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До наших потенційних авторів
Шановні автори, якщо у Вас є ідеї щодо видання актуальних медичних книг – ми готові до співпраці.
Контактні телефони головного редактора: (044) 234-12-01; 234-58-11; 537-63-66;
моб. (050) 423-88-02
Наші умови:
1) просимо враховувати специфіку видавництва: ми видаємо медичні підручники і навчальні посібники, навчально-методичну, наукову, науково-популярну медичну літературу;
2) необхідно, щоб книга, яку Ви плануєте видати, мала попит серед студентів, викладачів і
фахівців з медицини.
Головний редактор ВСВ «Медицина»

О.В. Легостаєва

Відділ реалізації книг: тел./факс (044) 581-15-67, тел. (044) 238-82-63 (для Києва),
тел. 0-800-50-00-14 (безкоштовна лінія), e-mail: med@society.kiev.ua
http://www.znannia.com.ua

«МЕДИЦИНА»
ВИДАВНИЦТВО

Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина» випускає переважно навчальну медичну літературу – підручники, навчальні посібники, практикуми для вищих медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації. Щороку у видавництві виходить у світ близько 100 видань з
усіх галузей медицини українською, російською та англійською мовами, які відповідають світовим
досягненням медичної науки, вітчизняним, зарубіжним галузевим і видавничим стандартам.
За якістю, кількістю і тематикою видавництво є провідним в Україні з випуску медичної літератури і одним із найбільших на теренах колишніх союзних республік.
За підсумками Першого Всеукраїнського конкурсу видань для вищих навчальних закладів
«Університетська книга» у номінації «Краще навчальне видання з медицини» І місце присуджено
навчальному посібнику «Туберкульоз. ВІЛ-інфекція/СНІД» (за редакцією академіка НАМН України
В.Ф. Москаленка, професора Р.Г. Процюка), ІІ – підручнику «Клінічна фармакологія» (за редакцією
професора О.Я. Бабака, члена-кореспондента НАМН України О.М. Біловола, члена-кореспондента
НАН України І.С. Чекмана).
Наші автори – це відомі, авторитетні вчені, добре знані в Україні і за її межами фахівці, досвідчені
викладачі: академіки НАМН України О.М. Біловол, В.Г. Бондар, О.Ф. Возіанов, Г.В. Гайко, Д.І. Заболотний, В.М. Запорожан, Ю.І. Кундієв, В.Ф. Москаленко, Є.Г. Педаченко, Ю.І. Фещенко, П.Д. Фомін,
В.І. Цимбалюк, чл.-кор. НАМН України К.М. Амосова, М.Л. Аряєв, В.С. Бітенський, Ю.П. Вдовиченко,
Б.М. Венцківський, О.П. Волосовець, О.Я. Гречаніна, Ю.В. Думанський, Г.Д. Жабоєдов, М.П. Захараш, Б.С. Зіменковський, В.В. Камінський, В.М. Лісовий, В.О. Маланчук, Л.Б. Маркін, В.А. Міхньов,
М.І. Пилипенко, М.Є. Поліщук, Н.Г. Семикоз, Г.К. Степанківська, Л.В. Харьков, Ю.Б. Чайковський,
І.С. Чекман, В.П. Черних, О.П. Яворовський, професори Е.Ф. Барінов, А.В. Борисенко, Ф.С. Глумчер,
Л.А. Дзяк, І.С. Зозуля, В.А. Капустник, В.А. Качкан, Ю.М. Колесник, І.В. Ніженковська, М.М. Рожко,
А.С. Свінціцький, Н.М. Середюк, І.М. Скрипник, В.І. Сушко, О.О. Тимофєєв, В.І. Філімонов, П.С. Фліс,
С.Д. Хіміч, В.Й. Шатило, М.В. Шегедин та ін.
Видавництво працює над програмою перекладу кращої медичної літератури зарубіжних видавництв із США, Великої Британії, Польщі тощо.
До цього каталогу внесено книги, що вийшли в останні роки, а також заплановані до видання
у 2014–2015 роках.
Каталог має три розділи: перший – навчальна література для медичних ВНЗ ІІІ–IV рівнів
акредитації; другий – І–IІІ рівнів акредитації; третій – науково-популярна, спеціалізована та
навчально-методична література. Їх поділено на підрозділи: видання українською, російською
та іноземними мовами з наскрізною нумерацією. Перед кожним розділом на шмуцтитулі наведено тематичний покажчик за індексацією видань. Наприкінці каталогу подано алфавітний
покажчик за назвами книг.
Замовлення видань через відділ реалізації книг: тел./факс (044) 581-15-67,
тел. (044) 238-82-63 (для Києва),
тел. 0-800-50-00-14 (безкоштовна лінія),
e-mail: med@society.kiev.ua

Книги видавництва «Медицина» також можна придбати
практично в усіх найбільших книгарнях України за такими адресами:
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1.

Підручник

Àêóøåðñòâî

За ред. Б.М. Венцківського, Г.К. Степанківської, М.Є. Яроцького
К.: ВСВ “Медицина”, 2012. – 648 с. + 4 с. кольор. вкл. – Мова укр. –
Формат 70×100 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-213-6
Затверджено МОН України

У підручнику згідно з даними науково-доказової медицини викладено сучасні підходи до ведення вагітності, методики пренатального і інтранатального визначення
стану плода, принципи ведення післяпологового періоду. Наведено підходи до діагностики, тактики ведення і лікування вагітних з різною екстрагенітальною патологією.
Велику увагу приділено основним акушерським операціям, техніці виконання
місцевих процедур.
процедур Розкрито акушерську
а
тактику, у тому числі розродження шляхом кесаревого розтину, методи
профілактики та лікування акушерських кровотеч, ДВЗ-синдрому і акушерського травматизму. Викладено питання,
що стосуються підтримки грудного вигодовування, а також порушення та ускладнення лактації. Підручник створено
відповідно до нової програми з акушерства і вимог Болонського процесу. Для студентів вищих медичних навчальних
закладів, що навчаються за спеціальністю “Лікувальна справа”. Книга стане помічником у щоденній роботі викладачів
вищих медичних навчальних закладів і формуванні сучасних поглядів у майбутніх лікарів акушерів.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Перелік скорочень. Роздiл 1. Законодавча основа охорони материнства і дитинства в Україні. Організація акушерської допомоги. Роздiл 2. Деонтологія в акушерстві. Роздiл 3. Фізіологічна вагітність. Роздiл 4. Патологія вагітності. Роздiл 5. Вагітність і екстрагенітальна патологія. Роздiл 6. Гостра хірургічна патологія і вагітність. Роздiл 7. Вагітність і захворювання
жіночих статевих органів. Роздiл 8. Фізіологічні та патологічні пологи. Роздiл 9. Акушерські операції. Роздiл 10. Післяпологовий період. Роздiл 11. Порушення і ускладнення лактації. Роздiл 12. Фізіологія періоду новонародженості. Література

69709

2.

Підручник

Àêóøåðñòâî ³ ã³íåêîëîã³ÿ:
Ó 2 êí. – Êí. 1: Àêóøåðñòâî

За редакцією В.I. Грищенка, М.О. Щербини
К.: ВСВ “Медицина”, 2011. – 424 с. – Мова укр. – Формат 70×100 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-141-2
Допущено МОЗ України

У сучасних умовах у сфері поліпшення якості підготовки студентів-медиків і поглиблення їхніх знань у галузі акушерства гостро постала потреба у виданні підручника, який висвітлював би актуальні питання акушерства і відповідав чинним
навчальним програмам. Підручник створено відповідно до нової програми з акушерства та згідно з вимогами Болонського процесу.
У підручнику описано сучасні досягнення вітчизняної та світової акушерської науки, розглянуто фізіологічні аспекти вагітності та пологів, основні чинники етіології, патогенезу, клініки, діагностики, лікування і профілактики за-

МЕДИЦИНА

тел.: +38 (044) 238-82-63, тел./факс: +38 (044) 581-15-67
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хворювань під час вагітності, пологів та післяпологового періоду. Основи організації акушерської допомоги в Україні
подано з урахуванням наказів МОЗ України, клінічних протоколів, стандартів медичної освіти.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів III–IV рівнів акредитації.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Список скорочень. Роздiл 1. Запліднення, ембріогенез, критичні періоди онтогенезу. Роздiл 2. Зміни в організмі жінки в період
вагітності. Гігієна і харчування вагітних. Вплив шкідливих факторів на плід. Роздiл 3. Методи дослідження в акушерстві та перинатології. Діагностика і ведення вагітності. Роздiл 4. Жіночий таз. Тазове дно. Плід як об’єкт пологів. Біомеханізм пологів при головному і тазовому передлежанні. Роздiл 5. Причини початку пологів. Зганяльні сили. Клінічна картина, ведення і знеболення пологів. Роздiл 6. Фізіологія післяпологового періоду і періоду новонародженості. Роздiл 7. Багатоплідна вагітність. Роздiл 8. Розгинальні, тазові передлежання та неправильні положення плода. Роздiл 9. Невиношування і переношування вагітності. Роздiл 10.
Аномалії кісткового таза. Роздiл 11. Пологовий травматизм роділлі і плода. Роздiл 12. Прееклампсія та еклампсія вагітних.
Роздiл 13. Плацентарні ускладнення. Роздiл 14. Плацентарна недостатність. Дистрес плода. Затримка внутрішньоутробного
розвитку плода. Роздiл 15. Ізосерологічна несумісність крові вагітної і плода. Роздiл 16. Аномалії розвитку плода та його придатків. Питання медичної генетики. Роздiл 17. Вагітність і пологи при екстрагенітальних захворюваннях. Роздiл 18. Перинатальні
інфекції. Роздiл 19. Аномалії пологової діяльності. Роздiл 20. Маткові кровотечі в послідовий і післяпологовий період. Роздiл 21.
Геморагічний шок. Емболія навколоплідними водами. Роздiл 22. Акушерські операції. Роздiл 23. Кесарів розтин. Роздiл 24. Післяпологові гнійно-септичні захворювання. Роздiл 25. Патологія періоду новонародженості. Список літератури

69710

3.

Підручник

Àêóøåðñòâî ³ ã³íåêîëîã³ÿ:
Ó 2 êí. – Êí. 2: Ã³íåêîëîã³ÿ

За редакцією В.I. Грищенка, М.О. Щербини
К.: ВСВ “Медицина”, 2011. – 376 с. + 8 с. кольор. вкл. – Мова укр. –
Формат 70×100 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-142-9
Допущено МОЗ України

Поліпшення якості підготовки студентів у вищих медичних навчальних закладах пов’язане з удосконаленням форм і методів викладання предметів, а також
з упровадженням новітніх досягнень, засвоєнням сучасних форм навчання та
контролю за рівнем знань. Матеріал викладено з урахуванням програми вивчення
предмета “Акушерство і гінекологія” із позицій доказової медицини та переходу до Болонського процесу.
У підручнику використано накази МОЗ України № 620 “Про організацію надання стаціонарної акушерськогінекологічної та неонатологічної допомоги в Україні”, № 582 “Про затвердження клінічних протоколів”, висвітлено
сучасні методи діагностики та лікування гінекологічних хворих.
Кожний підрозділ містить тестові завдання та ситуаційні задачі з відповідями для самостійної перевірки знань
студентами. Наприкінці кожного підрозділу наведено перелік практичних навичок, якими повинен володіти студент.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Роздiл 1. Основи організації гінекологічної допомоги. Жіноча консультація та гінекологічний стаціонар. Роздiл 2. Анатомія та
фізіологія жіночих статевих органів. Роздiл 3. Загальна симптоматологія і діагностика гінекологічних захворювань. Роздiл 4.
Запальні захворювання жіночих статевих органів. Роздiл 5. Порушення менструальної функції та нейроендокринні синдроми.
Роздiл 6. Генітальний ендометріоз. Роздiл 7. Доброякісні пухлини та пухлиноподібні захворювання жіночих статевих органів.
Роздiл 8. Передракові та фонові захворювання жіночих статевих органів. Роздiл 9. Злоякісні новоутворення жіночих статевих
органів. Роздiл 10. Аномалії розвитку жіночих статевих органів та порушення статевого дозрівання. Роздiл 11. Неправильні положення та травматичні пошкодження жіночих статевих органів. Роздiл 12. Безплідний шлюб та сучасні репродуктивні технології. Контрацепція. Роздiл 13. Гінекологічні захворювання у дітей та підлітків. Роздiл 14. Невідкладні стани в гінекології. Роздiл 15.
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НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ МЕДИЧНИХ ВНЗ ІІІ–ІV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ
Типові хірургічні втручання та ендоскопічна хірургія в гінекології. Роздiл 16. Захворювання органів сечової системи у жінок. Сечостатеві нориці. Роздiл 17. Питання жіночої сексопатології. Список літератури. Додаток
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4 ТОМАХ

За редакцією
академіка НАМН України,
професора В.М. ЗАПОРОЖАНА

ТОМ

1

АКУШЕРСТВО

4.

Підручник

Àêóøåðñòâî òà ã³íåêîëîã³ÿ:
â 4 ò. – Ò. 1. Àêóøåðñòâî

За редакцією В.М. Запорожана
К.: ВСВ “Медицина”, 2013. – 1032 с. + 4 с. кольор. вкл. – Мова укр. –
Формат 70×100 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-275-4
Затверджено МОЗ і МОН України

Національний підручник з акушерства і гінекології – перше в Україні видання
із серії науково-практичних керівництв, що містить усю наукову інформацію, необхідну для студентів, лікарів і науковців. У національному підручнику представлено
як основні положення класичного акушерства, так і досягнення новітніх інноваційних технологій у цій галузі. На відміну від більшості інших керівництв, у національному підручнику з акушерства
і гінекології велику увагу приділено питанням профілактики, діагностики, фармакотерапії і хірургічним методам лікування, детально представлено клінічні рекомендації з усіх основних нозологій і синдромів в акушерсько-гінекологічній практиці. Видання ілюстроване, містить клінічні приклади для кращого засвоєння матеріалу.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарів-інтернів, курсантів, ординаторів,
аспірантів, науковців, лікарів пологових будинків, жіночих консультацій.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
МЕДИЦИНА

Перелік скорочень. Розділ 1. Організація акушерської допомоги в україні. Розділ 2. Основні методи дослідження в акушерстві. Розділ 3. Знеболювання в акушерстві. Розділ 4. Клінічна анатомія та фізіологія органів малого таза. Розділ 5. Фізіологічне акушерство. Розділ 6. Патологічне та оперативне акушерство. Розділ 7. Кровотечі, шок і термінальні стани в
аушерстві. Розділ 8. Гестози. Розділ 9. Травматизм в акушерстві. Розділ 10. Екстрагенітальні захворювання в акушерстві.
Розділ 11. Вагітність при доброякісних та злоякісних захворюваннях органів малого таза та молочної залози. Розділ 12. Гостра хірургічна патологія і вагітність. Список літератури
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5.

Підручник

Àêóøåðñòâî òà ã³íåêîëîã³ÿ:
â 4 ò. – Ò. 2. Íåîíàòîëîã³ÿ

ÀÊÓØÅÐÑÒÂÎ
ÒÀ
Ã²ÍÅÊÎËÎÃ²ß
У

За редакцією В.М. Запорожана
К.: ВСВ “Медицина”, 2013. – 928 с. – Мова укр. – Формат 70×100 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-276-1
Затверджено МОЗ і МОН України

Розгляд у національному підручнику одночасно проблем акушерства, гінекології і неонатології ґрунтується на історичному взаємозв’язку цих дисциплін, а
також враховує сучасну єдність підходів до надання медичної допомоги новонародженим в акушерських стаціонарах, перинатальних центрах і спеціалізованих

МЕДИЦИНА

4 ТОМАХ

За редакцією
академіка НАМН України,
професора В.М. ЗАПОРОЖАНА

ТОМ

2

НЕОНАТОЛОГІЯ
МЕДИЦИНА

тел.: +38 (044) 238-82-63, тел./факс: +38 (044) 581-15-67
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неонатологічних відділеннях дитячих лікарень. Національний підручник відповідає програмам з дипломної та післядипломної освіти лікарів за спеціальністю “Неонатологія”.
У підручнику висвітлено питання організації медичної допомоги новонародженим, фізіології та патології
плода і новонародженої дитини. Систематизовано інформацію про основні патологічні стани і захворювання в
неонатальний період. Викладено принципи медикаментозного лікування й інтенсивної терапії в новонароджених.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарів-інтернів, курсантів, слухачів вищих медичних навчальних закладів (факультетів) післядипломної освіти, ординаторів, аспірантів
і науковців.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Розділ 1. Організація медичної допомоги новонародженим. Розділ 2. Фізіологія і патологія плода. Розділ 3. Фізіологія
новонародженої дитини. Розділ 4. Патологія неонатального періоду. Розділ 5. Інфекційні хвороби, специфічні для периі неонатального періоду. Розділ 6. Інтенсивна терапія новонароджених. Додатки. Література
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6.

Підручник

Àêóøåðñòâî òà ã³íåêîëîã³ÿ:
â 4 ò. – Ò. 3. Íåîïåðàòèâíà ã³íåêîëîã³ÿ

ÀÊÓØÅÐÑÒÂÎ
ÒÀ
Ã²ÍÅÊÎËÎÃ²ß
У

За редакцією В.М. Запорожана
К.: ВСВ “Медицина”, 2013. – 1024 с. – Мова укр. – Формат 70×100 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-297-6
Затверджено МОЗ і МОН України

4 ТОМАХ

За редакцією
академіка НАМН України,
професора В.М. ЗАПОРОЖАНА

ТОМ

3

НЕОПЕРАТИВНА ГІНЕКОЛОГІЯ

У національному підручнику детально подана гінекологічна патологія. Видання
написано з урахуванням багаторічного досвіду авторів та аналізу сучасної медичної літератури.
Широко розглянуті питання діагностики, фармакотерапії, підходів до оперативного лікування та профілактики основних синдромів та захворювань. Значну
увагу приділено сучасним додатковим методам обстеження, що дає змогу переглянути деякі положення гінекології,
в тому числі в ультразвуковій діагностиці. Показана значимість ендоскопії (гістероскопія, лапароскопія) в гінекологічній практиці.
У підготовці керівництва брали участь провідні спеціалісти акушери-гінекологи України.
Сподіваємося, що матеріали, викладені в національному підручнику, будуть використані в практичній діяльності
лікарів акушерів-гінекологів, що сприятиме подоланню демографічної кризи в країні, зниженню материнської захворюваності, підвищенню якості медичної допомоги жінкам.
Для студентів старших курсів, лікарів-інтернів, курсантів, викладачів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації та післядипломної освіти, а також практичних лікарів акушерів-гінекологів, ординаторів, аспірантів,
наукових співробітників, що працюють у галузі акушерства та гінекології.
МЕДИЦИНА

СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Перелік скорочень. Розділ 1. Організація гінекологічної допомоги в Україні. Розділ 2. Дослідження в гінекології. Розділ 3. Структура та функція гінекологічної системи. Розділ 4. Порушення розвитку гінекологічної системи. Розділ 5.
Ендокринні розлади в репродуктивний період. Розділ 6. Запальні захворювання жіночих статевих органів. Розділ 7.
Безплідний шлюб. Розділ 8. Незапальні захворювання вульви, піхви та шийки матки. Розділ 9. Гіперпластичні та диспластичні захворювання органів репродуктивної системи. Розділ 10. Аномалії розвитку та неправильне положення
статевих органів. Розділ 11. Запобігання небажаній вагітності. Розділ 12. Невідкладні стани в гінекології. Розділ 13.
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НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ МЕДИЧНИХ ВНЗ ІІІ–ІV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ
Передопераційна підготовка та обстеження хворих гінекологічного профілю. Розділ 14. Знеболювання гінекологічних
операцій. Розділ 15. Фармакотерапія. Список літератури
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Підручник

Àêóøåðñòâî òà ã³íåêîëîã³ÿ:
â 4 ò. – Ò. 4. Îïåðàòèâíà ã³íåêîëîã³ÿ

За редакцією В.М. Запорожана
К.: ВСВ “Медицина”, 2014. – 704 с. – Мова укр. – Формат 70×100 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-306-5
Затверджено МОЗ і МОН України

ОПЕРАТИВНА ГІНЕКОЛОГІЯ

У 4 томі розглянуто питання анатомії, фізіології, гістопатології, діагностики
та корекції найбільш актуальних захворювань в оперативній гінекології. Описано методики як класичних, так і новітніх, мінімально інвазивних і високотехнологічних операцій, можливі ускладнення та їх профілактику з включенням
питань онкогінекології, урогінекології та колоректальної хірургії, інтенсивної
терапії. При викладенні методик операцій висвітлено всі суттєві деталі, наведено найчастіші помилки хірургапочатківця і рекомендації щодо їх уникнення для анатомічного і технічно коректного виконання оперативного
втручання.
Для лікарів хірургів-гінекологів, урогінекологів, онкогінекологів.
МЕДИЦИНА

СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Список скорочень. Частина І. Основи гінекологічної хірургії. Розділ 1. Принципи гінекологічної хірургічної техніки. Лапаротомія. Розділ 2. Основи лапароскопії в гінекології. Типи хірургічних енергій. Розділ 3. Діагностична і
оперативна гістероскопія. Частина ІІ. Хірургія доброякісних гінекологічних захворювань і безплідності. Розділ 4. Фізіологічні та патологічні маткові кровотечі. Розділ 5. Аборти. Розділ 6. Позаматкова вагітність. Розділ 7.
Трубна стерилізація. Розділ 8. Трубна безплідність і реконструктивна трубна хірургія. Розділ 9. Ендометріоз і
аденоміоз. Розділ 10. Доброякісні захворювання яєчників. Розділ 11. Хронічний тазовий біль. Розділ 12. Запальні захворювання органів таза. Розділ 13. Аномалії жіночого репродуктивного тракту. Розділ 14. Міома матки і
міомектомія. Розділ 15. Гімтеректомія. Розділ 16. Хірургічне лікування доброякісних захворювань вульви, піхви
та уретри. Частина ІІІ. Реконструктивна тазова хірургія і урогінекологія. Розділ 17. Анатомія і патофізіологія
тазових пролапсів. Передопераційне обстеження і принципи корекції. Розділ 18. Хірургічне лікування дефектів передньої стінки піхви. Розділ 19. Хірургічне лікування дефектів задньої стінки піхви. Розділ 20. Вагінальна гімтеректомія з хірургічною корекцією ентероцелє, цистоцелє і ректоцелє. Розділ 21. Хірургічне лікування
пролапсу склепіння піхви. Розділ 22. Стресове нетримання сечі. Розділ 23. Хірургічне лікування сечостатевих
фістул. Розділ 24. Хірургічне лікування анальної іконтиненції і ректовагінальних фістул. Частина ІV. Онкогінекологія. Розділ 25. Преінвазивні плоско клітинні захворювання нижніх відділів жіночого генітального тракту.
Розділ 26. Рак вульви. Розділ 27. Рак піхви. Розділ 28. Рак шийки матки. Розділ 29. Злоякісні захворювання тіла
матки. Розділ 30. Рак яєчників і маткових труб. Частина V. Гінекологічна хірургія у вагітних. Розділ 31. Хірургічне лікування пухлин яєчника при вагітності. Розділ 32. Гінекологічна хірургія в акушерстві. Частина VІ. Хірургія
оперативних травм. Хірургічні ускладнення в гінекологічній практиці. Розділ 33. Профілактика і лікування оперативних травм нижніх відділів сечових шляхів при гінекологічних операціях. Розділ 34. Негінекологічні
стани в гінекологічній хірургії. Розділ 35. Профілактика і лікування оперативних травм кишок. Частина VІІ. Передопераційна підготовка і післяопераційне ведення гінекологічних хворих. Розділ 36. Передопераційна
підготовка гінекологічних хворих. Розділ 37. Післяопераційний догляд за хворими після гінекологічних операцій.
Розділ 38. Післяопераційні інфекції: профілактика і лікування. Розділ 39. Шок у гінекологічних пацієнток. Предметний покажчик. Список літератури
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64817

8.

