

заданому положенні над точками НІР із плоскими магнітними поверхнями, що 

розміщені на кінцях Т-подібної рамки у відповідності проекціям НІР відбиткових 

відображень. Рамка Т-подібної форми, забезпечує достатній доступ до відбитка. 

Проводять заливку супергіпсом відбитка із встановленими штифтами, а на 

заключному етапі після затвердіння супергіпсу і перед формуванням основи моделі Т-

подібну рамку знімають. На шляпки штифтів накладають скляну пластину і 

заповнюють простір гіпсом для моделей остаточно замуровуючи штифти до поверхні 

шляпок. Прозорий матеріал допомагає контролювати щільність прилягання 

поверхонь шляпок штифтів до пластини, а після твердіння гіпсу отримувати ідеально 

плоску і паралельну до НІР-площини площину основи моделі для подальшого її 


