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Д О  УВАГИ РОЗРОБНИКІВ НОВОВВЕДЕНЬ  
ТА Ф АХІВЦ ІВ, Щ О  ЇХ  ВПРОВАДЖ УЮ ТЬ !

Реєстр галузевих нововведень № 38-39 2013 року вміщує інновації 

наукових установ системи МОЗ України, вищих навчальних медичних 

(фармацевтичного) закладів одержані шляхом спільних розробок вищих 

навчальних медичних закладів, наукових установ МОЗ та НАМН України і 

закладів практичної охорони здоров'я.

Включені у Реєстр нововведення розроблені здебільшого за результатами 

закінчених у 2012-2013 рр. науково-дослідних робіт або фрагментів НДР, що ще 

виконуються.

З усіх питань, що стосуються використання у практичній роботі ново

введень, які містить Реєстр (нових лікарських засобів, виробів медичної техніки, 

медичних технологій тощо) слід звертатись до їх розробників, які зазначені у 

Реєстрі.

Пропозиції щодо оптимізації інноваційних процесів у  галузі прохання 

надсилати до Українського центру наукової медичної інформації та патентно- 

ліцензійної роботи за адресою: 04655, м. Київ, просп. Московський,19.



8. Немає.
9_ Розробка індикаторів якості медичної допомоги при запровадженні локального протоколу медич

ної допомоги хворим на артеріальну гіпертензію в амбулаторно-поліклінічних умовах: інформ. 
лист. - К . ,  2012. .-№  109.

10. НДР «Удосконалення надання медичної допомоги хворим на артеріальну гіпертензію з сунут-
- ньою патологією на амбулаторно-поліклінічному етапі», 010911006606, 2009-2013 рр.

11. Неохороноспроможна.
12. Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» 

Державного управління справами, 01014, м. Київ,-вул. Верхня, 5.
13. Дячук Д.Д. (0442847853), Мороз Г.З., Гідзинська І.М. (0442546828), Дзізінська О.О. (0442847993).
14. Науково-методична рада Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактич

ної та клінічної медицини» Державного управління справами, протокол № 4 від 25.04.2013 р.
15. Консультації розробників.

Реєстр. № 283/39/13

1. М ЕТОДИКА О ЦІНКИ РІВНЯ СО ЦІА ЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ТА Я КО СТІ Ж ИТТЯ СТУДЕН
ТІВ ВИЩ ИХ М ЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ.

2. Розробки та впровадження методики оцінки рівня соціальної адаптації та якості життя в 
залежності від характеру задоволення соціальних потреб студентів-медиків в основних сферах їх 
життєдіяльності,як чинник, що впливає на здоров’я цього контингенту.

3. Методика оцінки рівня соціальної адаптації та якості життя залежно від характеру задоволення 
соціальних потреб студентів-медиків в основних сферах їх життєдіяльності, як чинник, що впли
ває на здоров’я цього контингенту.

4. Не потребує.
5. Визначення оцінки рівня соціальної адаптації серед конкретних популяційних груп ризику.---
6. Відсутні. ■ -■
7. Покращити процес адаптації та підвищити якість життя та здоров’я студентів-медиків.
8. Невідомі.
9. Інформаційний лист про нововведення у сфері охорони здоров’я № 303 - 2011. *<
10. НДР «Стан здоров’я та питання організації медичного обслуговування населення великого 

промислового регіону як одна з важливих проблем регіональної безпеки», № ДР 010211007369, 
термін виконання 2011-2013 рр.

11. Патент відсутній ( НДР не патентоспроможна).
12. ДУ «Кримский державшій медичний університет імені С.І. Георгієвского». АР Крим, м.

- Сімферополь, б. Леніна 5/7, 95006.
13. Соболь С.П. (0669800110), Чебан В.І. (0505025817), Слабкий Г.О. (0501711648), Горбань А.Є. 

(0506181160), Закрутько Л.І. (0954303445).
14. Вчена рада ДУ «КДМУ імені С.І. Георгієвського», протокол № 10 від 28.07.2013.
15. Консультації розробників.

Реєстр. № 284/39/13

1. М ЕТОДИКА ВСТАНОВЛЕННЯ НАДБАВОК ЗА О БС Я Г ТА Я К ІС Т Ь ВИКОНАНОЇ РО 
БО ТИ  ПРАЦІВНИКАМ  ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, Щ О НАДАЮ ТЬ ПЕРВИННУ 
М ЕДИЧНУ ДОПОМ ОГУ ТА Є УЧАСНИКАМ И П ІЛО ТН ОГО  ПРОЕКТУ З РЕФОРМ У
ВАННЯ СИСТЕМ И ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я.

2. Запровадження надбавок за обсяг та якість виконаної роботи медичним працівникам, які безпосе
редньо надають первинну медичну допомогу (лікарі загальної практики - сімейні лікарі, лікарі- 
педіатри дільничні, лікарі-терапевти дільничні, сестри медичні загальної практики -  сімейної ме
дицини, сестри медичні дільничні, фельдшери).

3. Методику розроблено на виконання статті 10 Закону України «Про порядок проведення реформуван
ня системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві» 
від 07.07.2011 р. № 3612-УІ та з урахуванням положень чинного законодавства в оплаті праці. При 
розробці методики враховано, що умови оплати праці працівників закладів охорони здоров’я, що є 
учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони здоров’я, не змінюються і визнача-
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