Підручник

Àíåñòåç³îëîã³ÿ òà ³íòåíñèâíà òåðàï³ÿ

За редакцією Ф.С. Глумчера
К.: ВСВ “Медицина”, 2010. – 336 с. – Мова укр. – Формат 70×100 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-028-6
Затверджено МОН України; Рекомендовано МОЗ України

Підручник «Анестезіологія та інтенсивна терапія» розроблено для студентів
вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації спеціальностей «Лікувальна справа» 7.110101, «Педіатрія» 7.110104 та «Медико-профілактична справа»
7.110105 напрямку підготовки 1101 «Медицина».
Курс анестезіології та інтенсивної терапії закладає основи вивчення студентами невідкладних станів, при яких використовують методи знеболювання й інтенсивної терапії. Опанування цих дисциплін інтегрується з вивченням внутрішньої медицини, педіатрії, фармакології, оскільки ґрунтується на набутті знань із клінічної фізіології дихальної, серцево-судинної систем, печінки,
нирок тощо.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Вступ. Особливості викладання курсу анестезіології та інтенсивної терапії за кредитно-модульною системою. Історія розвитку анестезіології, реаніматології та інтенсивної терапії. Реаніматологія. Анестезіологія. Інтенсивна терапія. Додаток. Список
використаної літератури. Список скорочень

Навчальний посібник

9.

Перевидання

Á³îëîã³÷íà õ³ì³ÿ:
òåñòè òà ñèòóàö³éí³ çàäà÷³

За редакцією О.Я. Склярова
К.: ВСВ “Медицина”, 2010. – 360 с. – Мова укр. – Формат 60×90/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-045-3
Затверджено МОЗ України

Навчальний посібник з тестів та ситуаційних задач підготовлений згідно з програмою для студентів медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів. Наведено тести початкового і кінцевого рівня знань і базові тести з ліцензійного іспиту Крок-1.
Для студентів вищих медичних закладів освіти ІІІ–IV рівнів акредитації.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Список скорочень. Вступ. Розділ 1. Біохімічні методи досліджень. Розділ 2. Амінокислоти та білки. Розділ 3. Нуклеїнові
кислоти. Розділ 4. Ензими: структура, властивості, кінетика. Розділ 5. Вуглеводи, їх структура та функції. Обмін вуглеводів.
Розділ 6. Структура, властивості, метаболізм ліпідів. Розділ 7. Вітаміни, їх роль в організмі. Розділ 8. Енергетичний обмін.
Розділ 9. Біохімія ротової порожнини. Розділ 10. Функціональна біохімія травного каналу. Розділ 11. Обмін амінокислот,
простих і складних білків. Розділ 12. Біосинтез нуклеїнових кислот і білків. Синтез і розпад нуклеотидів. Розділ 13. Біохімія
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печінки. Біотрансформація ендогенних та екзогенних сполук. Розділ 14. Біохімія крові. Розділ 15. Гормони. Розділ 16. Обмін води і мінеральних речовин. Розділ 17. Біохімія сечі. Розділ 18. Біохімія нервової системи. Розділ 19. Біохімія м’язів.
Розділ 20. Біохімія сполучної тканини

71385
П.В. ІЩЕНКО
В.А. КЛЬОМІН
Р.Х. КАМАЛОВ
А.М. ЛИХОТА

ВІЙСЬКОВА
ОРТОПЕДИЧНА
СТОМАТОЛОГІЯ

Підручник

²ùåíêî Ï.Â., Êëüîì³í Â.À., Êà÷àëîâ Ð.Õ., Ëèõîòà À.Ì.
10.

Â³éñüêîâà îðòîïåäè÷íà ñòîìàòîëîã³ÿ
К.: ВСВ “Медицина”, 2013. – 312 с. – Мова укр. – Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-182-5
Рекомендовано МОЗ і МОН України

У підручнику розглянуто історію розвитку, становлення та організацію стоматологічної допомоги у Збройних силах, сучасні вимоги до ортопедичної стоматологічної допомоги у військах, питання догляду за стоматологічними хворими, військово-лікарської експертизи. Наведено характеристику ортопедичних щелепно-лицевих апаратів і пристроїв, що їх застосовують для лікування
і реабілітації особового складу. Описано використання індивідуальних засобів
надання першої медичної допомоги військовослужбовцям. Висвітлено помилки та ускладнення у стоматологічній практиці.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарів-інтернів, лікарів-курсантів факультетів післядипломної освіти, військових лікарів.
МЕДИЦИНА

СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Список скорочень. Вступ. Розділ 1. Історія розвитку військової ортопедичної стоматології. Розділ 2. Організація ортопедичної стоматологічної допомоги у військах. Розділ 3. Військово-медична експертиза військовослужбовців. Розділ 4. Догляд за пораненими стоматологічного профілю (базові положення). Розділ 5. Військово-лікарська експертиза при щелепнолицевих пораненнях. Розділ 6. Ортопедичні щелепно-лицеві апарати і пристрої. Розділ 7. Помилки, ускладнення та проблеми у стоматологічній практиці. Додатки. Список рекомендованої літератури

61850

Підручник

Ñåðåäþê Í.Ì.
11.

Âíóòð³øíÿ ìåäèöèíà
К.: Медицина, 2009. – 1104 с. + 32 с. кольор. вкл. – Мова укр. –
Формат 70×100 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-966-10-0067-3
Допущено МОЗ України

У підручнику викладено сучасні відомості щодо етіології, патогенезу, клініки,
діагностики, лікування та профілактики захворювань внутрішніх органів.
Питання з внутрішньої медицини ґрунтуються на основних положеннях фундаментальних дисциплін – анатомії, патоморфології, нормальної та патологічної
фізіології, біологічної хімії.
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Усі розділи наведено з позицій фізіологічного підходу до клінічних проблем. Більшість способів і методів фармакотерапії найважливіших терапевтичних захворювань викладено з урахуванням завдань та головних принципів
клінічної фармакології. Поєднано ідеї класичної госпітальної терапевтичної клініки із сучасними діагностичними
та лікувальними технологіями доказової медицини та вимогами кредитно-модульної системи Болонського процесу.
Для студентів старших курсів вищих медичних навчальних закладів III–IV рівнів акредитації, лікарів-інтернів, лікарів загальної практики/сімейної медицини, терапевтів.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Від авторів. Передмова. Роздiл 1. Нарис з історії української внутрішньої медицини. Роздiл 2. Захворювання серцевосудинної системи. Роздiл 3. Захворювання органів дихання. Роздiл 4. Захворювання органів травної системи. Роздiл 5.
Захворювання нирок. Роздiл 6. Ревматичні хвороби. Дифузні захворювання сполучної тканини. Роздiл 7. Захворювання
системи крові. Роздiл 8. Дієтотерапія. Санаторно-курортне лікування. Список літератури

58487

12.

Підручник

Âíóòð³øíÿ ìåäèöèíà: Ó 3 ò. – Ò. 1

За редакцією К.М. Амосової
К.: Медицина, 2008. – 1056 с. – Мова укр. – Формат 70×100 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-966-8144-63-9
ISBN 978-966-8144-64-6
Рекомендовано МОЗ України

Фундаментальний підручник “Внутрішня медицина” у трьох томах охоплює такі
важливі розділи внутрішніх хвороб, як кардіологія, гастроентерологія, гематологія, нефрологія, ревматологія, пульмонологія (перший і другий томи), розглянуто
також диференціальну діагностику при головних симптомах і синдромах у клініці
внутрішніх хвороб (третій том).
Видання добре проілюстровано, містить тестові запитання до всіх розділів, а також предметний покажчик.
Підручник підготовлено провідними фахівцями України відповідно до навчальних програм вищих медичних закладів освіти III–IV рівнів акредитації.
Перший том підручника складається з трьох розділів, в яких йдеться про захворювання системи кровообігу,
органів травлення, крові і кровотвірних органів. Протягом останніх років у цих галузях внутрішньої медицини з’явилися нові дані з етіології і патогенезу низки захворювань, удосконалювалися методи діагностики та
лікування на основі досягнень мікробіології, імунології, генетики, фармакології тощо. Проведено велику кількість масштабних досліджень, що дали змогу отримати цінну інформацію про клінічний ефект багатьох методів
лікування і профілактики деяких захворювань. Усе це знайшло відображення в міжнародних і національних
рекомендаціях і стандартах ведення хворих з різною патологією і стало підґрунтям відповідних розділів пропонованого підручника.
Для студентів IV–VI курсів вищих медичних навчальних закладів, лікарів-інтернів, а також молодих лікарів, насамперед терапевтів.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Передмова
Розділ 1. Хвороби системи кровообігу
Розділ 2. Хвороби органів травлення
Розділ 3. Хвороби крові і кровотвірних органів
Предметний покажчик
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13.

Підручник

Âíóòð³øíÿ ìåäèöèíà: Ó 3 ò. – Ò. 2

За редакцією К.М. Амосової
К.: Медицина, 2009. – 1088 с. + 24 с. кольор. вкл. – Мова укр. –
Формат 70×100 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-966-8144-63-9
ISBN 978-966-10-0075-8
Рекомендовано МОЗ України

Другий том підручника “Внутрішня медицина” містить три розділи, в яких висвітлені хвороби органів дихання, хвороби нирок і ревматичні хвороби. У підручнику наведені сучасні уявлення про основні захворювання і синдроми зазначених
розділів внутрішньої патології, їх етіопатогенез та епідеміологію, використані найбільш відомі та авторитетні вітчизняні і зарубіжні класифікації хвороб. У простій і
доступній формі розглядаються питання клінічної картини, діагностики і диференціальної діагностики конкретних
захворювань, їх профілактики та лікування на підставі даних доказової медицини і клінічної епідеміології, з урахуванням останніх стандартів та рекомендацій американських, європейських і вітчизняних наказів і протоколів МОЗ
України щодо надання медичної допомоги хворим, власного досвіду авторів. Дається детальна фармакологічна характеристика основних груп медикаментозних препаратів, які використовуються в практичній діяльності сучасного
лікаря, а глава “Медикаментозна хвороба” містить опис можливих побічних дій цих препаратів, що дає змогу здійснювати найбільш адекватне і раціональне лікування конкретного хворого.
Уперше в навчальній літературі на сучасному рівні описані хронічне обструктивне захворювання легень, хронічна хвороба нирок, остеопороз та інші метаболічні захворювання кісток, з якими щодня зустрічаються лікарі широкого профілю у своїй практичній діяльності.
Для студентів IV–VI курсів вищих медичних навчальних закладів, лікарів-інтернів, а також лікарів-початківців, насамперед терапевтів.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Роздiл 1. Хвороби органів дихання. Роздiл 2. Хвороби нирок. Роздiл 3. Ревматичні хвороби. Предметний покажчик
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14.

Підручник

Ã³ã³ºíà ïðàö³

За редакцією Ю.І. Кундієва, О.П. Яворовського
К.: ВСВ «Медицина», 2011. – 904 с. + 2 с. кольор. вкл. – Мова укр. –
Формат 70×100 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-161-0
Затверджено МОН і МОЗ України

Підручник підготовлено фахівцями кафедри гігієни праці і професійних хвороб Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, Інституту медицини праці
НАМН України та інших провідних медичних навчальних закладів та установ України.
Підручник складається з двох частин. У першій частині на сучасному науковому рівні викладено основи загальної гігієни праці, у другій – питання з гігієни праці
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в окремих галузях промисловості і сільськогосподарського виробництва з урахуванням особливостей і структури
народного господарства України. Уперше розглянуто питання: етики в гігієні праці; гігієни праці офісних працівників; гігієни праці у поліграфічному виробництві; гігієни праці при роботі з джерелами іонізуючого випромінювання;
лікувально-профілактичного харчування працівників; нових шкідливих виробничих чинників: наночастинок, діоксанів, метилтребутилового ефіру тощо; аероіонізації у виробничому середовищі. Осучаснено методику проведення запобіжного і поточного санітарно-епідеміологічного нагляду згідно з чинними законодавчими і нормативнометодичними документами з гігієни праці.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарів-інтернів і практичних лікарів з гігієни праці, профпатологів.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Передмова. Короткий нарис з історії гігієни праці. ЧАСТИНА 1. ОСНОВИ ЗАГАЛЬНОЇ ГІГІЄНИ ПРАЦІ. Розділ 1. Основи фізіології та психології праці. Розділ 2. Виробничий мікроклімат. Розділ 3. Атмосферний тиск. Розділ 4. Виробнича вібрація. Розділ 5. Виробничий шум. Розділ 6. Ультразвук, інфразвук як виробничі фактори. Розділ 7. Електромагнітні поля у виробничому
середовищі. Розділ 8. Освітлення виробничих приміщень. Розділ 9. Ультрафіолетове випромінювання. Розділ 10. Лазерне
випромінювання. Розділ 11. Іонізуюче випромінювання у виробничому середовищі. Розділ 12. Промислові аерозолі. Розділ 13. Аероіонізація у виробничому середовищі. Розділ 14. Виробничі отрути і професійні інтоксикації. Розділ 15. Професійні отруєння найпоширенішими виробничими отрутами. Розділ 16. Нанотехнології і нанопродукти – нові чинники в гігієні
праці. Розділ 17. Біологічні чинники виробничого середовища. Розділ 18. Гігієнічні основи виробничої вентиляції. Розділ 19.
Засоби індивідуального захисту від шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища. Розділ 20. Лікувальнопрофілактичне харчування. Розділ 21. Особливості вивчення здоров’я працівників. Розділ 22. Професійні ризики в гігієні
праці. Розділ 23. Гігієна праці жінок і підлітків. Розділ 24. Гігієна праці осіб старшого віку й інвалідів. Розділ 25. Зміст, форми
і методи роботи лікаря з гігієни праці. Розділ 26. Етика в гігієні праці та професійній патології. ЧАСТИНА 2. ГІГІЄНА ПРАЦІ В
ОКРЕМИХ ВИРОБНИЦТВАХ. Розділ 27. Гігієна праці в гірничорудній промисловості. Розділ 28. Гігієна праці у вугільній промисловості. Розділ 29. Гігієна праці у чорній металургії. Розділ 30. Гігієна праці у машинобудівній промисловості. Розділ 31. Гігієна праці у хімічній промисловості. Розділ 32. Гігієна праці у поліграфічному виробництві. Розділ 33. Гігієна праці у сільськогосподарському виробництві. Розділ 34. Гігієна та охорона праці медичних працівників. Розділ 35. Гігієна праці при роботі
з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин. Розділ 36. Гігієна праці офісних працівників

52250

Навчальний посібник

ßâîðîâñüêèé Î.Ï., Ñîëäàê ².². òà ³í.
15.

Ã³ã³ºíà ïðàö³ ó ïàðôóìåðíîêîñìåòè÷íîìó âèðîáíèöòâ³
К.: Медицина, 2007. – 256 с. – Мова укр. – Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 966-8144-41-4
Допущено МОЗ України

У посібнику з грифом МОЗ України детально, на сучасному науковому рівні
відповідно до нової навчальної програми викладено основи промислової токсикології, гігієнічну характеристику основних факторів виробничого середовища та
трудового процесу, гігієнічну класифікацію умов праці. Висвітлені такі розділи гігієни, як виробнича вентиляція, промислова ергономіка, гігієна праці жінок та підлітків, засоби індивідуального захисту,
питання захворюваності, організації медичних оглядів і розслідування захворювань і отруєнь. Особливу увагу приділено гігієнічному значенню якості води, приміщень при виготовленні парфумерно-косметичних засобів.
Розраховано на студентів і викладачів фармацевтичних, медичних, медико-біологічних і технічних спеціальностей ІІІ–ІV рівнів акредитації, спеціалістів з охорони та безпеки праці.

e-mail: med@society.kiev.ua
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НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ МЕДИЧНИХ ВНЗ ІІІ–ІV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Розділ 1. Поняття про гігієну праці і виробничу санітарію. Розділ 2. Основи промислової токсикології, хімічні речовини,
виробничий пил. Розділ 3. Гігієнічна характеристика основних виробничих чинників. Розділ 4. Гігієнічна оцінка умов та
характеру праці. Розділ 5. Виробнича вентиляція. Розділ 6. Промислова ергономіка. Розділ 7. Гігієна праці жінок і підлітків.
Розділ 8. Засоби індивідуального захисту. Розділ 9. Захворюваність працівників. Розділ 10. Розслідування та облік гострих
і хронічних професійних захворювань та отруєнь. Розділ 11. Медичні огляди працівників. Розділ 12. Вода та її гігієнічне
значення. Розділ 13. Бактеріальне забруднення повітря приміщень та санітарно-протиепідемічний режим під час виготовлення парфумерно-косметичних засобів. Розділ 14. Гігієнічні аспекти технології виробництва парфумерно-косметичних
засобів. Додатки

Навчальний посібник

16.

Перевидання

Ã³ã³ºíà òà îõîðîíà ïðàö³ ìåäè÷íèõ
ïðàö³âíèê³â

За редакцією В.Ф. Москаленка, О.П. Яворовського
К.: Медицина, 2009. – 176 с. – Мова укр. – Формат 84×108 1/32. – Пал. тв.
ISBN 978-966-10-0042-0
Рекомендовано МОЗ України

У навчальному посібнику висвітлено гігієнічну характеристику основних виробничих чинників, що впливають на здоров’я медичних працівників, – фізичних,
хімічних, біологічних та патофізіологічних.
Викладено фізіолого-гігієнічні особливості умов праці. Описано професійні і
професійно зумовлені захворювання медичних працівників усіх галузей медицини.
Наведено основні законодавчі, директивні і нормативні документи з гігієни та охорони праці медиків.
Для студентів вищих медичних закладів освіти III–IV рівнів акредитації.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Передмова. РОЗДIЛ 1. Гігієнічна характеристика основних виробничих чинників. РОЗДIЛ 2. Фізіолого-гігієнічні особливості умов праці медичних працівників (умови праці, стан здоров’я, заходи профілактики). РОЗДIЛ 3. Професійні і професійно
зумовлені захворювання медичних працівників. Додатки. Список літератури
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17.

Підручник

Ã³ã³ºíà õàð÷óâàííÿ ç îñíîâàìè
íóòðèö³îëîã³¿: Ó äâîõ êíèãàõ: Êíèãà 1

За редакцією В.І. Ципріяна
К.: Медицина, 2007. – 528 с. – Мова укр. – Формат 70×100 1/16. – Пал. тв.
ISBN 966-8144-52-Х
Рекомендовано МОЗ України

З усіх гігієнічних дисциплін найбільш інтенсивно упродовж другої половини ХХ ст.
розвивалася гігієна харчування. Підґрунтям такого розвитку були фундаментальні досягнення науки про харчування, що позначилося на формулі збалансованого
харчування, упровадження новітніх технологій виробництва харчових продуктів,
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розширення мережі закладів громадського харчування і торгівлі, гармонізація законодавчої бази у сфері якості та безпеки харчових продуктів з міжнародними вимогами. Усе це привело до розширення функціональних обов’язків лікарів
за фахом “гігієна харчування”, зміни законодавчої та швидкого оновлення нормативної бази, значно ускладнило ведення
поточного та запобіжного санітарного нагляду. Обсяг матеріалу, який необхідно опанувати студентам та інтернам медикопрофілактичного профілю, значно збільшився, що визначило потребу підготовки нового підручника у двох книгах.
У книзі 1, ґрунтуючись на сучасній теорії харчування і вчення про функції їжі та її біологічну дію на організм,
автори висвітлюють гігієнічні принципи раціонального харчування окремих груп населення, основи профілактики
аліментарних та аліментарно зумовлених захворювань, дають гігієнічну і нутриціологічну характеристику харчових
продуктів, визначають організаційно-правові основи їх експертизи.
Для студентів та інтернів вищих медичних навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації. Може бути корисним також
слухачам закладів післядипломної освіти та практичним лікарям із загальної гігієни, гігієна харчування та дієтології.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Передмова. Нариси з історії становлення та розвитку науки про харчування. Розділ 1. Гігієна харчування як наука і галузь
практичної діяльності. Розділ 2. Науково-гігієнічні основи харчування. Розділ 3. Нутриціологічні основи раціонального
харчування. Розділ 4. Гігієнічні принципи харчування окремих груп населення. Розділ 5. Основи профілактики аліментарних та аліментарно зумовлених захворювань. Розділ 6. Організаційно-правові засади здійснення запобіжного державного
санітарного нагляду за фахом «гігієна харчування». Розділ 7. Організаційно-правові засади здійснення поточного державного санітарно-епідеміологічного нагляду за фахом «гігієна харчування». Розділ 8. Гігієнічна та нутриціологічна характеристика харчових продуктів, організаційно-правові основи їх експертизи
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18.

Підручник

Ã³ã³ºíà õàð÷óâàííÿ ç îñíîâàìè
íóòðèö³îëîã³¿: Ó äâîõ êíèãàõ: Êíèãà 2

За редакцією В.І. Ципріяна
К.: Медицина, 2007. – 544 с. – Мова укр. – Формат 70×100 1/16. – Пал. тв.
ISBN 966-8144-03-1
Рекомендовано МОЗ України

У другій книзі підручника описано гігієнічні вимоги до сучасних процесів виробництва основних харчових продуктів. Значну увагу приділено теорії та методології нормування контамінантів різної природи в харчових продуктах. Уперше
на прикладах показано, як визначаються аліментарні ризики захворюваності, наведені підходи до регламентації трансгенної їжі.
Ґрунтовно проаналізовано безпеку їжі за вмістом у ній хімічних, радіоактивних і мікробіологічних забруднювачів. У
главах, в яких йдеться про харчові отруєння мікробної природи, схарактеризовані властивості мікроорганізмів, умови
їхнього розмноження і токсиноутворення у харчових продуктах, описано можливі шляхи забруднення і систему заходів
профілактики. Наведено авторську класифікацію харчових отруєнь і детально описано методику їх розслідування.
Підручник відповідає програмам перед- та післядипломної підготовки лікарів за фахом “гігієна харчування” і “нутриціологія”. Для студентів та інтернів вищих медичних навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації. Може бути корисним також
слухачам закладів післядипломної освіти та практичним лікарям із загальної гігієни, гігієни харчування та дієтології.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Розділ 1. Гігієнічні вимоги до технологічних процесів виробництва харчових продуктів, готових страв та умов їхньої реалізації. Розділ 2. Аліментарна токсикологія. Розділ 3. Доброякісність їжі. Розділ 4. Радіаційна безпека продовольчої сировини і продуктів харчування, організаційне та методичне забезпечення її. Розділ 5. Епідемічна безпека їжі. Додатки
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19.

Підручник

Ã³íåêîëîã³ÿ

За ред. Б.М. Венцківського, Г.К. Степанківської, В.П. Лакатоша
К.: ВСВ “Медицина”, 2012. – 352 с. – Мова укр. – Формат 70×100 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-189-4
Затверджено МОН України

Підручник відповідає вимогам сучасної науки та освіти згідно з даними
науково-доказової медицини. Викладено актуальні питання консервативної
й оперативної гінекології. Описано нові підходи до діагностики, лікування і профілактики захворювань репродуктивної системи жінки. Наведено останні уявлення про етіологію і патогенез захворювань жіночих статевих органів. Значну
увагу приділено сучасним лікувальним технологіям, зокрема органозберігальним лапароскопічним операціям, що мають високу діагностичну цінність і дають змогу відновити репродуктивну
функцію жіночого організму. Висвітлено основи регуляції менструального циклу і тактики ведення хворих гінекологічного профілю. Описано питання симптоматології, діагностики ендокринних порушень у жінок різного віку
і запальних захворювань жіночих статевих органів.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Список скорочень. Розділ 1. Деонтологія в гінекології. Розділ 2. Анатомічні та фунціональні особливості жіночих статевих
органів. Розділ 3. Методи дослідження в гінекології. Розділ 4. Порушення менструальної функції. Розділ 5. Нейроендокринні
синдроми. Розділ 6. Ендометріоз. Розділ 7. Запальні захворювання жіночих статевих органів. Розділ 8. Безплідний шлюб.
Розділ 9. Гострий живіт у гінекології. Розділ 10. Передракові захворювання жіночих статевих органів. Розділ 11. Доброякісні
та злоякісні пухлини жіночих статевих органів. Розділ 12. Аномалії та неправильні положення жіночих статевих органів. Розділ 13. Реабілітація та санаторно-курортне лікування в гінекології. Список використаної та рекомендованої літератури

69697

20.

Підручник

Ã³íåêîëîã³ÿ äèòÿ÷îãî ³ ï³äë³òêîâîãî
â³êó

За ред. I.Б. Вовк, О.М. Юзька, В.П. Вдовиченка
К.: ВСВ “Медицина”, 2011. – 424 с. + 6 с. кольор. вкл. – Мова укр. –
Формат 70×100 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-083-5
Затверджено МОН України

У підручнику на сучасному рівні описано анатомо-фізіологічні особливості статевого розвитку, регуляцію функції репродуктивної системи та гінекологічні захворювання у дівчат різного віку. Розглянуто проблеми порушень статевого розвитку
у дівчат, природжених аномалій статевих органів, розладів менструальної функції,
нейроендокринних гінекологічних синдромів, запальних захворювань статевих органів, патологій молочних залоз.
Значну увагу приділено питанням травматичних ушкоджень і доброякісних новоутворень статевих органів, невідкладним станам, перебігу вагітності й пологів у неповнолітніх, методам контрацепції і поведінковим розладам у підлітків.
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Викладено сучасні методи діагностики, лікування гінекологічних захворювань та організацію спеціалізованої гінекологічної допомоги дітям і підліткам в Україні.
Підручник підготовлено для студентів вищих медичних навчальних закладів, інтернів, акушерів-гінекологів, лікарів гінекологів дитячого і підліткового віку, сімейних лікарів, дитячих ендокринологів.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Список скорочень. Розділ 1. Opгaнізaцiя спеціалізованої гінекологічної допомоги дітям і підліткам. Розділ 2. Анатомофізіологічні особливості статевого розвитку дівчат. Розділ 3. Сучасні методи дослідження в гінекології дітей і підлітків. Розділ 4. Знеболювання в практиці дитячої і підліткової гінекології. Розділ 5. Cтановлення репродуктивної системи. Фізичний і
статевий розвиток дівчаток і дівчат-підлітків. Розділ 6. Вплив екстрагенітальної патології на становлення менструальної і репродуктивної функцій у дівчат. Розділ 7. Порушення статевого розвитку. Розділ 8. Аномалії розвитку зовнішніх і внутрішніх
статевих органів у дітей і підлітків. Розділ 9. Розлади менструальної функції. Розділ 10. Запальні захворювання статевих органів й інфекції, що передаються статевим шляхом. Розділ 11. Heйpoeндoкpинні гінекологічні синдроми. Розділ 12. Гострий
живіт у дитячій і підлітковій гінекології. Розділ 13. Ендометріоз статевих органів. Розділ 14. Пухлини статевих органів у дівчат.
Розділ 15. Травми статевих органів. Розділ 16. Патологія молочних залоз у дівчаток і підлітків. Розділ 17. Оперативна гінекологія. Розділ 18. Фізіотерапевтичні і нетрадиційні методи лікування. Розділ 19. Контрацепція в підлітковому віці. Розділ 20.
Вагітність і пологи у неповнолітніх. Розділ 21. Патологічне й оперативне акушерство у неповнолітніх. Розділ 22. Психічні і поведінкові розлади внаслідок вживання алкоголю, наркотиків і тютюнопаління. Додатки. Список літератури

65876

21.

Навчальний посібник

Ã³ñòîëîã³ÿ, öèòîëîã³ÿ ³ åìáð³îëîã³ÿ:
Êíèãà 1. Öèòîëîã³ÿ ³ çàãàëüíà
åìáð³îëîã³ÿ

За редакцією Е.Ф. Барінова, Ю.Б. Чайковського
К.: ВСВ “Медицина”, 2010. – 216 с. + 32 с. кольор. вкл. – Мова укр. –
Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-966-505-061-3
Рекомендовано МОН України

Навчальний посібник «Гістологія, цитологія та ембріологія» підготовлено співробітниками кафедр гістології, цитології та ембріології Донецького національного
медичного університету імені М. Горького та Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.
У книзі 1 вміщено матеріал «Цитологія і загальна ембріологія», що, крім традиційних тем, доповнений новим розділом – «Цитодіагностика». Порівняно з попереднім виданням (2006) значно перероблено матеріал у темах «Плазмолема», «Ядро. Клітинний цикл. Поділ, диференціювання, старіння та загибель клітин», «Ембріогенез людини». Крім
того, автори наводять приклади реалізації підсумкового модульного контролю та варіант індивідуального завдання
для самостійної творчої роботи студентів. Для студентів вищих медичних закладів освіти IV рівнів акредитації.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Передмова. МОДУЛЬ 1. ЦИТОЛОГІЯ. ЗАГАЛЬНА ЕМБРІОЛОГІЯ. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ЦИТОЛОГІЯ. Тема 1. Методи мікроскопії та гістологічна техніка. Тема 2. Загальна організація клітини. Плазмолема. Тема 3. Клітина. Цитоплазма. Гіалоплазма. Органели. Включення. Тема 4. Клітина. Ядро. Клітинний цикл. Поділ, диференціювання, старіння та загибель клітин.
Тема 5. Цитодіагностика. Життєвий цикл клітини. Функціональна активність клітин. Структурні основи реакції клітин на дію
зовнішніх факторів. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ЗАГАЛЬНА ЕМБРІОЛОГІЯ. Тема 6. Ембріогенез птахів та плацентарних ссавців.
Тема 7. Ембріогенез людини. Запліднення. Дроблення. Перша фаза гаструляції. Тема 8. Ембріогенез людини. Друга фаза
гаструляції. Гісто- і органогенез. Контроль практичних навичок занять (модуль 1). Підсумковий контроль засвоєння знань та
оволодіння практичними навичками (з модуля 1)
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22.

Навчальний посібник

Ã³ñòîëîã³ÿ, öèòîëîã³ÿ ³ åìáð³îëîã³ÿ:
Êíèãà 3. ×. 2. Ñïåö³àëüíà ã³còîëîã³ÿ
òà åìáð³îëîã³ÿ âíóòð³øí³õ îðãàí³â

За редакцією Е.Ф. Барінова, Ю.Б. Чайковського
К.: ВСВ “Медицина”, 2013. – 472 с. – Мова укр. – Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-966-505-177-1
Рекомендовано МОН України

У навчальному посібнику «Гістологія, цитологія та ембріологія» на сучасному науковому рівні із застосуванням міждисциплінарної інтеграції викладено
основи гістофізіології внутрішніх органів і шкіри. Структура книги 3 адаптована
до вимог Болонської системи і базується на організації багаторівневого процесу навчання. Принципово новим методичним підходом є прикладний медичний характер навчання і стимулювання пізнавальної діяльності студентів. Важливим методологічним елементом є забезпечення можливості
самоконтролю засвоєних знань і відпрацьованих навичок морфологічної діагностики. У посібнику представлені
теми Модуля 3, який об’єднує два змістові модулі: «Гістологія травної, дихальної, сечової систем та шкіри» та
«Гістологія статевої системи».
Для студентів вищих медичних закладів освіти IV рівнів акредитації.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Передмова. МОДУЛЬ 3. ГІСТОЛОГІЯ, ЦИТОЛОГІЯ ТА ЕМБРІОЛОГІЯ. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 7. ГІСТОЛОГІЯ ТРАВНОЇ, ДИХАЛЬНОЇ, СЕЧОВОЇ СИСТЕМ ТА ШКІРИ. Тема 1. Ротова порожнина. Тема 2. Зуби. Розвиток і будова. Тема 3. Слинні залози.
Тема 4. Глотка. Лімфоепітеліальне глоткове кільце. Мигдалики. Тема 5. Травна трубка. Стравохід. Тема 6. Шлунок. Тема 7.
Тонка кишка. Тема 8. Товста кишка. Пряма кишка Тема 9. Печінка. Тема 10. Підшлункова залоза. Тема 11. Повітроносні
шляхи. Тема 12. Легені. Тема 13. Шкіра та її похідні. Тема 14. Сечова система. Нирки. Тема 15. Ендокринний апарат нирки.
Сечовивідні шляхи. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 8. ГІСТОЛОГІЯ СТАТЕВОЇ СИСТЕМИ. Тема 16. Чоловіча статева система. Сім’яники.
Сперматогенез. Тема 17. Сім’явиносні шляхи. Додаткові залози. Зовнішні чоловічі статеві органи. Тема 18. Жіноча статева
система. Яєчник. Овогенез. Тема 19. Жіноча статева система. Маткові труби, матка, піхва. Тема 20. Жіноча статева система
під час вагітності і пологів. Структурні основи репродуктивної функції. Плацента. Тема 21. Жіноча статева система. Молочна
залоза. Відповіді на тестові завдання

Навчальний посібник

Перевидання

Âèíîãðàä Í.Î., Âàñèëèøèí Ç.Ï., Êîçàê Ë.Ï., Ðîìàíåíêî Ò.À.
23.

Çàãàëüíà åï³äåì³îëîã³ÿ
3-тє вид., переробл. і доп. – К.: ВСВ “Медицина”, 2013. – 200 с. – Мова укр. –
Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-205-1
Рекомендовано МОН України

Навчальний посібник підготовлено відповідно до типової навчальної програми “Епідеміологія”, з урахуванням вимог кваліфікаційних характеристик і стандартів освіти на основі нормативно-директивних матеріалів МОЗ України. Стисло ви-
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кладено основи загальної епідеміології та підходи щодо запобігання виникненню епідемічних ускладнень, захисту
населення і території від поширення інфекційних хвороб.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Список cкорочень. Передмова. Тема 1. Вчення про епідемічний процес. Протиепідемічні заходи в осередках інфекційних
хвороб. Протиепідемічна робота дільничного (сімейного) лікаря та лікаря-інфекціоніста. Тема 2. Дератизація. Дезінсекція.
Дезінфекція та стерилізація. Тема 3. Імунопрофілактика інфекційних хвороб. Календар профілактичних щеплень. Правові
аспекти вакцинопрофілактики. Тема 4. Організація та проведення щеплень. Оцінювання ефективності імунопрофілактики.
Термінова імунопрофілактика. Тема 5. Епідеміологічний метод дослідження та його структура. Планування протиепідемічних та профілактичних заходів. Тема 6. Аналітичні та експериментальні методи епідеміологічних досліджень. Відповіді на
ситуаційні задачі. Додатки. Література

Підручник

24.

Перевидання

Çàãàëüíà õ³ðóðã³ÿ

За редакцією М.Д. Желіби, С.Д. Хіміча
К.: ВСВ “Медицина”, 2010. – 448 с. – Мова укр. – Формат 70×100 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-019-4
Затверджено МОН України

Підручник складається з двох частин. У першій частині висвітлено загальні питання з хірургії, зокрема організація хірургічної допомоги, питання деонтології і
догляд за хірургічними хворими, асептика й антисептика, загальні питання з анестезіології та реаніматології, гемостазу, переливання крові, хірургічних оперативних втручань.
У другій частині розглянуто питання хірургічної патології хірургічної інфекції та
окремих хірургічних хвороб.
Численні розділи загальної хірургії, зокрема асептика, антисептика, знеболювання, переливання крові, кровотеча, шок, учення про рани, мають велике значення не лише для вивчення хірургії, а й для повноцінного засвоєння
акушерства, гінекології, урології, очних хвороб, захворювань вуха, горла й носа.
Окремий розділ підручника присвячено сучасним методам діагностики і лікування у хірургії.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Передмова. ЧАСТИНА І. Розділ 1. З історії розвитку хірургії. Розділ 2. Деонтологія, медична етика й білетика в хірургії.
Розділ 3. Хірургічні маніпуляції. Розділ 4. Загальні принципи догляду за хірургічними хворими. Розділ 5. Десмургія
та неоперативна хірургічна техніка. Розділ 6. Загальні питання обстеження хірургічних хворих. Розділ 7. Хірургічна
операція. Розділ 8. Профілактика хірургічної інфекції. Розділ 9. Гемостаз (зупинення кровотечі). Розділ 10. Основи
клінічної трансфузіології. Розділ 11. Загальне та місцеве знеболювання. Розділ 12. Порушення життєдіяльності організму. Передтермінальні і термінальні стани. ЧАСТИНА ІІ. Розділ 13. Ушкодження опорно-рухового апарату. Травми
травматизм, переломи, вивихи, ушкодження м’язів, сухожилків, зв’язок. Розділ 14. Синдром тривалого здавлювання.
Розділ 15. Відкриті механічні ушкодження – травми. Розділ 16. Термічна травма. Розділ 17. Загальні питання хірургічної інфекції. Розділ 18. Гостра хірургічна інфекція. Розділ 19. Анаеробна газова інфекція (газова гангрена). Розділ 20.
Загальна гнійна інфекція (сепсис). Розділ 21. Гостра і хронічна специфічна хірургічна інфекція. Розділ 22. Особливості
догляду і лікування ВІЛ-інфікованих у хірургічному стаціонарі. Розділ 23. Загальні питання онкології. Розділ 24. Некроз, гангрена, виразки, пролежні, нориці. Розділ 25. Хірургічні паразитарні хвороби. Розділ 26. Вади розвитку та виродливості. Розділ 27. Загальні основи пластичної хірургії. Розділ 28. Сучасні методи діагностики і лікування хірургії.
Додатки. Список літератури

e-mail: med@society.kiev.ua

MEDICINE

20

НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ МЕДИЧНИХ ВНЗ ІІІ–ІV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ

65496

Навчальний посібник

Õì³ëü ².Þ., Ìèõàéëè÷åíêî Á.Â., Àðòåìåíêî Î.².
25.

Çàêîíîäàâ÷å çàáåçïå÷åííÿ
ë³êàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³
К.: ВСВ “Медицина”, 2010. – 208 с. – Мова укр. – Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-966-505-043-9
Рекомендовано МОН України

У навчальному посібнику враховано останні зміни в законодавстві України,
принципові положення правової реформи. Загальноправові положення адаптовано до потреб медичної практики. Особливу увагу приділено специфічним особливостям правового регулювання тих питань, які стосуються закладів охорони
здоров’я, медичних і фармацевтичних працівників.
Медичне законодавство викладено разом із судовою медициною, бо ці наукові галузі мають спільну правову
основу, що зумовило їх поєднання в одну дисципліну. Матеріал викладено за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів III–IV рівнів акредитації.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Список скорочень.
Пояснювальна записка.
Змістовий модуль “Правові аспекти та регламентація лікарської діяльності”.
Методична розробка лекції на тему “Правові аспекти та регламентація лікарської діяльності. Правові відносини у галузі
охорони здоров’я. Судово-медична експертиза професійно-посадових правопорушень медичних працівників”.
Методична розробка практичного заняття на тему “Правові відносини у галузі охорони здоров’я. Види професійних
правопорушень медичних працівників. Судово-медична експертиза професійно-посадових правопорушень медичних працівників.”
Зміст теми: Нормативно-правові акти, що регулюють відносини у сфері медичної діяльності. Забезпечення державної
політики у галузі охорони здоров’я. Основні принципи та завдання охорони здоров’я. Правовий статус медичних і фармацевтичних працівників – їх права та обов’язки. Права та обов’язки громадян України у галузі охорони здоров’я. Основні
права і обов’язки пацієнта. Правовий порядок надання медичної допомоги. Правовий порядок медичного втручання.
Правові та організаційні основи охорони материнства і дитинства. Правові та організаційні основи забезпечення громадян психіатричною допомогою. Правовий порядок захисту населення від інфекційних хвороб. Профілактика СНIДу. Донорство крові та її компонентів. Правовий порядок трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людини. Правовий порядок застосування лікарських засобів. Правила оптової та роздрібної реалізації лікарських засобів. Моральноетичні аспекти лікарської етики та деонтології. Лікарська таємниця. Евтаназія. Несприятливі наслідки в медичній практиці, лікарські помилки, нещасні випадки. Судово-медична експертиза у разі “лікарських справ”. Причини їх виникнення.
Юридична відповідальність медичних працівників за професійно-посадові правопорушення.
Поняття і терміни, що вживаються в законодавстві про охорону здоров’я.
Перелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю з курсу “Медичне законодавство”.
Перелік навчально-методичної літератури з курсу “Медичне законодавство”.
Додаток
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26.

Навчальний посібник

²íòåíñèâíà òåðàï³ÿ â ïåä³àòð³¿

За редакцією Г.І. Белебезьєва
К.: ВСВ “Медицина”, 2008. – 520 с. – Мова укр. – Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-966-10-0015-4
Рекомендовано МОЗ України

У книжці викладено сучасні уявлення про етіологію та патогенетичні механізми розвитку критичних станів у дітей, що потребують невідкладної допомоги, при
різноманітних соматичних, хірургічних, інфекційних захворюваннях, екзогенних
інтоксикаціях, травмах. Представлено відомості про клінічні прояви різних синдромів і захворювань, а також лікарські засоби, які використовують в інтенсивній
терапії. Інформація про розвиток патологічних синдромів пов’язується з клінічною
фізіологією дихання, кровообігу та іншими найважливішими фізіологічними функціями організму. Рекомендації з невідкладної допомоги дітям у разі розвитку критичних станів стосуються як догоспітального, так і клінічного етапу. Для
дитячих анестезіологів, педіатрів, лікарів швидкої і невідкладної медичної допомоги, сімейних лікарів, а також всіх
фахівців, що надають невідкладну допомогу дітям, лікарів-інтернів і студентів вищих медичних навчальних закладів
IV рівня акредитації.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Розділ 1. Порушення водно-електролітного обміну та кислотно-основного стану. Розділ 2. Гостра дихальна недостатність.
Розділ 3. Гострі порушення кровообігу. Розділ 4. Основи серцево-легеневої та церебральної реанімації. Розділ 5. Первинна реанімація новонароджених. Розділ 6. Гостра печінкова недостатність. Розділ 7. Гостра ниркова недостатність.
Гемолітико-уремічний синдром. Розділ 8. Нещасні випадки, зумовлені дією факторів навколишнього середовища. Розділ 9.
Діагностика і лікування ком. Розділ 10. Неспецифічні реакції нервової системи. Розділ 11. Судомні стани в дітей. Розділ 12.
Невідкладні стани в дитячій інфектології. Розділ 13. Невідкладні стани в хірургії. Розділ 14. Невідкладна допомога в дитячій
оториноларингології. Розділ 15. Синдром раптової смерті немовлят. Література
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27.

Підручник

²íôåêö³éí³ õâîðîáè

За редакцією О.А. Голубовської
К.: ВСВ “Медицина”, 2012. – 728 с. + 12 с. кольор. вкл. – Мова укр. –
Формат 70×100 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-214-3
Затверджено МОН і МОЗ України

У підручнику викладено сучасні уявлення про найпоширеніші інфекційні й паразитарні хвороби. Особливу увагу приділено захворюванням, які трапляються
на території України, хворобам, що становлять значну світову небезпеку та підлягають регуляції Міжнародними медико-санітарними правилами 2005 року, інфекційним і паразитарним хворобам, які можуть бути завезені на територію нашої
країни й становлять проблему медицини подорожей і тропічної медицини. Висвітлено загальні питання інфектології,
принципи класифікації інфекційних хвороб, діагностики, лікування і профілактики, у тому числі імунопрофілактики.
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НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ МЕДИЧНИХ ВНЗ ІІІ–ІV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ
Для підготовки підручника використано сучасні матеріали і рекомендації ВООЗ, зарубіжні публікації провідних
фахівців. Класифікацію інфекційних і паразитарних хвороб викладено на основі Міжнародної класифікації хвороб
10-го перегляду. Методи діагностики, лікування і профілактики наведено в повній відповідності із чинними міжнародними рекомендаціями і консенсусами. Наданий матеріал повністю адаптований до змістових модулів затверджених типових програм з навчальної дисципліни «Iнфекційні хвороби» для переддипломної підготовки фахівців
за спеціальностями «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Медико-профілактична справа», «Стоматологія», «Медична
психологія». Усі розділи підручника містять основні положення, питання й тести для самопідготовки відповідно до
засад сучасного навчального напряму – Болонського процесу. У книзі надано кольорові ілюстрації найпоширеніших
інфекційних хвороб. Більшість анатомічних термінів викладені згідно з Міжнародною анатомічною номенклатурою,
затвердженою IV з’їздом анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України.
Для студентів вищих навчальних медичних (фармацевтичних) закладів IV рівня акредитації, лікарів-інтернів і курсантів факультетів післядипломної освіти, а також сімейних лікарів, фахівців медицини невідкладних станів, лікарівінфекціоністів.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Список використаних скорочень. Загальна інфектологія. Хвороби з переважанням фекально-орального механізму передачі. Хвороби з переважанням повітряно-краплинного механізму передачі. Вірусні гепатити. ВІЛ-інфекція. СНІД-асоційовані інфекції та
інвазії. TORCH-інфекції. Хвороби з трансмісивним механізмом передачі. Рикетсіози. Хвороби з переважанням контактного механізму передачі. Інфекції, що їх регулюють Міжнародні медико-санітарні правила 2005 року. Хвороби з множинними механізмами
передачі. Повільні інфекції. Пріонові хвороби. Синдром тривалої гарячки невідомого генезу. Біологічна небезпека і рівні біологічної безпеки. Внутрішньолікарняні інфекції. Медицина подорожей і тропічна медицина. Список літератури. Предметний покажчик

71342

Підручник

×îðíîâ³ë À.Â., Ãðèöêî Ð.Þ.
28.

²íôåêö³éí³ õâîðîáè
3-тє вид., випр. – К.: ВСВ “Медицина”, 2012. – 432 с. – Мова укр. –
Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-222-8
Затверджено МОЗ України

У підручнику наведено основні нозологічні форми інфекційних хвороб, які найчастіше трапляються в Україні та в практиці стоматолога. Матеріал викладено на
сучасному науковому рівні. Iнфекційні хвороби описано в такій послідовності: визначення, етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічна картина, лабораторна діагностика, лікування, профілактика, протиепідемічні заходи. Особливу увагу приділено питанням ураження обличчя, шиї і слизової оболонки ротоглотки. Окремий розділ підручника присвячено
основним невідкладним станам, що можуть супроводжувати перебіг інфекційних хвороб. Для студентів стоматологічних факультетів медичних університетів та вищих медичних навчальних закладів стоматологічного профілю III–
IV рівнів акредитації.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Список умовних скорочень. Передмова. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА. Поняття про інфекційні хвороби та інфекційний процес.
Класифікація та клінічні форми інфекційних хвороб. Улаштування та режим роботи інфекційної лікарні (відділення). Кабінет інфекційних захворювань. Поняття про внутрішньолікарняні інфекції. Принципи і методи діагностики інфекційних хвороб. Основи лікування інфекційних хворих. Вчення про імунітет та імунопрофілактика інфекційних хвороб. СПЕЦІАЛЬНА
ЧАСТИНА. Амебіаз. Ангіна. Бешиха. Ботулізм. Бруцельоз. Вірусний гепатит. Гепатит A. Гепатит В. Гепатит С. Гепатит D. Гепатит Е. Гепатит G. Геморагічна гарячка. Геморагічна гарячка з нирковим синдромом. Конго-кримська геморагічна гарячка.
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Герпетична інфекція. Віруси простого герпесу. Вітряна віспа. Iнфекційний мононуклеоз. Цитомегаловірусна хвороба. Гострі
респіраторні захворювання. Грип. Аденовірусна інфекція. Парагрип. Дифтерія. Діарея мандрівників. Епідемічний паротит.
Єрсиніозна інфекція. Єрсиніоз. Псевдотуберкульоз. Кір. Краснуха. Лептоспіроз. Малярія. Менінгококова хвороба. Поліомієліт. Правець. Сальмонельоз. Сибірка. Сказ. Скарлатина. СНIД. Тиф висипний епідемічний та хвороба Білла. Тиф черевний.
Паратифи А і В. Туляремія. Харчові токсикоінфекції. Холера. Чума. Шигельоз. Ящур. Невідкладні стани в клінічній картині
інфекційних хвороб. Анафілактичний шок. Гостра дихальна недостатність. Дегідратаційний шок. Iнфекційно-токсичний
шок. Набряк-набухання головного мозку. Предметний покажчик. Список літератури
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29.

Підручник

²íôåêö³éí³ õâîðîáè â ä³òåé

За редакцією С.О. Крамарьова і О.Б. Надраги
К.: ВСВ “Медицина”, 2010. – 392 с. + 14 с. кольор. вкл. – Мова укр. –
Формат 70×100 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-064-4
Затверджено МОН України

У підручнику представлено класичні і нові дані про інфекційні хвороби в дітей.
Наведено сучасні відомості про етіологію, епідеміологію, патогенез, клінічну картину, методи діагностики та лікування найпоширеніших інфекційних захворювань
серед дітей в Україні. До кожної теми подано перелік питань і тестів для самоконтролю засвоєних знань. Для студентів і лікарів-інтернів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Список скорочень. Передмова. Кір. Краснуха. Вітряна віспа. Оперізувальний герпес. Паротитна інфекція. Кашлюк. Дифтерія.
Стрептококова інфекція. Ангіна (гострий тонзилофарингіт). Гострі респіраторні вірусні інфекції. Ентеровірусні захворювання. Поліомієліт. Герпетична інфекція. Герпесвірусні інфекції, спричинені герпесвірусами типів 6, 7 і 8. Цитомегаловірусна
інфекція. Епстейна–Барр вірусна інфекція. Менінгококова інфекція. Гемофільна інфекція. Менінгіти. Гострі кишкові інфекції.
Єрсиніозна інфекція. Гострі вірусні гепатити. Лайм-бореліоз (хвороба Лайма). Хламідійна інфекція. Мікоплазмозна інфекція.
Токсоплазмоз. Малярія. Гельмінтози. Лямбліоз. ВІЛ-інфекція. Вакцинопрофілактика інфекційних хвороб. Список літератури.
Предметний покажчик

69698

Підручник

Áóëàõ ².ª., Õà¿ìçîí ².².
30.

²íôîðìàö³éí³ òåõíîëîã³¿
ó ïñèõîëîã³¿ òà ìåäèöèí³
К.: ВСВ “Медицина”, 2011. – 216 с. – Мова укр. – Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-078-1
Затверджено МОН України

Підручник створено відповідно до програми з курсу «Інформаційні технології у психології та медицині». Подано основи інформаційних технологій і основні
напрями їх використання у психології та медицині. Розкрито питання методології
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НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ МЕДИЧНИХ ВНЗ ІІІ–ІV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ
аналізу медичних та психологічних даних, медичних знань та прийняття рішень у медичній психології. Значну увагу
приділено інформаційним системам у галузі охорони здоров’я.
Для студентів медико-психологічних факультетів, аспірантів і викладачів вищих медичних навчальних закладів
ІІІ–ІV рівнів акредитації, а також для всіх, хто самостійно опрацьовує курс інформаційних технологій.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Передмова. РОЗДІЛ 1. ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я. МЕТОДОЛОГІЯ ОБРОБКИ Й АНАЛІЗУ МЕДИЧНИХ І ПСИХОЛОГІЧНИХ ДАНИХ. Глава 1. Основи інформаційних технологій у галузі охорони
здоров’я. Методологія обробки й аналізу медичних даних. Формалізація. Базові поняття дисципліни. Інструментарій
інформаційних технологій. Моделювання медичних і психологічних задач. Алгоритмізація медичних і психологічних
задач. Глава 2. Медичні та психологічні дані. Обробка й аналіз даних. Кодування і класифікація. Аналіз біосигналів.
Візуалізація медичних даних. Оброблення й аналіз медичних зображень. Мережеві технології. Основи телемедицини.
Вимірювання у медицині та психології. Задачі математичної статистики, основні поняття вибіркового методу. Елементи
теорії кореляції та регресії. Список використаних джерел. РОЗДІЛ 2. МЕДИЧНІ ЗНАННЯ І ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У МЕДИЦИНІ ТА ПСИХОЛОГІЇ. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я. Глава 1. Медичні знання і прийняття рішень у медицині та психології. Інформаційні системи у галузі охорони здоров’я. Формальна логіка у вирішенні
завдань діагностики, лікування й профілактики захворювань. Клінічні системи підтримки прийняття рішень. Засоби
прогнозування. Моделювання системи підтримки прийняття рішень. Доказова медицина. Типи інформаційних систем
у галузі охорони здоров’я. Госпітальні інформаційні системи та їхній розвиток. Інформаційні системи і бази даних. Індивідуальні медичні картки. Структуризація змісту електронних медичних карток. Список використаних джерел. Предметний покажчик

58992

Підручник

Áóëàõ ².ª., Âîéòåíêî Ë.Ï., Êóõàð Ë.Î. òà ³í.
31.

²íôîðìàö³éí³ òåõíîëîã³¿
ó ôàðìàö³¿

За редакцією І.Є. Булах
К.: ВСВ “Медицина”, 2008. – 224 с. – Мова укр. – Формат 60×84 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-966-8144-96-7
Рекомендовано МОЗ України

Підручник створено відповідно до програми з курсу “Інформаційні технології
у фармації”. Викладено загальні поняття інформаційних технологій та основні напрямки їх використання у фармації. Розглянуто приклади оброблення фармацевтичних даних у середовищі електронних таблиць, технології апроксимації та прогнозування статистичних даних за
допомогою електронного процесора Excel. Сформульовано основні поняття баз даних, систем керування ними, задач оптимізації, матричних моделей фармацевтичних розрахунків. Значну увагу приділено інформаційним системам
із застосуванням мережевих технологій, засобам використання глобальної мережі Internet.
Для студентів, аспірантів і викладачів вищого фармацевтичного навчального закладу і фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів, а також для всіх, хто самостійно опрацьовує курс інформаційних систем
і технологій.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Список скорочень. Розділ 1. Система інформаційних технологій. Розділ 2. Основні напрямки використання інформаційних
технологій у фармації. Розділ 3. Інформаційні технології розв’язання фармацевтичних задач. Розділ 4. Фармацевтичні інформаційні ресурси. Список літератури
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61776

Підручник

Õâîðîñò³íêà Â.Ì., Ë³ñîâèé Â.Ì., Ìîéñåºíêî Ò.À.,
Æóðàâëüîâà Ë.Â.
32.

Êë³í³÷íà åíäîêðèíîëîã³ÿ
К.: ВСВ “Медицина”, 2009. – 544 с. + 8 с. кольор. вкл. – Мова укр. –
Формат 70×100 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-966-10-0025-3
Рекомендовано МОЗ України

У підручнику розглядаються структура і функції ендокринних залоз, особливості секреції, метаболізму, фізіологічних ефектів і механізму дії гормонів, симптоми і синдроми найпоширеніших ендокринних хвороб. Описано етіологію, патогенез, клінічну картину і діагностику ендокринних захворювань.
Тестові завдання до кожного розділу розміщені наприкінці підручника.
Матеріал підручника відповідає програмі вивчення предмета “Клінічна ендокринологія” з позицій доказової медицини та переходу до Болонського процесу.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів III–IV рівнів акредитації, лікарів-інтернів, сімейних лікарів і ендокринологів.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Передмова. Розділ 1. Хвороби гіпоталамогіпофізарної системи. Розділ 2. Захворювання острівцевого апарату підшлункової залози. Розділ 3. Захворювання надниркових залоз. Розділ 4. Захворювання щитоподібної залози. Розділ 5. Захворювання статевих залоз. Тестові завдання. Список літератури

70013

33.

Навчальний посібник

Êë³í³÷íà ëàáîðàòîðíà ä³àãíîñòèêà

За редакцією Б.Д. Луцика
К.: ВСВ “Медицина”, 2011. – 288 с. + 8 с. кольор. вкл. – Мова укр. –
Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-129-0
Рекомендовано МОЗ України

Навчальний посібник складається із трьох частин.
Матеріал І частини відповідає загальноклінічній частині програми циклів з клінічної лабораторної діагностики. Описано актуальні питання загальноклінічної
лабораторної діагностики.
У ІІ частині розглядаються актуальні питання клінічної хімії. Конкретно описано
можливості лабораторної клінічної хімії.
ІІІ частина присвячена актуальним питанням клінічної коагулогії, описано можливості лабораторної і клінічної
коагулогії.
Кожний розділ завершується контрольними питаннями і списком сучасної літератури з пропонованої теми.
Для студентів та інтернів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації, лікарів-лаборантів і лікарів
сімейної медицини.
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НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ МЕДИЧНИХ ВНЗ ІІІ–ІV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Список скорочень. Передмова. Частина І. Загальноклінічна діагностика. 1. Управління в лабораторній службі (менеджмент).
2. Основи контролю якості в клініко-діагностичних лабораторіях. Будова і функції клітини (методи дослідження). 4. Загальноклінічні дослідження. 5. Вплив медикаментів на показники лабораторних досліджень. 6. Малярія. Сучасні можливості лабораторної
діагностики. Частина ІІ. Клінічна хімія. 1. Клінічна хімія білків. 2. Клінічна хімія вуглеводів. 3. Клінічна хімія ліпідів. 4. Обмін порфіринів і жовчних пігментів. 5. Клінічна хімія водно-електролітного обміну. Частина ІІІ. Клінічна коагулогія. 1. Загальні відомості
про систему гемостазу. 2. Геморагічний діатез: загальні аспекти діагностики. 3. Групи крові. 4. Система крові резус (Rh). Література

64781

34.

Підручник

Êë³í³÷íà ôàðìàêîëîã³ÿ

За редакцією О.Я. Бабака, І.С. Чекмана
2-ге вид., перероб. і доп. – К.: ВСВ “Медицина”, 2010. – 776 с. – Мова укр. –
Формат 70×100 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-034-7
Затверджено МОЗ України

У підручнику викладено основи та висвітлено найбільш важливі розділи сучасної клінічної фармакології, подано короткий історичний огляд розвитку науки.
Автори мали на меті навчити майбутнього лікаря правильно призначати найбільш
ефективні препарати, аналізуючи необхідну кількість інформативних і об’єктивних показників стану пацієнта і клініко-фармакологічну характеристику лікарських засобів.
Друге видання доповнено розділом “Засоби для місцевої анестезії”.
Для студентів медичних факультетів вищих навчальних закладів ІV рівня акредитації
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Передмова. Розділ 1. Загальні питання клінічної фармакології. Розділ 2. Клініко-фармакологічна характеристика лікарських
засобів окремих фармакотерапевтичних груп. Розділ 3. Елементи доказової медицини в клінічній фармакології та деякі способи об’єктивізації результатів терапевтичних впливів. Розділ 4. Засоби для місцевої анестезії. Список використаних скорочень

71157

Підручник

Ô³ë³ìîíîâ Â.².
35.

Êë³í³÷íà ô³ç³îëîã³ÿ
К.: ВСВ “Медицина”, 2013. – 736 с. – Мова укр. – Формат 70×100 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-192-4
Затверджено МОН України

У підручнику розглянуто роль і характер змін фізіологічних процесів, компенсаторні механізми порушень фізіологічних функцій, взаємодії між органами й
функціональними системами при розвитку передпатологічних і патологічних станів, особливості функціонування механізмів регуляції функцій в організмі хворого.
Під час викладення матеріалу застосовано функціональний принцип, тоді як
раніше практикували морфофункціональний підхід. Це дає змогу сформувати
більш точні уявлення про взаємозв'язок функцій окремих органів, які становлять функціональні системи організму.
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Для студентів старших курсів, інтернів, ординаторів, магістрів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації. Може бути корисним для лікарів усіх спеціальностей.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Передмова. Список скорочень. Розділ 1. Механізми регуляції фізіологічних процесів. Розділ 2. Нейронна регуляція фізіологічних
функцій. Розділ 3. Поняття про гомеостаз і гомеокінез. Розділ 4. Система транспортування газів. Розділ 5. Кровообіг. Розділ 6.
Водний обмін, виділення. Розділ 7. Травлення. Розділ 8. Обмін речовин. Розділ 9. Фізіологічні основи взаємодії організму з реальними умовами життя. Розділ 10. Фізіологічні механізми старіння. Література

65830

Підручник

×îðíîâ³ë À.Â., Ãðèöêî Ð.Þ., Ëèøåíþê Ñ.À.
36.

Êë³í³÷íå ìåäñåñòðèíñòâî
â ³íôåêòîëîã³¿
2-ге вид., перероб. та доп. – К.: ВСВ “Медицина”, 2010. – 408 с. – Мова укр. –
Формат 70×100 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-100-9
Затверджено МОН України, Рекомендовано МОЗ України

У підручнику наведено основні нозологічні форми інфекційних хвороб, які
найчастіше трапляються в Україні, та передбачені програмою вивчення клінічного медсестринства, а також основи епідеміології. Опис кожної хвороби дається в
такій послідовності: етіологія, епідеміологія, клінічні ознаки, лабораторна діагностика, догляд, дієта, лікування, профілактика, найважливіші заходи в епідемічному осередку. В окремій частині підручника описано невідкладні стани, що найчастіше супроводжують перебіг інфекційних хвороб.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів І–ІV рівнів акредитації за спеціальністю “Сестринська справа”.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Список скорочень. Передмова. Загальна частина. Спеціальна частина. Невідкладні стани в клінічній картині інфекційних
хвороб. Тестові завдання. Додатки. Предметний покажчик. Список літератури

69707

37.

Навчальний посібник

Êðîê-2.
Òåñòè ç òåðàïåâòè÷íî¿ ñòîìàòîëîã³¿

За редакцією А.В. Борисенка
К.: ВСВ “Медицина”, 2011. – 288 с. – Мова укр., рос. – Формат 70×100 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-081-1
Допущено МОЗ України

У навчальному посібнику наведено тестові завдання з усіх розділів терапевтичної стоматології: пропедевтика терапевтичної стоматології, обстеження стоматологічного хворого, некаріозні ураження твердих тканин зубів, карієс зубів та його
ускладнення – пульпіт, періодонтит, захворювання пародонта, слизової оболонки

e-mail: med@society.kiev.ua
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порожнини рота. Тестові завдання подаються двома мовами: українською і російською, що полегшує користування
ними студентами-іноземцями. Тестові завдання відповідають вимогам медичного ліцензійного іспиту. До кожного
розділу наведено коди правильних відповідей.
Для студентів ІІ–V курсів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІІІ–IV рівнів акредитації та інтернів.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Передмова / Предисловие.
Розділ 1 / Раздел 1. Пропедевтика терапевтичної стоматології / Пропедевтика терапевтической стоматологии.
Розділ 2 / Раздел 2. Карієс / Кариес.
Розділ 3 / Раздел 3. Пульпіт / Пульпит.
Розділ 4 / Раздел 4. Періодонтит / Периодонтит.
Розділ 5 / Раздел 5. Захворювання пародонта / Заболевания пародонта.
Розділ 6 / Раздел 6. Захворювання слизової оболонки порожнини рота / Заболевания слизистой оболочки полости рта

71343

38.

Підручник

Ëàòèíñüêà ìîâà ³ îñíîâè ìåäè÷íî¿
òåðì³íîëîã³¿

За редакцією Л.Ю. Смольської
2-ге вид., стереотип. – К.: ВСВ “Медицина”, 2012. – 360 с. – Мова укр. –
Формат 70×100 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-224-2
Затверджено МОН України

Підручник складено з урахуванням вимог Болонської кредитно-модульної системи.
Мета його – навчити студента не лише основ латинської граматики, а й медичної термінології (анатомо-гістологічної, фармацевтичної та клінічної). У підручнику
враховано зміни, внесені в останні видання міжнародних анатомічної і гістологічної, а також хімічної номенклатур.
Розширено і поглиблено виклад тем клінічної та фармацевтичної термінології. Уміщено цікавий інформативнопізнавальний матеріал з різних галузей стародавньої медицини.
З розвитком медицини як окремої науки, з остаточним виокремленням медичної термінології послабилися її
зв’язки з іншими науками, тому латинська мова – важливий засіб розширенням кругозору майбутнього лікаря. У
підручнику наведено латинські крилаті вислови, засвоєння яких не лише сприятиме вивченню латинської мови, а
й допомагатиме наблизитися до розуміння неповторного та мудрого світу античності. Наприкінці подано таблиці
латинсько-грецьких суфіксів і префіксів, а також кінцевих терміноелементів, латино-український і україно-латинський
словники, які відображають лексику, використану у вправах.
Для студентів і викладачів вищих медичних навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Передмова. Алфавіт. Правила вимови голосних, приголосних, дифтонгів. Довгота і короткість складів. Наголос. Поняття “науковий термін”. Структура анатомо-гістологічних термінів. Граматичні категорії іменника, характеристика відмін,
словникова форма іменників. Неузгоджене означення. Прикметник (Adjectivum). Граматичні категорії прикметника,
поділ на групи. Родові закінчення, визначення основи. Узгоджене означення. Морфологічна та синтаксична структура
дво- і багаточленного анатомічного терміна з різними типами означень. Declinatio prima. І відміна іменників. Declinatio
secunda (ІІ відміна іменників). Іменники чоловічого роду (masculine). Іменники середнього роду (neutra). Прикметники
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І–ІІ відмін (Adjectiva) (Прикметники 1-ї групи). ІІІ відміна іменників (Declinatio tertia). ІІІ відміна іменників. Іменники чоловічого роду. ІІІ відміна іменників. Іменники жіночого роду. ІІІ відміна іменників. Іменники середнього роду. Особливості відмінювання деяких іменників ІІІ відміни. Прикметники ІІІ відміни (Adjectiva decliantionis ІІІ). Дієприкметники теперішнього часу активного стану (Participium praesentis activi). Ступені порівняння прикметників (Gradus comparationis
adjectivorum). ІV і V відміни іменників (Declinationes quarta et quinta). Дієслово. Основні форми дієслова. Наказовий
спосіб. Теперішній час дійсного та умовного способу активного та пасивного стану. Дієслово sum, esse. Дієслово fio,
fieri. Латинська хімічна номенклатура. Назви хімічних елементів, кислот, оксидів, солей, складних ефірів. Словотворчі
елементи, що містять інформацію про хімічний склад лікарського засобу. Словотворчі елементи, що вказують належність лікарського засобу до фармакологічної групи. Словотворчі елементи, що вказують на фармакологічну дію лікарської речовини. Назви рослин у номенклатурі лікарської сировини. Рецепт. Структура рецепта, його латинська частина. Тверді лікарські форми (Formae medicamentorum durae). М’які лікарські форми (Formae medicamentorum molles).
Рідкі лікарські форми (Formae medicamentorum liquidae). Вступ до клінічної термінології. Грецько-латинські дублети І–
ІІ відміни. Кінцеві терміноелементи І відміни. Греко-латинські дублети прикметників 1-ї групи. Дієприкметник минулого
часу пасивного стану в клінічній термінології. Греко-латинські дублети іменників ІІІ відміни чоловічого та жіночого
роду. Греко-латинські дублети іменників ІІІ відміни середнього роду. Терміноелементи ІІІ відміни. Греко-латинські дублети прикметників ІІІ відміни. Дієприкметник теперішнього часу активного стану в медичній термінології. Словотворення за допомогою суфіксів. Греко-латинські дублети іменників ІV–V відмін. Латинські та грецькі префікси. Числівники
та прислівники в ролі префіксів. Переклад назв діагнозів. Додаток № 1. Деякі клінічні терміни. Додаток № 2. Зразки
білетів, які використовують для проведення підсумкового та змістового модульного контролю. Латинсько-український
словник. Українсько-латинський словник

Навчальний посібник

Перевидання

Áºëÿºâà Î.Ì., Ñîëîãîð ².Ì.
39.

Ëàòèíñüêà ìîâà ç îñíîâàìè
ðåöåïòóðè ³ êë³í³÷íî¿ òåðì³íîëîã³¿
К.: ВСВ “Медицина”, 2011. – 256 с. – Формат 70×100 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-104-7
Рекомендовано МОН України

У посібнику подано відомості з латинської фонетики, граматики, загальної
рецептури, основ клінічної термінології. Теоретичний матеріал кожного заняття
супроводжується різнорівневими тестовими завданнями, які дають змогу діагностувати рівень теоретичних знань і наявність мовних та мовнопрофесійних умінь і
навичок майбутніх фахівців у галузі медицини.
Посібник підготовлено з урахуванням змін і доповнень до програми з навчальної дисципліни “Латинська мова та
основи медичної термінології”.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, які готують фахівців за спеціальностями
лікувальна справа, педіатрія, медико-профілактична справа, стоматологія.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Передмова. Вступ. Інструкції щодо виконання та оформлення тестових завдань. МОДУЛЬ І. Змістовний модуль 1. Заняття № 1. Заняття № 2. Заняття № 3. Заняття № 4. Заняття № 5. Змістовний модуль 2. Заняття № 6. Заняття № 7. Заняття
№ 8. Заняття № 9. Змістовний модуль 3. Заняття № 10. Заняття № 11. Заняття № 12. Заняття № 13. Заняття № 14. Заняття
№ 15. Заняття № 16. Заняття № 17. Заняття № 18. МОДУЛЬ ІІ. Змістовний модуль 1. Заняття № 1. Заняття № 2. Заняття № 3.
Змістовний модуль 2. Заняття № 4. Заняття № 5. Заняття № 6. Заняття № 7. Заняття № 8. Заняття № 9. Заняття № 10. Змістовний модуль 3. Заняття № 11. Заняття № 12. Заняття № 13. Заняття № 14. Заняття № 15. Заняття № 16. Заняття № 17.
Список літератури
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65900

Навчальний посібник

Áåíçåëü Ë.Â., Äàðìîãðàé Ð.ª., Îë³éíèê Ï.Â., Áåíçåëü ².Ë.

Ë³êàðñüê³ ðîñëèíè ³ ô³òîòåðàï³ÿ.
Ô³òîòåðàïåâòè÷íà ðåöåïòóðà

40.

К.: ВСВ “Медицина”, 2010. – 400 с. – Мова укр. – Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-069-9
Затверджено МОЗ України

У навчальному посібнику описано правила виписування та оформлення рецептів для виготовлення лікарських форм з лікарської рослинної сировини. Наведено
лікарські форми з разовими і добовими дозами окремо для кожної зі 142 лікарських
рослин, що їх застосовують у вітчизняній та зарубіжній науковій медицині. Систематизовано понад 500 фітотерапевтичних прописів з арсеналу болгарських, німецьких, польських, чеських і вітчизняних фітотерапевтів. Навчальний матеріал скомпоновано у вигляді рецептурного довідника українською та латинською мовами,
назви рослин подано англійською, німецькою, французькою, польською та чеською мовами. Для студентів вищого фармацевтичного навчального закладу і фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації.
ЗМІСТ
Передмова. Розділ 1. Вимоги до виписування та оформлення рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення.
Структура рецепта і правила його оформлення. Загальні вимоги до виписування та оформлення рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення. Оформлення вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення. Особливості
виписування рецептів для виготовлення лікарських форм з лікарської рослинної сировини. Розділ 2. Хімічний склад і основні
біологічно активні речовини лікарських рослин. Розділ 3. Загальні правила приготування лікарських форм із рослинної сировини. Розділ 4. Лікарська рослинна сировина: фармакологічна дія та основні лікарські форми. Розділ 5. Фітотерапевтичні прописи. Література. Алфавітний покажчик латинських назв лікарських рослин. Алфавітний покажчик назв рослин українською мовою. Алфавітний покажчик назв рослин російською мовою. Алфавітний покажчик назв рослин англійською мовою. Алфавітний
покажчик назв рослин німецькою мовою. Алфавітний покажчик назв рослин французькою мовою. Алфавітний покажчик назв
рослин польською мовою. Алфавітний покажчик назв рослин чеською мовою. Алфавітний покажчик латинських назв лікарської
сировини. Алфавітний покажчик латинських назв хвороб. Алфавітний покажчик захворювань. Системний покажчик фітотерапевтичних рецептів по захворюваннях

64353

Навчальний посібник

×àïëèê Â.Â., Îë³éíèê Ï.Â.
41.

Ìåäèöèíà íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é:
Çá³ðíèê çàêîíîäàâ÷èõ ³ íîðìàòèâíèõ
àêò³â
К.: ВСВ “Медицина”, 2010. – 376 с. – Мова укр. – Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-029-3
Рекомендовано МОЗ України

У навчальному посібнику зібрано основні законодавчі та нормативні акти
України у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних си-
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туацій, щодо організації надання медичної допомоги населенню в умовах ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного, техногенного і соціально-політичного походження. Вивчення вимог законодавства України щодо
організації медичного і фармацевтичного забезпечення населення в умовах надзвичайних ситуацій передбачено
навчальними програмами і навчальними планами вищих медичних і фармацевтичних ВНЗ із навчальних дисциплін
«Екстремальна медицина» і «Медицина надзвичайних ситуацій».
Для самостійної підготовки студентів медичних і фармацевтичних ВНЗ ІІІ–IV рівнів акредитації, фармацевтичних
факультетів медичних ВНЗ, лікарів-інтернів, провізорів-інтернів факультетів післядипломної освіти медичних та фармацевтичних ВНЗ. Тексти законодавчих і нормативних актів України викладено згідно з оригіналом.
ЗМІСТ
Передмова. Закон України «Про правові засади цивільного захисту» № 107-VІ (107-17) від 28.12.2007 р. (витяг). Закон України «Про
аварійно-рятувальні служби» № 1281-ХІV від 14.12.1999 р. (витяг). Закон України «Про правовий режим надзвичайного стану» № 1550-ІІІ
від 16.03.2000 р. (витяг). Закон України «Про боротьбу з тероризмом» № 638-ІV від 20.03.2003 р. (витяг). Закон України «Про використання
ядерної енергії та радіаційну безпеку» № 39/95-ВР від 08.02.1995 р. (витяг). Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» № 4004-ХІІ від 24.02.1994 р. (витяг). Закон України «Про захист населення і територій від надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру» №1809-ІІІ від 08.06.2000 р. (витяг). Закон України «Про зону надзвичайної екологічної
ситуації» № 1908-ІІІ від 13.07.2000 р. (витяг). Закон України «Про оборону України» № 1932-ХІІ від 06.12.1991 р. (витяг). Закон України «Про
об’єкти підвищеної небезпеки» № 2245-ІІІ від 18.01.2001 р. (витяг). Закон України «Про основи національної безпеки України» № 964-ІV
від 19.06.2003 р. (витяг). Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» № 1264-ХІІ від 25.06.1991 р. (витяг). Закон України «Про пожежну безпеку» № 3745 від 17.12.1993 р. (витяг). Закон України «Про правовий режим воєнного стану» № 1647-ІІІ від
06.04.2000 р. (витяг). Закон України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської
катастрофи» № 791а-ХІІ від 27.02.1991 р. (витяг). Витяг з Постанови Кабінету Міністрів України від 15.07.1998 р. № 1099 «Положення про
класифікацію надзвичайних ситуацій». Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.1999 р. № 192 «Про затвердження Положення
про організацію оповіщення і зв’язку у надзвичайних ситуаціях» (витяг). Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.1998 р. № 1198
«Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру» (витяг). Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2001 р. № 1567 «Про затвердження Плану реагування на надзвичайні ситуації державного
рівня» (витяг). Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 р. № 174 «Про затвердження Програми розвитку Державної служби
медицини катастроф на 2002-2005 роки». Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи від 17.06.2008 р. № 464 «Про затвердження Положення про Медичну службу МНС України». Витяг
з Наказу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
від 15.08.2007 р. № 557 «Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях». Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 01.08.2007 р. № 523 «Про формування автоматизованої бази даних (Реєстру) медичних та фармацевтичних працівників сфери управління МНС України» (витяг). Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 09.10.2006 р. № 653 «Про затвердження Інструкції щодо утримання захисних споруд
цивільної оборони у мирний час» (витяг). Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи від 15.05.2006 р. № 288 «Про затвердження Правил улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення» (витяг). Наказ Міністерства
України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерства охорони
здоров’я України від 07.06.2005 р. № 38/253 «Про інформування органів державного пожежного нагляду про звернення чи доставку до
медичних закладів осіб з тілесними ушкодженнями чи отруєннями, отриманими під час пожежі» (витяг). Наказ Міністерства охорони
здоров’я України від 03.05.2006 р. № 256 «Про затвердження Державних гігієнічних нормативів «Допустимі рівні вмісту радіонуклідів
Cs137 та Sr90 у продуктах харчування та питній воді» (витяг). Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 02.02.2005 р. № 54 «Про затвердження державних санітарних правил “Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України”» (витяг). Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерства
охорони здоров’я України від 20.12.2002 р. № 327/478 «Про затвердження Положення про мобільний госпіталь, який належить до сфери
управління МНС України» (витяг). Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції
України, Міністерства фінансів України від 17.11.2004 р. № 177/556/398/718 «Про внесення змін та доповнень до Програми матеріальнотехнічного переоснащення мобільного госпіталю, який належить до сфери управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та
у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи». Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 10.08.2001 р.
№ 331 «Про затвердження номенклатури резервів лікарських засобів, виробів медичного призначення та медичного обладнання для
запобігання та ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру»
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72038

42.

Навчальний посібник

Ìåäèöèíà íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é.
Îðãàí³çàö³ÿ íàäàííÿ ïåðøî¿
ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè

За ред. В.С. Тарасюка
2-ге вид., випр. – К.: BCB “Медицина”, 2013. – 528 с. – Мова укр. –
Формат 70×100 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-283-9
Рекомендовано МОЗ України

У посібнику розкрито питання надзвичайних ситуацій, їх походження, причини виникнення та медико-санітарні наслідки при них. Описано загальні принципи
надання медичної допомоги потерпілим при надзвичайних ситуаціях, організації лікувально-евакуаційного забезпечення. Надано алгоритми виконання практичних навичок.
Розкрито питання організації санітарно-гігієнічного і протиепідемічного забезпечення населення, проведення його захисту в умовах надзвичайних ситуацій; механізм передачі інформації по вертикалі з місця виникнення надзвичайних ситуацій. Книга підготовлена згідно з Державною програмою зі створення єдиної системи надання екстреної медичної допомоги.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІ–IV рівнів акредитації.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Список скорочень. Розділ 1. Надзвичайні ситуації. Загальна характеристика, класифікація. Розділ 2. Нормативно-правові
акти, організація та завдання Державної служби медицини катастроф. Розділ 3. Загальні принципи надання медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях. Розділ 4. Організація лікувально-евакуаційного забезпечення населення під час надзвичайних ситуацій. Розділ 5. Аварії на радіаційно небезпечних об’єктах. Організація допомоги постраждалим. Розділ 6. Аварії
на хімічно небезпечних об’єктах. Організація допомоги постраждалим. Розділ 7. Організація санітарно-гігієнічного і протиепідемічного забезпечення населення при надзвичайних ситуаціях. Розділ 8. Організація захисту населення у надзвичайних ситуаціях. Розділ 9. Організація і структура передачі інформації про виникнення надзвичайної ситуації та її медикосанітарні наслідки. Розділ 10. Пов’язки при надзвичайних ситуаціях (десмургія). Розділ 11. Отруєння в побуті, господарстві.
Додатки. Ситуаційні задачі. Список використаної літератури

70009

43.

Підручник

Ìåäèöèíà íåâ³äêëàäíèõ ñòàí³â:
Øâèäêà ³ íåâ³äêëàäíà ìåäè÷íà
äîïîìîãà

За редакцією І.С. Зозулі
К.: ВСВ “Медицина”, 2012. – 728 с. – Мова укр. – Формат 70×100 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-107-8
Затверджено МОН України

У підручник включено всі основні розділи невідкладних станів, які трапляються
в медичній науці і практиці при різних захворюваннях. Висвітлено нові методи,
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способи і технології в діагностиці й наданні швидкої та невідкладної медичної допомоги в хірургії, терапії, кардіології,
неврології, ендокринології, стоматології, нейрохірургії, оториноларингології, травматології та ін.
Відповідно до вимог доказової медицини стисло викладено етіологію, патогенез, діагностику і лікування різних
нозологічних захворювань на догоспітальному і ранньому госпітальному етапах. Наведено сучасні препарати.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, а також для лікарів-інтернів, лікарів усіх
спеціальностей, що вивчають медицину невідкладних станів за програмами післядипломної освіти, аспірантів, клінічних ординаторів, лікарів швидкої й невідкладної медичної допомоги, сімейних лікарів.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Від авторів. Від головного редактора випуску підручника 2012 року. Організація швидкої медичної допомоги. Стислий
нарис з історії розвитку швидкої медичної допомоги. Основні напрями реформування швидкої та невідкладної медичної
допомоги в Україні. Серцево-легенева реанімація. Синдром тривалого стиснення тканин. Невідкладні стани в кардіології.
Бронхіальна астма. Невідкладна допомога при травмах опорно-рухового апарату. Стани, що потребують надання швидкої
і невідкладної медичної допомоги в акушерстві і гінекології. Невідкладні стани в урології. Невідкладні стани в проктології.
Невідкладні стани в офтальмології. Невідкладна допомога в терапевтичній стоматології. Невідкладна допомога у щелепнолицевій хірургії. Невідкладні стани в невропатології. Кома: діагностика, клінічна картина, невідкладна допомога, визначення пригнічення свідомості за шкалою ком глазго. Невідкладна допомога при черепно-мозковій і хребетно-спинномозковій
травмах. Невідкладна допомога у психіатрії. Невідкладні стани в педіатрії. Швидка й невідкладна допомога в дитячій оториноларингології. Невідкладні стани в оториноларингології. Невідкладні стани в комбустіології. Гострі отруєння. Невідкладна
допомога при харчових отруєннях. Список літератури

61781

Підручник

Ì³íàð÷åíêî Â.Ì., Ìàõèíÿ Ë.Ì., Ñåðåäà Ï.².
44.

Ìåäè÷íà áîòàí³êà
К.: ВСВ “Медицина”, 2009. – 328 с. – Мова укр. – Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-966-10-0041-3
Затверджено МОН України

У підручнику вміщено інформаційні матеріали, які висвітлюють анатомію, біоморфологію, систематичну приналежність лікарських рослин та грибів, сировину яких
використовують чи можуть використати в майбутньому для потреб медицини і фармації. Включено матеріали авторських лекцій з медичної ботаніки для студентів фармацевтичного факультету, а також дані наукової літератури, які охоплюють ключові
питання структурної організації рослин, грибів і бактерій на клітинному, тканинному,
організменному, популяційному та екосистемному рівнях. Фрагментарно висвітлено аспекти особливостей морфологоанатомічної будови рослин залежно від систематичної їх приналежності та еколого-ценотичних умов зростання.
Матеріали подано відповідно до типової навчальної програми з медичної ботаніки та вимог кредитно-модульної
системи.
Для студентів і викладачів вищих фармацевтичних навчальних закладів та фармацевтичних факультетів вищих
медичних закладів освіти ІІІ–IV рівнів акредитації денної і заочної форм навчання. Підручник можна використати для
самостійної роботи і контрольних робіт з медичної ботаніки.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Передмова. Форми організації живої матерії. Основні розділи ботаніки. Розділ 1. Рослинна клітина. Розділ 2. Тканини. Розділ 3. Морфолого-анатомічна будова і функції вегетативних та репродуктивних органів рослин. Розділ 4. Основні положення систематики. Розділ 5. Царство гриби. Розділ 6. Царство рослини. Розділ 7. Елементи географії рослин, екології та
фітоценології. Флора, рослинність. Список літератури
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56647

45.

Підручник

Ìåäè÷íà ãåíåòèêà

За редакцією О.Я. Гречаніної, Р.В. Богатирьової, О.П. Волосовця
К.: ВСВ “Медицина”, 2007. – 536 с. – Мова укр. – Формат 70×100 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-966-8144-57-8
Рекомендовано МОЗ України

У підручнику викладено сучасні уявлення про спадкові хвороби людини. Описано біохімічні, молекулярні, цитогенетичні та ультразвукові методи діагностики,
профілактики і лікування природженої та спадкової генетичної патології. Широко
подана її клінічна картина. Детально описано метаболічні хвороби, у тому числі
і мітохондріальні. Особливу увагу приділено пренатальній діагностиці природженої та спадкової патології.
Авторами описані власні спостереження хворих з різною генетичною патологією.
Підручник добре ілюстрований.
Для студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів III–IV рівнів акредитації.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Передмова. Молекулярно-генетичні методи діагностики спадкової патології. Дослідження мітохондріального геному. Мітохондріальні хвороби. Метаболічні хвороби: етіологія і патогенез. Клініко-морфологічне дослідження пробанда з метаболічними порушеннями. Діагностичне значення окремих клінічних і параклінічних ознак у разі метаболічних захворювань.
Масові скринінгові програми. Скринінг щодо фенілкетонурії. Масовий скринінг щодо вродженого гіпотиреозу. Уточнювальна діагностика метаболічних хвороб. Цитологічні основи спадковості. Цитогенетичні методи діагностики хромосомних хвороб. Хромосомні хвороби людини. Загальна характеристика. Клінічні, ехографічні та цитогенетичні зіставлення хромосомних хвороб. Пренатальна діагностика вродженої та спадкової патології. Запитання та відповіді

71344

46.

Практикум

Ìåäè÷íà ³íôîðìàòèêà â ìîäóëÿõ

За редакцією І.Є. Булах
2-ге вид., випр. – К.: ВСВ “Медицина”, 2012. – 208 с. – Мова укр. –
Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-221-1
Рекомендовано МОЗ України

Практикум відповідає програмі дисципліни “Медична інформатика” для студентів ІІ курсу лікувальних спеціальностей і структурований відповідно до вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу на три модулі:
“Основи інформаційних технологій у системі охорони здоров’я”, “Медичні знання
та прийняття рішень у медицині”, “Інформаційні системи в галузі охорони здоров’я.
У практикумі запропоновано комплексний дидактичний матеріал, що включає теоретичні відомості, термінологічну
частину, демонстраційні приклади, методичні вказівки, дидактично-імітаційні моделі, завдання для самостійного виконання, приклади завдань для проведення підсумкових модульних контролів, питання для самоконтролю, тести.
Для студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів ІV рівня акредитації.

МЕДИЦИНА

тел.: +38 (044) 238-82-63, тел./факс: +38 (044) 581-15-67
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ACADEMIC LITERATURE FOR HIGHER MEDICAL INSTITUTIONS OF III–IV ACCREDITATION LEVELS
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Модуль І. Основи інформаційних технологій у системі охорони здоров’я, обробка та аналіз медико-біологічних даних. Модуль ІІ. Медичні знання та прийняття рішень у медицині. Модуль ІІІ. Інформаційні системи в галузі охорони здоров’я. Додатки. Предметний покажчик. Список використаних джерел до модуля і. Список використаних джерел до модуля іі. Список
використаних джерел до модуля ііі
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Ìåäè÷íà õ³ì³ÿ

47.
За редакцією професора В.О.
В О КАЛІБАБЧУК

Підручник

За редакцією В.О. Калібабчук
К.: ВСВ “Медицина”, 2013. – 336 с. – Мова укр. – Формат 70×100 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-287-7
Затверджено МОН і МОЗ України

CH3

CH2CH2COOH
N

У підручнику викладено теоретичні основи біоенергетики та кінетики біохімічних реакцій; описано властивості розчинів та їхню роль у перебігу біохімічних
процесів; викладено сучасні уявлення про електродні процеси, поверхневі явища
та їхню роль у життєдіяльності організму; висвітлено властивості дисперсних систем і розчинів біополімерів. Значну увагу приділено біогенним елементам і їхнім
хімічним властивостям, розглянутим із позиції сучасних уявлень про будову атомів, хімічний зв'язок та будову молекул. Висвітлено сучасні екологічні проблеми.
Акцентовано увагу також на нанохімії як одній з основ розвитку нанотехнологій, що активно входять у медичну практику. Для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ–IV рівнів акредитації. Може бути корисним для студентів
біологічних та екологічних спеціальностей.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
CH2=CH

CH3

N

2
Fe2+

N

N

CH2=CH

CH2CH2COOH

CH3

CH3

МЕ ДИ Ц И Н А

Передмова. Вступ. Розділ 1. Будова атомів, хімічний зв’язок і будова молекул. Розділ 2. Теоретичні основи біоенергетики. Розділ 3.
Фізико-хімічні основи кінетики біохімічних реакцій. Розділ 4. Розчини та їх роль у перебігу біохімічних процесів. Розділ 5. Електродні процеси та їх значення для фізіології і медицини. Розділ 6. Фізична хімія поверхневих явищ та їх роль у процесах, що відбуваються
в організмі. Розділ 7. Фізична хімія дисперсних систем. Розділ 8. Фізична хімія біополімерів та їхніх розчинів. Розділ 9. Хімія біогенних елементів. Розділ 10. Нанохімія – шлях до високих технологій. Список рекомендованої літератури. Предметний покажчик
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Підручник

Ãðîìîâèê Á.Ï., Ãàñþê Ã.Ä., Ëåâèöüêà Î.Ð.
48.

Ìåíåäæìåíò ³ ìàðêåòèíã ó ôàðìàö³¿

За редакцією Б.П. Громовика
К.: ВСВ “Медицина”, 2008. – 752 с. – Мова укр. – Формат 70×100 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-966-10-0004-8
Затверджено МОН України

Підручник присвячений вивченню теоретичних основ і прикладних засад фармацевтичного менеджменту і маркетингу та відповідає програмі навчальної дисципліни “Менеджмент і маркетинг у фармації” для студентів напрямку підготовки 7.110201
“Фармація” і 7.110206 “Клінічна фармація”. Особливістю архітектоніки підручника є те,

e-mail: med@society.kiev.ua
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НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ МЕДИЧНИХ ВНЗ ІІІ–ІV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ
що навчальна дисципліна розбита на чотири модулі – “Менеджмент у фармації”, “Маркетинг у фармації”, “Міжнародний маркетинг у фармації” і “Методичне забезпечення виробничої практики з “Менеджменту та маркетингу у фармації”.
Процес менеджменту розглядається як послідовність трьох змістових модулів, перший з яких містить три теми,
другий – чотири і третій – дві. У свою чергу, фармацевтичний маркетинг теж поділений на три послідовні змістові модулі, перший і другий з яких містять по дві теми, а третій – чотири. Міжнародний маркетинг у фармації представлений
у підручнику трьома темами. Четвертий модуль підручника висвітлює методичне забезпечення виробничої практики
з менеджменту і маркетингу у фармації та методику виконання курсової роботи.
Для кращого засвоєння матеріалу в кінці кожної навчальної теми подано перелік контрольних питань, умови завдань для практичного виконання і приклади їх рішень, а також тести для самостійної підготовки. Для перевірки рівня
засвоєння знань у кінці кожного змістового модуля наведено питання до підсумкового тестового контролю. Завершують навчальне видання відповіді на тести для самостійної підготовки та підсумкового тестового контролю і глосарій.
Для студентів фармацевтичних вузів і факультетів, провізорів-інтернів, провізорів-підприємців і провізорівуправлінців, а також магістрантів, аспірантів і викладачів вищих навчальних фармацевтичних закладів.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Передмова. МОДУЛЬ “МЕНЕДЖМЕНТ У ФАРМАЦІЇ”: Змістовий модуль № 1 “Менеджмент і фармацевтична організація”. Змістовий модуль № 2 “Етапи процесу управління фармацевтичною організацією”. Змістовий модуль № 3 “Кадровий фармацевтичний
менеджмент”. МОДУЛЬ “МАРКЕТИНГ У ФАРМАЦІЇ”: Змістовий модуль № 4 “Управління фармацевтичним маркетингом”. Змістовий модуль № 5 “Комплексне дослідження фармацевтичного ринку”. Змістовий модуль № 6 “Комплекс фармацевтичного маркетингу”. МОДУЛЬ “МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ У ФАРМАЦІЇ”. МОДУЛЬ “МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ
З “МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ У ФАРМАЦІЇ”. Відповіді на тестові завдання для самостійної підготовки. Глосарій. Література

Підручник
В.Ф. МОСКАЛЕНКО, І.Є. БУЛАХ, О.Г. ПУЗАНОВА

ÌÅÒÎÄÎËÎÃ²ß
ÄÎÊÀÇÎÂÎ¯
ÌÅÄÈÖÈÍÈ
НАЙКРАЩІ
ДОКАЗИ

ДОСВІД
ЛІКАРЯ

Ìîñêàëåíêî Â.Ô., Áóëàõ ².ª., Ïóçàíîâà Î.Ã.
49.

Ìåòîäîëîã³ÿ äîêàçîâî¿ ìåäèöèíè
К.: ВСВ “Медицина”, 2013. – 200 с. – Мова укр. – Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-277-8
Рекомендовано МОЗ України

ВИБІР
ПАЦІЄНТА

Головна мета підручника – надання читачам цілісної багатоаспектної інформації
з проблем доказового підходу в галузі охорони здоров'я, розкриття його потенціалу
як технології забезпечення збереження здоров'я та підвищення якості життя, формування в майбутніх лікарів професійно значущих навичок дотримання засад доказової
практики та використання її інформаційних ресурсів під час прийняття рішень щодо
діагностики, лікування, профілактики захворювань та інших порушень здоров'я.
Навчальний матеріал подано в 10 розділах, присвячених найбільш важливим аспектам методології доказової
медицини. Структура підручника відповідає вимогам кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Виклад матеріалу характеризує об'єктивність і науковість, проблемно-орієнтований підхід, логічна послідовність,
ясність і доступність для студентів, спрямованість на розвиток у них творчого мислення, активної пізнавальної та
практичної діяльності, вміння розв'язувати задачі.
Запропоновано комплексний дидактичний матеріал, що включає теоретичні відомості, демонстраційні приклади, дидактично-імітаційні моделі, завдання для самостійного виконання, питання та тестові завдання для самоконтролю, ситуаційні задачі, таблиці, рисунки. Користування книгою полегшує наявність у ній предметного покажчика.
Для студентів IV курсів медичних, медико-психологічних і стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації. Може бути використаний при підготовці лікарів-інтернів.
МЕДИЦИНА

МЕДИЦИНА

тел.: +38 (044) 238-82-63, тел./факс: +38 (044) 581-15-67
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ACADEMIC LITERATURE FOR HIGHER MEDICAL INSTITUTIONS OF III–IV ACCREDITATION LEVELS
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Список скорочень. Розділ 1. Доказова медицина: передумови виникнення, історичні відомості, визначення, методологічні засади.
Основні постулати клінічної епідеміології. Поняття про докази. Доказова практика – інтеграція доказів, клінічного досвіду та вибору
пацієнтів. Питання для самоконтролю. Розділ 2. Епідеміологія неінфекційних захворювань. Поняття ризику в клінічній епідеміології
та доказовій медицині. Абсолютний і відносний ризик події. Загальний кардіоваскулярний ризик. Оцінювання ризику за допомогою
спеціальних шкал. Фактори та маркери ризику. Скринінг на фактори ризику. Індивідуальний і популяційний ризик. Оцінювання ефектів факторів ризику. Редукція ризику. Розділ 3. Дослідження як джерела доказів: різновиди, класифікація, формат представлення в
наукових медичних журналах. Основні поняття клінічної епідеміології та терміни, що стосуються дизайну контрольованих клінічних досліджень. Клінічна та статистична значущість доказів. Розділ 4. Методологія діагностики та доказовий підхід, або доказова
діагностика. Діагностичні тести: різновиди, аналітичні параметри – істинні та хибні результати, точність, чутливість і специфічність,
інформативність, прогностична цінність. Перехресні дослідження. Імовірність і шанси розвитку захворювання. Золоті стандарти діагностики, критерії захворювань. Відношення правдоподібності. Розділ 5. Основні інформаційні ресурси доказової медицини. П’ять
«кроків» доказової медицини. Основні типи запитань в охороні здоров’я та відповідні джерела доказів. Формулювання структурованих запитань за принципом pico (перший «крок» доказової медицини). Розділ 6. Пошук доказів в основних комп’ютерних базах даних – кохрейнівській бібліотеці та medline (другий «крок» доказової медицини). Розділ 7. Доказове лікування: ефективність, дієвість,
прийнятність. Рандомізовані клінічні дослідження – золотий стандарт оцінювання методів лікування: методологічні засади. Аналіз на
основі наміру лікувати й аналіз ефективності. Традиційна ієрархія доказів. Когортні дослідження, дослідження «випадок-контроль»,
описи випадків. Відношення шансів. Оцінювання методологічної якості досліджень. Розділ 8. Третій «крок» доказової медицини –
критичне оцінювання доказів. Градації доказів. Узагальнення доказів. Систематичний огляд як вторинне джерело доказів. Організація діяльності кохрейнівського співробітництва. Пошук систематичних оглядів у базах даних доказової медицини. Поняття про метааналіз. Розділ 9. Четвертий «крок» доказової медицини – використання доказів. Упровадження доказів у медичну практику та галузь
охорони здоров'я. Клінічні рекомендації, медичні стандарти, локальні клінічні протоколи надання медичної допомоги. Формулярна
система. Клінічні випробування лікарських засобів. Основні принципи належної клінічної практики. Розділ 10. Доказова профілактика в охороні здоров’я. Стратегія тотальної соціальної профілактики захворювань та інших порушень здоров’я. Скринінгові тести й
обстеження. Технології та програми профілактики в охороні здоров’я: доказове обґрунтування користі та шкоди. Додатки. Список
використаних джерел. Предметний покажчик
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Підручник

Äàíèëåé÷åíêî Â.Â., Ôåäå÷êî É.Ì., Êîðí³é÷óê Î.Ï.
50.

Ì³êðîá³îëîã³ÿ ç îñíîâàìè ³ìóíîá³îëîã³¿
2-ге вид., перероб. і доп. – К.: ВСВ “Медицина”, 2009. – 392 с. – Мова укр. –
Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-966-10-066-6
Допущено МОЗ України

Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми з мікробіології. На
сучасному науковому і методичному рівні наведено основні відомості з морфології та
фізіології мікроорганізмів, генетики і біотехнології. Запропоновано типові положення
вчення про інфекцію та імунітет, про принципи хіміотерапії інфекційних хвороб, а також матеріал для проведення практичних занять. У розділі “Спеціальна мікробіологія”
стисло викладено сучасні дані про збудники інфекційних хвороб, методи мікробіологічної діагностики, лікування і профілактики. Також розглянуто біологічні властивості вірусів, взаємодію їх з клітинами, основні властивості окремих груп вірусів і методи вірусологічної діагностики. Вміщено розділи з клінічної мікробіології, медичної паразитології і фітопатології.
Для студентів фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Список скорочень. Вступ. Частина 1. Загальна мікробіологія. Частина 2. Спеціальна мікробіологія. Патогенні бактерії.
Найпростіші. Гриби. Частина 3. Загальна і спеціальна вірусологія. Частина 4. Клінічна мікробіологія. Частина 5. Фітопатогенні мікроорганізми
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І.М. СКРИПНИК
П.М. СКРИПНИКОВ
Л.Я. БОГАШОВА
О.Ф. ГОПКО
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Навчальний посібник

Ñêðèïíèê ².Ì., Ñêðèïíèêîâ Ï.Ì., Áîãàøîâà Ë.ß., Ãîïêî Î.Ô.
51.

Íåâ³äêëàäí³ ñòàíè ó ñòîìàòîëîã³÷í³é
ïðàêòèö³
К.: ВСВ “Медицина”, 2013. – 224 с. + 2 с. кольор. вкл. – Мова укр. –
Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-233-4
Рекомендовано МОЗ і МОН України

У навчальному посібнику висвітлено особливості клінічної картини, діагностичні критерії та алгоритми надання невідкладної допомоги при загрозливих для
життя хворого станах, із якими найчастіше має справу у своїй практиці лікар стоматолог. Наведено фармакологічні препарати, їх дозування, шляхи введення та послідовність застосування, а також немедикаментозні методи надання невідкладної допомоги.
Для лікарів стоматологів, лікарів-інтернів та лікарів-курсантів, магістрантів, клінічних ординаторів з фахів стоматологічного профілю, а також для студентів старших курсів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних
закладів.
МЕ ДИ ЦИ НА

СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Передмова. Список скорочень. Загальні принципи серцево-легеневої реанімації. Невідкладна допомога при порушеннях свідомості. Невідкладна допомога при захворюваннях серцево-судинної системи. Невідкладна допомога при захворюваннях
органів дихання. Невідкладна допомога при захворюваннях ендокринних органів. Невідкладна допомога при захворюваннях
нервової системи. Невідкладна допомога при шокових станах. Невідкладна допомога при гострому болю в животі. Синдром
дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові. Діагностичні критерії та невідкладна допомога. Невідкладна допомога
при холодовій травмі. Невідкладна допомога при електротравмі. Невідкладна допомога при утопленні. Невідкладна допомога
при гострих запальних захворюваннях щелепно-лицевої ділянки. Невідкладна допомога при гнійно-запальних захворюваннях м’яких тканин щелепно-лицевої ділянки. Невідкладна допомога при захворюваннях слинних залоз. Невідкладна допомога
при травматичних ушкодженнях щелепно-лицевої ділянки. Невідкладна допомога при нейростоматологічних захворюваннях.
Невідкладна допомога при ускладненнях місцевого знеболення. Невідкладна допомога при ускладненнях, що виникають під
час або після видалення зуба. Тестові завдання та ситуаційні задачі. Список літератури

Підручник

52.

Íåâðîëîã³ÿ
За редакцією професора І.А. ГРИГОРОВОЇ,
професора Л.І. СОКОЛОВОЇ

За редакцією І.А. Григорової
К.: ВСВ “Медицина”, 2014. – 656 с. – Мова укр. – Формат 70×100 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-300-3
Затверджено МОЗ і МОН України

У підручнику з неврології з позицій класичної медицини та сучасних наукових
досягнень описано питання топічної діагностики захворювань нервової системи та основні розділи клінічної неврології. Детально розглянуто головні топічні
принципи будови центральної і периферичної нервової системи, уражень черепних нервів, питання нейрофізіології, її особливості в дитячому віці. Викладено заса-

МЕДИЦИНА
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ди сучасної діагностики нервових хвороб та її методи (електрофізіологічні, ультразвукові, комп'ютерно-томографічні,
біохімічні), що дають змогу досліджувати структуру і функцію нервової системи, її метаболізм, гемодинаміку в умовах
фізіології та патології.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації, лікарів-інтернів, лікарів-неврологів, сімейних лікарів.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Передмова. Список скорочень. ЧАСТИНА 1. ЗАГАЛЬНА НЕВРОЛОГІЯ. Розділ 1. Основні принципи будови та функціонування нервової системи. Розділ 2. Чутлива система і симптоми її ураження. Розділ 3. Система моторики. Розділ 4. Загальна
анатомо-фізіологічна характеристика черепних нервів. Розділ 5. Жтегруючі системи головного мозку. Розділ 6. Вегетативна нервова система. Розділ 7. Особливості вивчення нервової системи у дітей раннього віку. Розділ 8. Спинномозкова
рідина. Симптомокомплекс подразнення мозкових оболонок. Розділ 9. Додаткові методи дослідження. ЧАСТИНА 2. СПЕЦІАЛЬНА НЕВРОЛОГІЯ. Розділ 10. Судинні захворювання головного та спинного мозку. Розділ 11. Захворювання периферичної нервової системи. Розділ 12. Інфекційні захворювання центральної нервової системи. Розділ 13. Паразитарні та
грибкові захворювання нервової системи. Розділ 14. НейроСНІД. Розділ 15. Нейросифіліс. Розділ 16. Ураження нервової
системи при туберкульозі. Розділ 17. Демієлінізуючі захворювання. Розділ 18. Спадкові захворювання нервової системи.
Розділ 19. Міастенія та міастенічний синдром. Розділ 20. М’язові дистонії. Розділ 21. Хвороба Паркінсона та споріднені
нейродегенерації. Розділ 22. Бічний аміотрофічний склероз. Розділ 23. Деменції. Розділ 24. Перинатальні ураження нервової системи. Розділ 25. Вроджені дефекти хребта і спинного мозку. Сирингомієлія. Розділ 26. Головний біль. Розділ 27.
Сон і його порушення. Розділ 28. Пароксизмальні стани в клініці нервових хвороб. Розділ 29. Ураження нервової системи
внаслідок впливу фізичних факторів. Розділ 30. Екзогенні нейроінтоксикації. Розділ 31. Пухлини центральної нервової системи. Розділ 32. Травматичні ураження центральної нервової системи і периферичних нервів. Розділ 33. Соматоневрологічні синдроми. Розділ 34. Нейростоматологічні захворювання. Розділ 35. Методологія неврологічного діагнозу. Ятрогенія,
деонтологія і етика в практиці лікаря-невропатолога. Додатки. Предметний покажчик. Список літератури

61044

Підручник

Øåâàãà Â.Ì., Ïàºíîê À.Â., Çàäîðîæíà Á.Â.
53.

Íåâðîïàòîëîã³ÿ
2-ге вид., перероб. і доп. – К.: ВСВ “Медицина”, 2009. – 656 с. + 64 с. вкл. –
Мова укр. – Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-966-10-0043-7
Рекомендовано МОЗ України

У підручнику розглянуто клініку, сучасні методи діагностики та лікування захворювань і травматичних уражень нервової системи. Описано допомогу хворим
із невідкладними станами в неврології, методики блокад при больових синдромах,
рентгенодіагностику уражень нервової системи.
Наведено протоколи надання допомоги хворим із неврологічною патологією
відповідно до наказів Міністерства охорони здоров’я України. Запропоновано ситуаційні задачі та контрольні питання для самостійної перевірки засвоєння матеріалу. Додається 206 рентгенологічних, комп’ютерно- і магнітнорезонанснотомографічних знімків, що ілюструють різноманітні види патології нервової системи.
Для студентів, лікарів-інтернів вищих медичних навчальних закладів III–IV рівнів акредитації та невропатологів,
нейрохірургів, терапевтів, сімейних лікарів, педіатрів, травматологів і хірургів.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Список скорочень. Передмова. Розділ 1. Черепно-мозкова травма. Розділ 2. Травми хребта і спинного мозку. Розділ 3.
Неврологічні прояви захворювань судин головного мозку. Розділ 4. Запальні і паразитарні ураження нервової системи.
Розділ 5. Остеохондроз хребта. Розділ 6. Пухлини головного мозку. Розділ 7. Пухлини спинного мозку. Розділ 8. Епілепсія.
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Розділ 9. Невропатії. Розділ 10. Розсіяний склероз. Розділ 11. Бічний аміотрофічний склероз. Розділ 12. Нервово-м’язові
захворювання. Розділ 13. Дитячий церебральний параліч. Розділ 14. Дегенеративні захворювання з когнітивними порушеннями. Розділ 15. Дегенеративні захворювання з переважним ураженням пірамідної системи і мозочка. Розділ 16. Захворювання з переважним ураженням екстрапірамідної системи. Розділ 17. Ураження нервової системи при спадкових
порушеннях обміну речовин. Розділ 18. Нейрошкірні синдроми (факоматози). Розділ 19. Уроджені аномалії нервової системи. Розділ 20. Головний біль. Розділ 21. Ураження нервової системи при соматичних захворюваннях. Розділ 22. Ураження нервової системи при зловживанні алкоголем. Розділ 23. Ураження нервової системи при зловживанні наркотиками.
Розділ 24. Ураження нервової системи внаслідок дії фізичних чинників. Розділ 25. Неврози. Розділ 26. Зомління (запаморочення). Розділ 27. Порушення сну. Розділ 28. Вікові аспекти уражень нервової системи та лікування їх. Розділ 29. Рентгенодіагностика захворювань нервової системи. Розділ 30. Лікування невідкладних станів у неврології. Розділ 31. Лікувальні
медикаментозні блокади у неврології. Список літератури

Підручник

54.

Перевидання

Îíêîëîã³ÿ

За редакцією Г.В. Бондаря, Ю.В. Думанського, О.Ю. Поповича
К.: ВСВ “Медицина”, 2013. – 544 с. – Мова укр. – Формат 70×100 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-206-8
Затверджено МОН України

Підручник відповідає вимогам навчальної програми з онкології. Особливу увагу приділено найважливішим і актуальним питанням вітчизняної та світової онкології, сучасним методам ранньої і доклінічної діагностики онкозахворювань. Розглянуто питання патогенезу клінічних проявів пухлин основних локалізацій, методи комбінованої терапії з урахуванням сучасних досягнень, методики реабілітації
онкологічних хворих і профілактики раку.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, студентів-інтернів, лікарів-онкологів, сімейних лікарів.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Список скорочень.
ЧАСТИНА I. ЗАГАЛЬНА І ТЕОРЕТИЧНА ОНКОЛОГІЯ.
Розділ 1. Поняття «пухлина». Статистика онкологічних захворювань.
Розділ 2. Етіологія пухлин. Канцерогенез.
Розділ 3. Клінічна і морфологічна класифікація онкологічних захворювань.
ЧАСТИНА II. ДІАГНОСТИКА ЗЛОЯКІСНИХ ПУХЛИН.
Розділ 4. Методи діагностики в онкології.
Розділ 5. Методи діагностики злоякісних новоутворень.
Частина iii. Лікування онкологічних хворих.
Розділ 6. Загальні принципи лікування онкологічних хворих.
Розділ 7. Методи лікування онкологічних захворювань.
ЧАСТИНА IV. ОРГАНІЗАЦІЯ І ЗАВДАННЯ ОНКОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ.
Розділ 8. Облік і диспансеризація онкологічних хворих.
ЧАСТИНА V. СПЕЦІАЛЬНА ОНКОЛОГІЯ.
Розділ 9. Пухлини шкіри.
Розділ 10. Пухлини щелепно-лицевої ділянки.
Розділ 11. Пухлини шиї.
Розділ 12. Пухлини грудної залози.
Розділ 13. Пухлини органів травної системи.
Розділ 14. Пухлини легень і середостіння.
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Розділ 15. Пухлини жіночих статевих органів.
Розділ 16. Пухлини сечової і чоловічої статевої систем.
Розділ 17. Пухлини кісток і м'яких тканин.
Розділ 18. Гемобластози.
Розділ 19. Пухлини головного мозку.
Тести для самоконтролю. Література

65887

55.

Підручник

Îïåðàòèâíà õ³ðóðã³ÿ
òà òîïîãðàô³÷íà àíàòîì³ÿ

За редакцією М.П. Ковальського
К.: ВСВ “Медицина”, 2010. – 504 с. + 40 с. кольор. вкл. – Мова укр. –
Формат 70×100 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-050-058-3
Затверджено МОН України

Підручник створено з урахуванням рекомендацій МОН та МОЗ України:
– високий ступінь ілюстративності (423 малюнки, з них 78 – кольорові), використання логічних схем і таблиць;
– наявність тестових завдань для самоконтролю студентів після кожного розділу (відкрита база) у форматі “Крок”. Частину питань, так звану якірну групу, відібрано з тестів для поточного та підсумкового модульного контролів, що має підвищити зацікавленість студентів в опануванні підручника;
– наявність розділів з трансплантації органів, лапароскопічної хірургії, операцій на судинах і нервах;
– структурованість тексту й ілюстрацій.
Розділи з топографічної анатомії передують розділам з оперативної хірургії, що є традиційним у викладанні предмету і відповідає типовій навчальній програмі. Послідовність викладання топографічної анатомії та оперативної хірургії окремих ділянок тіла людини також збігається з класичною схемою його описання.
Усі назви анатомічних елементів відповідають Міжнародній анатомічній номенклатурі (Сан-Пауло, 1997). Українські еквіваленти наведено за виданням “Міжнародна анатомічна номенклатура”, I.I. Бобрик, В.Г. Ковешніков (2001).
Перевагу надано українським термінам, латинські вказано під час першого згадування.
У підручнику наведено модифіковані малюнки з класичних анатомічних і топографоанатомічних підручників і атласів, значну частину взято з попередніх видань, також є оригінальні ілюстрації.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, інтернів, а також лікарів хірургічного
профілю.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Передмова. Розділ 1. Предмет і методи оперативної хірургії та топографічної анатомії. Розділ 2. Історія становлення і розвитку оперативної хірургії та топографічної анатомії. Розділ 3. Загальні питання оперативної хірургії. Розділ 4. Топографічна анатомія голови. Розділ 5. Операції в ділянці голови. Розділ 6. Топографічна анатомія шиї. Розділ 7. Операції на
шиї. Розділ 8. Топографічна анатомія грудей. Розділ 9. Операції на грудній стінці й органах грудної порожнини. Розділ 10.
Топографічна анатомія живота. Розділ 11. Операції в ділянці живота. Розділ 12. Топографічна анатомія поперекової ділянки
та заочеревинного простору. Розділ 13. Операції на органах заочеревинного простору. Розділ 14. Топографічна анатомія
таза. Розділ 15. Операції на органах малого таза та промежини. Розділ 16. Топографічна анатомія хребта та спинного мозку.
Операції на хребті. Розділ 17. Топографічна анатомія верхньої кінцівки. Розділ 18. Топографічна анатомія нижньої кінцівки.
Розділ 19. Операції на кінцівках. Розділ 20. Операції на судинах і нервах. Розділ 21. Трансплантація органів і тканин. Розділ 22. Ендоскопічні операції. Тести для контролю рівня знань
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НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

За редакцією
академіка НАМН України В.Ф. МОСКАЛЕНКА

Навчальний посібник

Îðãàí³çàö³ÿ òà åêîíîì³êà ôàðìàö³¿
Ìîäóëü 1. Îðãàí³çàö³ÿ ôàðìàöåâòè÷íîãî
çàáåçïå÷åííÿ íàñåëåííÿ

За редакцією В.Ф. Москаленка
К.: ВСВ “Медицина”, 2013. – 216 с. – Мова укр. – Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-218-1
Рекомендовано МОЗ і МОН України
М ЕДИЦИНА
МЕДИЦИНА

МОДУЛЬ

1

ОРГАНІЗАЦІЯ
ФАРМАЦЕВТИЧНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НАСЕЛЕННЯ

Навчальний посібник містить питання для самостійної підготовки студентів;
приклади тестових завдань для поточного контролю знань; витяги з нормативноправових актів (станом на 1 липня 2012 р.), що регулюють питання ліцензування
певних видів господарської діяльності, державної реєстрації, обігу та контролю якості лікарських засобів і виробів
медичного призначення, вимог до фармацевтичних кадрів. Призначений для викладачів, студентів і магістрантів
фармацевтичних факультетів спеціальності 7.12020101 – «Фармація» вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів ІІІ–IV рівнів акредитації. Може бути корисним для фахівців практичної фармації при вирішенні питань,
пов'язаних із ліцензуванням господарської діяльності; реєстрацією, обігом і контролем якості лікарських засобів.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Перелік скорочень. Вступ. Змістовий модуль 1. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПРИНЦИПИ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ. Тема 1.
Основні принципи організації фармацевтичного забезпечення населення. Державна політика у сфері обігу лікарських засобів. Тема 2.
Організація діяльності аптек як закладів охорони здоров’я згідно з вимогами Належної аптечної практики. Змістовий модуль 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ВІДПУСКУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА Й ІНДИВІДУАЛЬНОГО ВИГОТОВЛЕННЯ З АПТЕК ТА ЇХ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ. Тема 3. Організація рецептурного та безрецептурного відпуску лікарських засобів. Тема 4. Правила таксування
вартості екстемпоральних лікарських засобів. Тема 5. Облік рецептури. Організація предметно-кількісного обліку лікарських засобів.
Змістовий модуль 3. РЕГУЛЮВАННЯ ОБІГУ ТА КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ. Тема 6. Порядок обігу наркотичних і психотропних лікарських засобів, прекурсорів. Тема 7. Організація системи контролю якості лікарських засобів і фармацевтичних товарів. Тема 8.
Інформаційне забезпечення підприємств та організацій фармацевтичної галузі. Змістовий модуль 4. ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ПОСТАЧАННЯ АПТЕК (ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ФІРМ). Тема 9. Організація роботи аптек з товарними запасами. Тема 10. Організація роботи фармацевтичних фірм й аптечного складу. Тема 11. Організація зовнішньоторговельної діяльності аптечних (фармацевтичних) підприємств.
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К.: ВСВ “Медицина”, 2013. – 432 с. – Мова укр. – Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-303-4
Рекомендовано МОЗ і МОН України
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У ФАРМАЦІЇ

Навчальний посібник містить питання для самостійної підготовки студентів;
приклади тестових завдань для поточного контролю знань; витяги з нормативно-
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ACADEMIC LITERATURE FOR HIGHER MEDICAL INSTITUTIONS OF III–IV ACCREDITATION LEVELS
правових актів (станом на 1 квітня 2013 р.), що регулюють питання організації управлінського та бухгалтерського обліку, ведення внутрішньогосподарської, фінансової та статистичної звітності, порядок нарахування заробітної плати
персоналу та механізм оподаткування аптечних підприємств.
Призначений для викладачів, студентів і магістрантів фармацевтичних факультетів спеціальності 7.12020101 –
«Фармація» вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації. Може бути корисним
для фахівців практичної фармації при вирішенні питань, пов’язаних з провадженням товарних, касових і розрахункових операцій, а також при проведенні аналізу та плануванні торгово-фінансової діяльності у фармацевтичній
галузі.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Перелік скорочень. Вступ. МОДУЛЬ 2. СИСТЕМИ ОБЛІКУ У ФАРМАЦІЇ. Змістовий модуль 5. ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ
УПРАВЛІНСЬКОГО ТА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В АПТЕКАХ. Тема 12. Організація системи обліку та звітності в аптеках
(фармацевтичних фірмах). Тема 13. Бухгалтерський облік як інформаційна система підприємств у фармації. Тема 14.
Автоматизовані системи управління й обліку у фармації. Змістовий модуль 6. ОБЛІК ТОВАРНИХ, КАСОВИХ І РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ. ОБЛІК ПРАЦІ ТА ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В АПТЕЧНИХ ЗАКЛАДАХ. Тема 15. Облік руху товару в аптеках
(фармацевтичних фірмах). Тема 16. Облік руху інших товарно-матеріальних цінностей. Облік основних засобів і нематеріальних активів у аптеках (фармацевтичних фірмах). Тема 17. Облік грошового обігу в аптеках (фармацевтичних
фірмах). Тема 18. Форми та системи оплати праці й організація обліку заробітної плати в аптеках (фармацевтичних
фірмах). МОДУЛЬ 3. ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ У ФАРМАЦІЇ. Змістовий модуль 7. ЗВІТНІСТЬ АПТЕК (ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ФІРМ). Тема 19. Організація інвентаризації товарно-матеріальних цінностей у аптеках (фармацевтичних фірмах).
Тема 20. Первинна внутрішньогосподарська звітність аптек. Тема 21. Фінансова звітність суб’єктів господарювання у
фармації. Тема 22. Державна статистична звітність у аптеках і фармацевтичних фірмах. Змістовий модуль 8. СУЧАСНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ ТА ПЛАНУВАННЯ ТОРГОВО-ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АПТЕК І ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ФІРМ. Тема 23.
Основні напрями оптимізації діяльності аптечних закладів в умовах ринкової економіки. Основи фармаекономіки. Тема 24. Характеристика економічних показників торгово-фінансової діяльності аптек і фармацевтичних фірм.
Тема 25. Аналіз фінансово-господарської діяльності аптек (фармацевтичних фірм). Тема 26. Планування діяльності
аптек (фармацевтичних фірм). Змістовий модуль 9. ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Тема 27. Основні принципи й методи формування системи цін на лікарські засоби. Тема 28. Оподаткування
аптек (фармацевтичних фірм). Тема 29. Організація фармацевтичного забезпечення населення в умовах медичного
страхування. Тема 30. Фінансово-кредитна система в умовах ринкової економіки. Кредитування аптек (фармацевтичних фірм). Змістовий модуль 10. ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ Й АУДИТУ. Тема 31. Аудиторський контроль: сутність, призначення. Організація проведення аудиторської перевірки. Тема 32. Аудит фінансової звітності. Внутрішній
аудит розрахунків з бюджетом. Тема 33. Аналіз фінансового стану підприємства на базі даних фінансової звітності.
Питання для самостійної підготовки. Приклади тестових завдань до поточного контролю знань
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Îñíîâè äîãëÿäó çà ä³òüìè. Òåõí³êà
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ОСНОВИ ДОГЛЯДУ ЗА ДІТЬМИ.
ТЕХНІКА ЛІКУВАЛЬНИХ
ПРОЦЕДУР І МАНІПУЛЯЦІЙ
За ре
редакцією
едакцією
професора
проф
фесора О.В. ТЯЖКОЇ

За редакцією О.В. Тяжкої
К.: ВСВ “Медицина”, 2013. – 152 с. – Мова укр. – Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-286-0
Рекомендовано МОЗ України

У навчальному посібнику представлено матеріали для студентів II–III курсів
медичних вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації, які стосуються
підготовки студентів щодо оволодіння знаннями та навичками середнього медичного персоналу.
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НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ МЕДИЧНИХ ВНЗ ІІІ–ІV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ
Тематику посібника викладено в межах навчальної програми медичних факультетів, на яких готують лікарів
загальної практики, педіатрів, лікарів сімейної медицини. Матеріали з практичних навичок подано у вигляді
детальної послідовності виконання «крок за кроком» техніки маніпуляцій і процедур. До кожного розділу наведено питання, тести та задачі, які допоможуть студентові засвоїти теоретичні матеріали та практичні навички
і проконтролювати рівень отриманих знань.
Для студентів медичних вищих навчальних закладів, які вивчають модулі навчальної програми «Догляд за дітьми»
(II курс) та «Сестринська справа» (III курс).
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
ЧАСТИНА І. ОСНОВНІ СКЛАДОВІ ДОГЛЯДУ ТА СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ДИТИНОЮ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ДИТЯЧИХ
ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАКЛАДІВ. Розділ 1. Значення догляду за хворою дитиною. Основні заклади та
принципи надання медичної допомоги дітям. Розділ 2. Основні обов’язки та професійні дії середнього та молодшого медичного персоналу педіатричного відділення. Розділ 3. Основні професійні обов’язки середнього та молодшого медичного персоналу в педіатричних поліклініках. Розділ 4. Приймальне відділення дитячої лікарні. Розділ 5.
Лікувально-охоронний, санітарно-протиепідемічний режими. Особливості їх дотримання в дитячій лікарні. Розділ 6.
Забезпечення інфекційної та хімічної безпеки в роботі медичного персоналу. Розділ 7. Правила зберігання та обліку
лікарських засобів. Розділ 8. Організація раціонального харчування дітей. Розділ 9. Первинний туалет новонародженого та догляд за дітьми першого року життя. ЧАСТИНА ІІ. ТЕХНІКА ВИКОНАННЯ ПРОЦЕДУР І МАНІПУЛЯЦІЙ. Розділ 10.
Техніка проведення антропометричних вимірювань у дітей різного віку та оцінювання їх фізичного розвитку. Розділ
11. Ванни та компреси (види, дія, техніка виконання). Розділ 12. Догляд за дітьми з гарячкою. Розділ 13. Визначення
основних показників гемодинаміки і дихання. Розділ 14. Техніка виконання маніпуляцій. Розділ 15. Шляхи застосування лікарських засобів. Розділ 16. Техніка взяття біологічних матеріалів для дослідження. Тести і задачі для самоконтролю. Література

65866

Підручник

Êàì³íñüêà Ò.Ì.
59.

Îñíîâè åêîíîì³÷íî¿ òåîð³¿
äëÿ ñòóäåíò³â-ìåäèê³â
К.: ВСВ “Медицина”, 2010. – 228 с. – Мова укр. – Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-072-9
Рекомендовано МОЗ України

У підручнику викладено загальні положення, закони й закономірності економічного розвитку, їх зв’язок з охороною здоров’я. Розглянуто головні мікро- і макроекономічні проблеми для розуміння особливостей ринку медичних послуг та
його регулювання, розвитку медичного підприємництва та медичного страхування, ролі охорони здоров’я в сучасній інформаційній економіці. Матеріал адаптовано до вимог Болонського процесу,
державних та галузевих стандартів.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів III–IV рівнів акредитації. Будь-яке (повне або часткове) відтворення тексту цього видання у будь-якій формі дозволяється лише з письмової згоди автора.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Змістовий модуль 1. Основні засади економічної теорії.
Змістовий модуль 2. Ринок як суспільна форма організації виробництва.
Змістовий модуль 3. Механізм функціонування ринку на мікрорівні.
Змістовий модуль 4. Головні проблеми макроекономіки.
Змістовий модуль 5. Державне регулювання економіки.
Відповіді до тестів

МЕДИЦИНА

тел.: +38 (044) 238-82-63, тел./факс: +38 (044) 581-15-67
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Підручник

Ëèñåíþê Â.Ï.
60.

Îñíîâè ðåôëåêñîòåðàï³¿,
ô³òîòåðàï³¿ òà ãîìåîïàò³¿
К.: ВСВ “Медицина”, 2010. – 424 с. + 8 c. кольор. вкл. – Мова укр. –
Формат 70×100 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-056-9
Затверджено МОН України

Підручник містить сучасні дані про принципи комплементарної медицини та
застосування її головних методів (рефлексотерапії, фітотерапії та гомеопатії) у медичній практиці. Зокрема розкрито теми пунктурної та мануальної рефлексотерапії. Вміщено стислу характеристику офіцинальних лікарських рослин із фітозасобами та фітопрепаратами на їх основі, а також огляд гомеопатичних препаратів для лікування деяких хвороб.
Матеріал викладено відповідно до вимог державних навчальних програм та кредитно-модульної системи.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарів-інтернів, лікарів різних спеціальностей.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Рефлексотерапія, фітотерапія та гомеопатія в сучасній лікарській практиці. ЧАСТИНА І. ОСНОВИ РЕФЛЕКСОТЕРАПІЇ. Розділ 1. Пунктурна рефлексотерапія. Розділ 2. Мануальна рефлексотерапія. Розділ 3. Особливості застосування рефлексотерапії в медичній
практиці. ЧАСТИНА ІІ. ФІТОТЕРАПІЯ. Розділ 4. Біологічно активні речовини рослинної сировини. Розділ 5. Лікарські форми з рослин. Розділ 6. Фітоніринг та препарати на його основі. Розділ 7. Найважливіші фітозасоби та їх дія при різних патологічних станах.
Розділ 8. Особливості застосування фітозасобів у педіатричній практиці. Розділ 9. Стисла характеристика офіцинальних лікарських
рослин із фітозасобами та фітопрепаратами на їх основі. Розділ 10. Лікарські засоби рослинного походження в класифікаційній
анатомо-терапевтично-хімічній системі (АТС). Розділ 11. Перелік лікарських рослинних засобів, що увійшли до монографічного зібрання ВООЗ. ЧАСТИНА ІІІ. ОСНОВИ ГОМЕОПАТІЇ. Розділ 12. Гомеопатія: визначення та принципи. Гомеопатичні препарати, їх походження та виготовлення. Розділ 13. Методологія гомеопатичного обстеження. Вибір гомеопатичних препаратів та їх дозування.
Розділ 14. Застосування гомеопатичного методу в сучасних напрямах біологічної терапії. Розділ 15. Основні гомеопатичні препарати для лікування хворих на гострі респіраторні захворювання. Розділ 16. Основні гомеопатичні препарати для лікування хворих
з алергічними станами (на прикладі атопічного дерматиту). Розділ 17. Основні гомеопатичні препарати для лікування хворих з
вегетативною дистонією. Розділ 18. Особливості використання гомеопатичних препаратів у педіатричній практиці

63512

61.

Підручник

Îñíîâè ñòîìàòîëîã³¿

За редакцією В.О. Маланчука
К.: ВСВ “Медицина”, 2009. – 592 с. + 42 с. кольор. вкл. – Мова укр. –
Формат 70×100 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-966-10-0079-6
Рекомендовано МОЗ України

У роботі лікаря загальної практики / сімейної медицини трапляються ситуації, коли він не може скористатися консультацією спеціаліста-стоматолога
і змушений самостійно встановлювати діагноз та надавати екстрену стоматологічну допомогу, зокрема при таких захворюваннях, як гострий пульпіт, пе-
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ріодонтит, абсцеси, флегмона щелепно-лицевої ділянки, а також у разі травматичного ушкодження обличчя і
щелеп.
Матеріал, викладений у підручнику, відповідає новій програмі “Основи стоматології” та “Освітньокваліфікаційній характеристиці спеціаліста”. Захворювання та їх лікування описано в обсязі, достатньому для
того, щоб цим підручником міг скористатися не лише студент, а й лікар-початківець загальної практики / сімейної медицини. Для студентів медичних, медико-профілактичних, педіатричних та фармацевтичних факультетів
вищих медичних навчальних закладів III–IV рівнів акредитації.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Передмова. Вступ.
Розділ 1. Предмет стоматології.
Розділ 2. Ембріогенез та анатомія щелепно-лицевого відділу голови.
Розділ 3. Терапевтична стоматологія дитячого віку та профілактика стоматологічних захворювань.
Розділ 4. Терапевтична стоматологія.
Розділ 5. Стоматологічне вогнище інфекції (ротовий сепсис, стоматогенний хроносепсис) та вогнищево-зумовлені хвороби.
Розділ 6. Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія дитячого віку.
Розділ 7. Хірургічна стоматологія, щелепно-лицева хірургія.
Розділ 8. Реконструктивно-відновна, пластична та естетична черепно-щелепно-лицева хірургія обличчя.
Розділ 9. Ортодонтія.
Розділ 10. Ортопедична стоматологія.
Розділ 11. Судово-медича стоматологія.
Екзаменаційні питання зі стоматології до державних випускних іспитів з хірургії.
Список використаної літератури. Предметний покажчик

69705

Підручник

Çàáîëîòíèé Ä.²., Ì³ò³í Þ.Â., Áåçøàïî÷íèé Ñ.Á., Äººâà Þ.Â.
62.

Îòîðèíîëàðèíãîëîã³ÿ
2-ге вид., випр. – К.: ВСВ “Медицина”, 2011. – 472 с. + 32 с. кольор. вкл. – Мова укр. –
Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-071-2
Затверджено МОН України, Рекомендовано МОЗ України

У підручнику розглянуто питання з усіх розділів клінічної оториноларингології.
Описано найновіші досягнення в оториноларингології, відображено сучасні погляди на етіологію, патогенез, клінічну картину, класифікацію й лікування хвороб
ЛОР-органів. В окремих розділах розповідається про такі види патології, як інфекційні гранульоми верхніх дихальних шляхів, пухлини вуха і верхніх дихальних шляхів, сторонні тіла гортані, трахеї, бронхів і стравоходу.
Підручник добре ілюстровано.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарів-інтернів, курсантів, клінічних ординаторів, магістрів і практичних лікарів-оториноларингологів.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
З історії розвитку оториноларингології в Україні. Клінічна анатомія, фізіологія і методи дослідження ЛОР-органів. Хвороби
вуха. Хвороби носа і приносових пазух. Хвороби глотки. Хвороби гортані. Інфекційні гранульоми верхніх дихальних шляхів.
Пухлини вуха і верхніх дихальних шляхів. Сторонні тіла гортані, трахеї і бронхів. Сторонні тіла стравоходу. Опіки стравоходу.
Додатки. Іменний покажчик. Предметний покажчик
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63.

Підручник

Îôòàëüìîëîã³ÿ

За редакцією Г.Д. Жабоєдова, Р.Л. Скрипник
К.: ВСВ «Медицина», 2011. – 424 с. – Мова укр. – Формат 70×100 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-171-9
Затверджено МОН України, Допущено МОЗ України

Підручник підготовлено згідно із програмою дисципліни «Офтальмологія» для
навчального процесу за кредитно-модульною системою.
У підручнику наведено особливості будови органа зору, клінічні методи дослідження зорових функцій, аномалій рефракції, описано основні офтальмологічні
захворювання, їх етіологію, патогенез, клінічну картину, діагностику.
Особливу увагу приділено наданню медичної допомоги, оскільки підручник
передбачає обсяг матеріалу, необхідний для повсякденної практики сімейного лікаря, який не є офтальмологом,
але слугує форпостом для пацієнтів, що страждають на очні захворювання. Це зобов'язує його надавати адекватну
допомогу хворому і за потреби визначати показання до отримання висококваліфікованого офтальмологічного
лікування.
Підручник містить графологічні схеми, таблиці, оригінальні фотографії, що сприяє наочному поданню матеріалу.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарів загальної практики – сімейної
медицини, лікарів-інтернів, слухачів курсів післядипломної освіти.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Передмова. Історія розвитку офтальмології. Розділ 1. Основні методи дослідження органа зору. Розділ 2. Оптична
система ока. Рефракція й акомодація. Розділ 3. Захворювання повік. Розділ 4. Захворювання очної ямки. Розділ 5.
Захворювання сльозового апарату. Розділ 6. Захворювання кон’юнктиви. Розділ 7. Захворювання рогівки. Розділ 8.
Захворювання білкової оболонки. Розділ 9. Захворювання судинної оболонки. Розділ 10. Захворювання кришталика.
Розділ 11. Захворювання склистого тіла. Розділ 12. Захворювання сітківки. Розділ 13. Захворювання зорового нерва.
Розділ 14. Глаукома. Розділ 15. Захворювання окорухового апарату. Розділ 16. Зміни органа зору при загальних захворюваннях. Розділ 17. Травматичні ушкодження органа зору. Розділ 18. Сліпота. Приклади виписування рецептів.
Список літератури

71159

Навчальний посібник

Æàáîºäîâ Ã.Ä., Ê³ðººâ Â.Â.
64.

Îôòàëüìîëîã³ÿ: ïðàêòèêóì
К.: ВСВ “Медицина”, 2013. – 280 с. – Мова укр. – Формат 70×100 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-180-1
Затверджено МОН України, Допущено МОЗ України

У навчальному посібнику наведено основні методики дослідження органа
зору, які застосовують у діагностичній роботі.
Структура видання, яке викладено згідно із сучасними стандартами освіти, дає
змогу застосовувати його як посібник під час проведення практичних занять і самостійної підготовки до них.
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НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ МЕДИЧНИХ ВНЗ ІІІ–ІV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ
Практикум написаний відповідно до вимог програми підготовки інтернів, затвердженої Міністерством охорони
здоров'я України.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарів-інтернів, курсантів, офтальмологів.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Від авторів. Скарги й анамнез. Зовнішній огляд. Офтальмологічне просвічування. Дослідження гостроти зору. Визначення меж поля зору (периметрія). Дослідження колірного сприйняття. Дослідження світовідчуття. Дослідження бінокулярного зору. Дослідження рефракції. Дослідження акомодації. Біомікроскопія. Офтальмоскопія. Інструкція щодо
проведення зворотної офтальмоскопії. Ультразвукове дослідження. Діафаноскопічне дослідження. Екзофтальмометрія. Дослідження гідродинаміки і гідростатики ока. Гоніоскопія. Дослідження окорухового апарату ока. Дослідження
сльозового апарату. Флюоросцентна ангіографія. Дослідження чутливості рогівки. Окуляри і правила їх призначення.
Рентгенлокалізація стороннього тіла в оці. Рентгенографія сльозових шляхів

61779

Навчальний посібник

Æóêîâ³íà Î.Â., Çàéöåâ Î.²., Æóêîâ³í Î.²., Ãðåöüêà Ã.À.
65.

Îõîðîíà ïðàö³ ó ôàðìàöåâòè÷í³é
ãàëóç³
К.: ВСВ “Медицина”, 2009. – 432 с. – Мова укр. – Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-966-10-0056-7
Затверджено МОН України

У навчальному посібнику систематизовано загальні положення та специфічні
аспекти охорони праці в галузі фармації. Посібник включає сім розділів, у яких
розглянуто такі питання: правові аспекти охорони праці, організаційні основи
охорони праці, умови праці, нещасні випадки, професійні захворювання та аварії на виробництві, їх розслідування та облік, охорона праці під час виробництва лікарських засобів, пожежна безпека під час виробництва лікарських засобів, охорона праці у фармацевтичних закладах.
Також посібник містить питання для самоконтролю, тести для перевірки знань, 33 додатки, в яких наведено численні стандарти, нормативи, накази, правила, інструкції, акти відповідно до їх останньої редакції.
Для студентів вищих фармацевтичних навчальних закладів ІІІ–IV рівнів акредитації, а також викладачів, спеціалістів з охорони праці та працівників промислових підприємств фармацевтичної галузі.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Список основних скорочень.
Передмова.
Розділ 1. Правові основи охорони праці.
Розділ 2. Організаційні основи охорони праці.
Розділ 3. Умови праці та їх аналіз.
Розділ 4. Нещасні випадки, професійні захворювання й аварії на виробництві, їх розслідування та облік.
Розділ 5. Охорона праці під час виробництва лікарських засобів.
Розділ 6. Пожежна безпека під час виробництва лікарських засобів.
Розділ 7. Охорона праці в закладах фармації.
Тести.
Ключі до тестів.
Література. Додатки
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66379

Підручник

Øàòèëî Â.É., ßâîðñüêèé Ï.Â.
66.

Ïàë³àòèâíà ìåäèöèíà
К.: ВСВ “Медицина”, 2010. – 200 с. – Мова укр. – Формат 60×90 1/16. –
Пал. тв.
ISBN 978-617-505-088-0
Затверджено МОЗ України

У підручнику викладено сучасні погляди на проблеми розвитку паліативної
допомоги, загальні медичні аспекти паліативної діяльності медичної сестри, особливості сестринського догляду, а також висвітлено питання контролю болю та іншої симптоматики в інкурабельних хворих. Книга відповідає навчальній програмі
з паліативної медицини для студентів-магістрів.
Для студентів і викладачів вищих медичних навчальних закладів І–ІV рівнів акредитації, практикуючих медичних
сестер, лікарів-інтернів, лікарів сімейної медицини.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Передмова. Поняття паліативної медицини. Концепція, структура, види. Психологічні, соціальні і духовні аспекти паліативної допомоги. Хоспіс. Характеристика. Принципи роботи. Паліативна допомога при синдромі хронічного болю.
Паліативна допомога інкурабельним онкологічним хворим. Аспекти паліативної допомоги хворим з вірусом імунодефіциту. Алгоритм надання паліативної допомоги. Список літератури.

68152

67.

Підручник

Ïàòîô³ç³îëîã³ÿ

За редакцією М.Н. Зайка, Ю.В. Биця
3-тє вид., перероб. і доп. – К.: ВСВ “Медицина”, 2010. – 704 с. – Мова укр. –
Формат 70×100 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-105-4
Затверджено МОЗ і МОН України

Підручник підготовлений співробітниками кафедри патологічної фізіології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця і провідними фахівцями
України із загальної патології та патологічної фізіології.
У підручнику на сучасному науковому рівні викладено загальні та спеціальні
питання патологічної фізіології.
Порівняно з першим виданням (Вища школа, 1995) матеріал багатьох розділів із загальної патології та патологічної фізіології органів і систем значно перероблено, написано нові розділи “Патологічна фізіологія клітини”, “Патогенна дія хімічних факторів”, “Патологічна дія біологічних (інфекційних) факторів”, “Патологічна фізіологія екстремальних
станів. Шок. Колапс. Кома”.
Зазнали оновлення й осучаснення такі розділи, як “Загальна нозологія”, “Запалення”, “Гарячка”, “Патофізіологія клітини”.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів III–IV рівнів акредитації.
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НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ МЕДИЧНИХ ВНЗ ІІІ–ІV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Передмова. Вступ. Частина перша. ЗАГАЛЬНА НОЗОЛОГIЯ. Розділ I. Загальне вчення про хворобу. Розділ II.
Вчення про етіологію і патогенез. Розділ III. Патогенна дія на організм факторів зовнішнього середовища. Розділ IV. Роль спадковості, конституції та вікових змін у патології. Розділ V. Реактивність і її роль у патології. Розділ VI.
Патологічна фізіологія імунної системи. Розділ VII. Алергія. Частина друга. ТИПОВI ПАТОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ. Розділ VIII. Патологічна фізіологія клітини. Розділ IX. Патологічна фізіологія периферичного кровообігу. Розділ X. Порушення мікроциркуляції. Розділ XI. Запалення. Розділ ХII. Гарячка. Розділ XIII. Пухлина. Розділ XIV. Голодування.
Розділ ХV. Гіпоксія. Розділ ХVI. Типові порушення обміну речовин. Частина третя. ПАТОЛОГІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ
ОРГАНІВ І СИСТЕМ. Розділ XVII. Патологічна фізіологія системи крові. Розділ XVIII. Патологічна фізіологія системного кровообігу. Розділ ХIХ. Патологічна фізіологія зовнішнього дихання. Розділ ХХ. Патологічна фізіологія
травлення. Розділ XXI. Патологічна фізіологія печінки. Розділ ХХII. Патологічна фізіологія нирок. Розділ ХХIII.
Патологічна фізіологія сполучної тканини. Розділ ХХIV. Патологічна фізіологія ендокринної системи. Розділ ХХV.
Патологічна фізіологія нервової системи. Розділ ХХVI. Патологічна фізіологія екстремальних станів. Шок. Колапс.
Кома. Предметний покажчик

65839

68.

Підручник

Ïëàñòè÷íà õ³ðóðã³ÿ

За редакцією Е.Я. Фесталя
К.: ВСВ “Медицина”, 2010. – 376 с. + 4 с. кольор. вкл. – Мова укр. –
Формат 70×100 1/16. – Тв. пал.
ISBN 978-617-505-085-9
Затверджено МОЗ і МОН України

Підручник із пластичної хірургії в Україні видається вперше. Його підготовлено згідно з вимогами уніфікованої програми післядипломної освіти за фахом
«Хірургія». У підручнику докладно висвітлено основні етапи перебігу ранового
процесу, кровопостачання тканин і клаптів, утворення рубців і їх лікування,
принципи пластичної, реконструктивної й естетичної хірургії, види операцій
та їх можливі наслідки з позицій підготовки фахівців хірургічних спеціальностей, засоби реабілітації після проведеного лікування тощо.
Уперше описано використання клітинних технологій у пластичній хірургії. Матеріал підручника ілюстрований великою кількістю малюнків, таблицями, схемами. Наведено завдання для самоконтролю і тестові завдання.
Для студентів, лікарів-інтернів і курсантів (хірургів, травматологів, пластичних хірургів, анестезіологів) факультетів
післядипломної освіти вищих медичних закладів IV рівня акредитації.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Вступ. Розділ 1. Визначення спеціальності і термінологія в пластичній хірургії. Розділ 2. З історії розвитку пластичної хірургії. Розділ 3. Загальні принципи пластичної хірургії. Розділ 4. Принципи заміщення дефектів м’яких тканин. Розділ 5. Рубці.
Розділ 6. Дермотензія в пластичній хірургії. Розділ 7. Пластична хірургія обличчя. Розділ 8. Отопластика зовнішнього вуха.
Розділ 9. Естетичні і реконструктивні операції на грудній (молочній) залозі. Розділ 10. Корекція фігури і надмірної маси тіла.
Розділ 11. Пластична хірургія зовнішніх статевих органів. Розділ 12. Клітинні технології в пластичній хірургії і естетичній
медицині. Розділ 13. Анестезіологічне забезпечення пластичних операцій. Розділ 14. Юридичні, правові й етичні відносини в пластичній хірургії. Список літератури
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70516

Ãðèöêî Ð.Þ., Ê³ñåëèê ².Î.
69.

Ïîë³êë³í³÷íà ³íôåêòîëîã³ÿ.
Êàá³íåò ³íôåêö³éíèõ çàõâîðþâàíü
К.: ВСВ “Медицина”, 2012. – 224 с. – Мова укр. – Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-175-7
Рекомендовано вченою радою ЛМНУ

У посібнику в стислому вигляді наведено основні функції і завдання лікарів кабінетів інфекційних захворювань, важливі критерії діагностики інфекційних хвороб і сучасні технології лікування хворих.
Викладено матеріали щодо методів роботи кабінетів інфекційних захворювань, висвітлено найактуальніші організаційні заходи зі зниження інфекційної захворюваності в країні. Значну увагу зосереджено
на питаннях здійснення первинних протиепідемічних заходів і екстреної профілактики в осередку інфекційної хвороби.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів, лікарів-інфекціоністів, лікарів-інтернів, лікарів загальної
практики та сімейних лікарів, терапевтів.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Передмова. Розділ 1. Організація роботи кабінету інфекційних захворювань. Розділ 2. Кишкові інфекції. Гельмінтози. Гепатити А, Е. Розділ 3. Інфекції дихальних шляхів. Розділ 4. Інфекції крові. Розділ 5. Інфекції шкіри. Вірусні гепатити. Розділ 6.
Інфекції TORCH-комплексу

72031

Навчальний посібник

Ì³ò³í Þ.Â., Íàóìåíêî Î.Ì., Äººâà Þ.Â. òà ³í.
70.

Ïîñ³áíèê äî ïðàêòè÷íèõ çàíÿòü
ç îòîðèíîëàðèíãîëîã³¿ äëÿ âèêëàäàííÿ
çà êðåäèòíî-ìîäóëüíîþ ñèñòåìîþ
2-ге вид., випр. і доп. – К.: ВСВ “Медицина”, 2013. – 136 с. – Мова укр. –
Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-270-9
Затверджено МОЗ України

У навчальному посібнику наведено методичні рекомендації для проведення практичних занять і для самостійного вивчення студентами оториноларингології. Опрацьовано ситуаційні задачі до кожного практичного заняття, а також контрольні запитання для визначення початкового
рівня знань студентів. Посібник містить план обстеження хворого з оториноларингологічною патологією, схему історії
хвороби, перелік практичних навичок, якими має оволодіти студент, і питання для підсумкового модульного контролю.
Для викладачів і студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Передмова. Навчальний план з дисципліни «оториноларингологія» для студентів медичного факультету. Навчальний план
з дисципліни «оториноларингологія» для студентів медико-психологічного факультету. Навчальний план з дисципліни

e-mail: med@society.kiev.ua

MEDICINE

52

НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ МЕДИЧНИХ ВНЗ ІІІ–ІV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ
«оториноларингологія» для студентів стоматологічного факультету. Тематичні плани лекцій і практичних занять методичні
розробки практичних занять. Методичні розробки для самостійного вивчення студентами оториноларингології. План обстеження пацієнта із захворюваннями вуха, горла, носа. Схема історії хвороби. Перелік практичних навичок, діагностичних
і лікувальних маніпуляцій, якими має оволодіти студент під час практичних занять. Перелік питань до підсумкового модульного контролю з оториноларингології. Еталони відповідей на запитання для визначення початкового рівня знань і до
ситуаційних задач

59569

Навчальний посібник

Êàëèíþê Ò.Ã., Áîêøàí ª.Â., Á³ëîóñ Ñ.Á. òà ³í.
71.

Ïðàêòèêóì ç òåõíîëîã³¿ ë³êàðñüêèõ
êîñìåòè÷íèõ çàñîá³â
К.: ВСВ “Медицина”, 2008. – 184 с. – Мова укр. – Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-966-10-0012-3
Рекомендовано МОН України

У практикумі подано інформаційний матеріал до кожного лабораторного заняття, теоретичні питання, завдання для виконання практичної роботи, наведено
приклади виконання лабораторних завдань та зразки тестових завдань для контролю рівня засвоєння матеріалу. Лабораторні завдання підібрані так, щоб студенти, використовуючи теоретичні знання, набували навичок самостійної роботи. Додатки містять довідкові матеріали,
потрібні для самостійного виконання лабораторних завдань.
Для студентів вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти III–IV рівнів акредитації, що навчаються за спеціальністю “Фармація”. Може бути рекомендований також фахівцям, які працюють у галузі фармації та косметології.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Передмова. Розділ 1. Косметологія як наука. Основні поняття і терміни. Державне нормування виробництва косметичних
і лікарських косметичних засобів. Розділ 2. Анатомо-фізіологічні і біохімічні особливості шкіри. Найпоширеніші захворювання шкіри та її придатків. Розділ 3. Основні інгредієнти лікарських косметичних засобів. Розділ 4. Тверді лікарські косметичні засоби. Розділ 5. Рідкі лікарські косметичні засоби. Розділ 6. М’які лікарські косметичні засоби. Розділ 7. Косметичні
засоби для догляду за порожниною рота і зубами. Розділ 8. Дезодорувальні косметичні засоби. Додатки

68167

Підручник

Êîâàëüîâà Î.Ì., Ñàôàðãàë³íà-Êîðí³ëîâà Í.À.
72.

Ïðîïåäåâòèêà âíóòð³øíüî¿ ìåäèöèíè
К.: ВСВ “Медицина”, 2010. – 720 с. + 16 с. кольор. вкл. – Мова укр. –
Формат 70×100 1/16. – Тв. пал.
ISBN 978-617-505-094-1
Затверджено МОЗ України

У підручнику розглянуто клінічну діагностику захворювань внутрішніх органів, визначено важливість пропедевтики внутрішньої медицини і роль вітчизняних клініцистів у становленні цієї дисціплини. Наведено методологію формування діагнозу.
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На сучасному рівні охарактеризовано методи суб’єктивного і об’єктивного обстеження хворого – огляд, пальпація, перкусія, аускультація, а також лабораторні й інструментальні методи обстеження. Підтверджено семіологічне
значення симптомів, що їх виявляють у хворих із недугами бронхолегеневої, серцево-судинної, сечової систем, патологією органів травлення і кровотворних органів. Кожен розділ підручника завершується тестовими завданнями.
Текст ілюстрований кольоровими і чорно-білими малюнками, таблицями, схемами.
Матеріал підручника відповідає чинній програмі викладання дисципліни. Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
МОДУЛЬ 1. ОСНОВНІ МЕТОДИ ОБСТЕЖЕННЯ ХВОРИХ У КЛІНІЦІ ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ. Розділ 1. Вступ у клініку внутрішніх хвороб. Розділ 2. Методи дослідження дихальної системи. Розділ 3. Методи дослідження серцево-судинної системи. Розділ 4. Методи дослідження травної системи. Розділ 5. Методи дослідження сечової системи. Розділ 6. Методи дослідження
системи крові. МОДУЛЬ 2. СИМПТОМИ І СИНДРОМИ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ. Розділ 7. Дихальна
система. Розділ 8. Серцево-судинна система. Розділ 9. Травна система. Розділ 10. Сечова система. Розділ 11. Система крові.
Розділ 12. Ендокринна система. Предметний покажчик. Список літератури. Список скорочень

71630

73.

Підручник

Ïðîïåäåâòèêà âíóòð³øíüî¿ ìåäèöèíè

ПРОПЕДЕВТИКА
ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ
За редакцією професора О.Г. ЯВОРСЬКОГО

За редакцією О.Г. Яворського
3-тє вид., випр. і доп. – К.: ВСВ “Медицина”, 2013. – 552 с. + 12 с. кольор. вкл. –
Мова укр. – Формат 70×100 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-217-4
Допущено МОЗ України

Підручник «Пропедевтика внутрішньої медицини» за редакцією професора
О.Г. Яворського є третім виданням підручників, що виходили під назвами «Пропедевтика внутрішніх хвороб» (за редакцією професора Ю.І. Децика) у 1998 р. та
«Основи внутрішньої медицини: пропедевтика внутрішніх хвороб» (за редакцією
професора О.Г. Яворського) у 2004 р. Підручник складається із загальної і спеціальної частин. У загальній частині викладено основні клінічні, інструментально-функціональні і лабораторні методи діагностики внутрішніх хвороб, а також висвітлено питання медичної етики, деонтології та загальної методології встановлення діагнозу. У спеціальній частині детально описано методи обстеження хворих із різною патологією
внутрішніх органів (зокрема, із захворюваннями органів дихання, кровообігу, травлення тощо), симптоматику, синдроми і принципи лікування основних внутрішніх хвороб.
У підручнику містяться додатки, у яких наведено нормальні величини основних лабораторних показників і схему
історії хвороби. Підручник укомплектований такими електронними носіями (автор – проф. О.Г. Яворський): 1. Аудіодиск «Дихальні шуми. Тони й шуми серця». 2. DVD-фільм «Пальпація, перкусія, аускультація» (українською й англійською мовами). 3. DVD-фільм на двох дисках «Догляд за хворими. Основи медсестринської справи». 4. DVD-фільм
«Анамнез. Огляд: фото пацієнтів». Для студентів вищих медичних навчальних закладів III–IV рівнів акредитації.
МЕДИЦИНА
МЕДИ
ЦИНА

СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Передмова до третього видання. Передмова до другого видання. Передмова до першого видання. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА. Розділ І. Вступ. Поняття про внутрішні хвороби. Основні завдання внутрішньої медицини (Ю.І. Децик). Розділ II. Методи клінічного
обстеження хворого (Ю.І. Децик, О.Г. Яворський). Розділ III. Загальні методологічні аспекти діагностики (Ю.І. Децик). СПЕЦІАЛЬНА
ЧАСТИНА. Розділ IV. Дихальна система (Г.І. Мельник, О.Г. Яворський). Розділ V. Серцево-судинна система (Є.М. Грицай-Маланіч,
О.Г. Яворський). Розділ VI. Травна система (Є.М. Нейко, О.Г. Яворський). Розділ VII. Сечова система (Л.А. Пиріг, Г.О. Білецька). Розділ VIII. Система крові (В.В. Короткий). Розділ IX. Ендокринна система (Р.Я. Дутка). Розділ X. Кістково-м’язова система. Патологія
сполучної тканини. Алергози (Ю.І. Децик, З.А. Гельнер, О.Г. Яворський). Додатки (О.Г. Яворський). Предметний покажчик
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74.

Навчальний посібник

Ïðîïåäåâòèêà äèòÿ÷î¿
òåðàïåâòè÷íî¿ ñòîìàòîëîã³¿

За редакцією Р.В. Казакової
2-ге вид., випр. – К.: ВСВ “Медицина”, 2011. – 272 с. – Мова укр. –
Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-059-0
Рекомендовано МОЗ України

Навчальний посібник складено згідно з Програмою з пропедевтики дитячої
терапевтичної стоматології для студентів вищих медичних (стоматологічних) закладів освіти IV рівня акредитації, затвердженої МОЗ України.
Посібник складається з двох частин: теоретичної та методичних рекомендацій
заняття. У першій частині викладено основний матеріал, яким студенти повинні оволодіти в процесі навчання. У другій частині подано методичні рекомендації до кожного практичного заняття, де вказано основні питання, на які треба
звертати увагу під час підготовки до заняття, а також тести для перевірки засвоєних знань.
Посібник створено на допомогу студентам у вивченні основ дитячої терапевтичної стоматології. У ньому викладено матеріал, який студенти вивчають протягом другого року навчання.
Для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Вступ. Організація стоматологічного кабінету. Обладнання стоматологічного кабінету. Стоматологічні інструменти. Стерилізація стоматологічних інструментів. Анатомічні особливості будови молочних та постійних зубів. Терміни прорізування та
резорбції коренів зубів. Анатомічні відмінності тимчасових та постійних зубів. Гістологічна будова тканин зуба. Відмінності
ультрамікроскопічної структури зубів. Препарування каріозних порожнин. Пломбувальні матеріали. Тематичний план лекцій. Тематичний план практичних занять. Тематичний план позааудиторних занять. План та організаційна структура занять.
Методичні рекомендації. Додатки. Тести для контролю знань студентів. Список літератури

65896

75.

Підручник

Ïðîïåäåâòèêà îðòîïåäè÷íî¿
ñòîìàòîëîã³¿

За редакцією П.С. Фліса
К.: ВСВ “Медицина”, 2010. – 328 с., повнокольорове видання. – Мова укр. –
Формат 70×100 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-108-5
Затверджено МОН України

Підручник складено згідно з Навчальним планом 2009 року підготовки фахівців
за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» кваліфікації «Лікар стоматолог» у
вищих медичних навчальних закладах IV рівня акредитації та типовою програмою
з дисципліни «Пропедевтика ортопедичної стоматології», який передбачає організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу.
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Сучасна ортопедична стоматологія становить окрему самостійну дисципліну, яка складається із загального і спеціального розділів. Загальний розділ – це пропедевтика ортопедичної стоматології, тобто підготовчий; спеціальний
включає зубне протезування і щелепно-лицеву ортопедію.
Пропедевтика ортопедичної стоматології надає змогу студентам оволодіти знаннями функціональної анатомії
зубо-щелепного апарату людини, основними методами клінічного і лабораторного дослідження, основами матеріалознавства, що включає відбиткові матеріали, пластмаси, сплави металів тощо. Також на пропедевтиці ортопедичної стоматології студенти знайомляться з основними методами незнімного і знімного протезування зубів і
щелеп.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Передмова. Глава 1. Ортопедична стоматологія – визначення, етапи розвитку, проблеми, структура. Роль вітчизняних
учених у розвитку дисципліни. Глава 2. Організація робочого місця лікаря стоматолога-ортопеда і зубного техніка. Глава 3. Функціональна анатомія зубо-щелепного апарату. Глава 4. Обстеження хворого в клініці ортопедичної стоматології.
Глава 5. Відбитки і відбиткові матеріали. Глава 6. Артикуляція і оклюзія. Глава 7. Матеріалознавство. Глава 8. Основні
технологічні процеси виготовлення незнімних та знімних конструкцій зубних протезів. Список літератури. Предметний
покажчик

69701

76.

Підручник

Ïðîôåñ³éí³ õâîðîáè

За редакцією В.А. Капустника, І.Ф. Костюк
3-тє вид., переробл. і доп. – К.: ВСВ “Медицина”, 2011. – 480 с. + 2 с. кольор. вкл. –
Мова укр. – Формат 70×100 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-152-8
Затверджено МОН України

Третє видання (перше вийшло у 1998 р., друге – у 2003 р.) підручника доповнено сучасними відомостями з різних розділів професійної патології. Зміст підручника відповідає Типовій програмі з навчальної дисципліни “Професійні хвороби” з
урахуванням принципів Болонської кредитно-модульної системи.
У додатку наведено чинні нормативні документи (список професійних захворювань, інструкцію щодо застосування переліку професійних захворювань).
Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації та лікарів-інтернів.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Список скорочень. Передмова. ЧАСТИНА 1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПАТОЛОГІЇ. ПРОФЕСІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ, СПРИЧИНЕНІ ВПЛИВОМ ПРОМИСЛОВИХ АЕРОЗОЛІВІ ФІЗИЧНИХ ЧИННИКІВ. Розділ 1. Введення в клініку професійних
хвороб. Особливості діагностики професійних захворювань. Розділ 2. Професійні захворювання, спричинені впливом
промислових аерозолів. Розділ 3. Професійні захворювання, спричинені дією фізичних чинників. Розділ 4. Професійні
захворювання, пов’язані з фізичним навантаженням та перенапруженням окремих органів і систем. ЧАСТИНА 2. ПРОФЕСІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ, ЗУМОВЛЕНІ ВПЛИВОМ ХІМІЧНИХ ЧИННИКІВ. Розділ 5. Професійні захворювання, зумовлені
впливом шкідливих чинників з переважною дією на систему крові. Розділ 6. Професійні захворювання, спричинені дією
токсичних речовин, з переважним ураженням органів дихання, гепатобіліарної, сечової, нервової систем. Розділ 7. Професійні захворювання, спричинені впливом отрутохімікатів, які застосовують під час сільськогосподарських робіт, і виробничих чинників алергізувальної дії. Розділ 8. Професійні захворювання, пов’язані з дією професійних канцерогенів.
ЧАСТИНА 3. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ І ПЕРЕБІГУ ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ В ОСНОВНИХ ГАЛУЗЯХ ВИРОБНИЦТВА.
Розділ 9. Професійні захворювання, зумовлені дією несприятливих чинників виробничого середовища, у працівників
машинобудівної, гірничодобувної промислової, чорної та кольорової металургії. Розділ 10. Професійні захворювання,
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зумовлені дією несприятливих чинників виробничого середовища, у працівників промисловості з виготовлення будівельних матеріалів, сільськогосподарського виробництва. Розділ 11. Професійні захворювання, зумовлені дією несприятливих чинників виробничого середовища, у працівників хімічної та мікробіологічної промисловості, медичних працівників. Додатки. Предметний покажчик

69708

77.

Підручник

Ïñèõ³àòð³ÿ ³ íàðêîëîã³ÿ

За редакцією О.К. Напрєєнка
К.: ВСВ “Медицина”, 2011. – 528 с. – Мова укр. – Формат 70×100 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-130-6
Допущено МОЗ України

Пропонована книжка є доповненим виданням першого фундаментального
українського підручника з психіатрії. За структурою і змістом вона відповідає чинній навчальній програмі із зазначеної дисципліни. Класичні уявлення про основні
форми психічних розладів викладено з урахуванням новітніх досягнень теоретичної медицини. Традиційну вітчизняну систематику патології подано за міжнародними класифікаціями ISD-10 і B8М-ГУ.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів III–IV рівнів акредитації.
ЗМІСТ
Від авторів. Частина перша. ПРОПЕДЕВТИКА ПСИХІАТРІЇ. Частина друга. ЗАГАЛЬНА ПСИХІАТРІЯ. Частина третя. КЛІНІЧНА ПСИХІАТРІЯ. Тестові завдання для контролю рівня знань. Список літератури. Тлумачний словник психіатричних
термінів

71376

78.

Підручник

Ðàä³àö³éíà ìåäèöèíà

За редакцією М.І. Пилипенка
К.: ВСВ “Медицина”, 2013. – 232 с. + 6 с. кольор. вкл. – Мова укр. –
Формат 70×100 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-190-0
Затверджено МОН України, Допущено МОЗ України

У підручнику вміщено базові відомості з усіх розділів радіаційної медицини:
основи фізики іонізувальних випромінень та їх взаємодії з матерією, механізми їхніх біологічних ефектів від первинних іонізації і збудження атомів до клінічних проявів на тканинному й організмовому рівнях, патофізіологія і клініка
уражень від загального і місцевого опромінення людини, стохастичні ефекти
низьких доз опромінення та особливості радіаційних уражень унаслідок внутрішнього опромінення від інкорпорованих радіонуклідів.
Особлива увага приділена питанням гарантії безпеки медичного застосування іонізувальної радіації, за якого
населення отримує переважну частину від усього антропогенного опромінення. Уперше в радіаційній медицині
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вводиться поняття культури безпеки – головної ролі психології людини як у гарантовано безпечному користуванні
всіма благами, які надає радіація, так і у виникненні радіаційних інцидентів різного масштабу і з різними соціальноекономічними і медичними наслідками. Клінічні розділи радіаційної медицини ілюстровано прикладами із власного
клінічного досвіду авторів.
Структура і зміст підручника відповідає розділам навчальної програми з цієї дисципліни, затвердженої МОЗ
України.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів III–IV рівнів акредитації та лікарів-інтернів усіх спеціальностей, практичних лікарів, викладачів та всіх, хто цікавиться питаннями ролі радіації в забезпеченні людства благами
і рівня загроз від неї.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Вступ. Радіаційна медицина, її місце серед медичних дисциплін. Розділ 1. Фізика іонізувальних випромінень. Радіаційні
вимірювання. Джерела випромінень (М.І. Пилипенко). Розділ 2. Основи радіобіології. Принципи контролю радіаційної безпеки (М.І. Пилипенко). Розділ 3. Радіаційні ураження людини (М.І. Пилипенко, Г.В. Кулініч). Розділ 4. Внутрішнє опромінення.
Стохастичні ефекти опромінення (М.І. Пилипенко). Розділ 5. Соціально-психологічні та медичні аспекти аварій реакторів
атомних електростанцій (М.І. Пилипенко, Д.А. Базика). Тлумачення термінів. Список скорочень

Підручник
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Перевидання

Ñ³ìåéíà ìåäèöèíà: Ó 3 êí. –
Êí. 1: Îðãàí³çàö³éí³ îñíîâè
ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè

За редакцією В.Ф. Москаленка, О.М. Гиріної
К.: ВСВ “Медицина”, 2007. – 392 с. – Мова укр. – Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 966-8144-45-7
Схвалено МОЗ України

У підручнику “Сімейна медицина” викладені основні етапи розвитку медицини
в світі, особливості організації первинної медико-санітарної допомоги, її переваги
та недоліки. Представлено інформацію щодо діяльності сімейного лікаря в галузі
терапії, хірургії, педіатрії, акушерства і гінекології, психіатрії та геронтології.
У першій книзі підручника визначено місце і роль сімейної медицини в системі охорони здоров’я, досвід розвитку сімейної медицини як окремої галузі в країнах Європи, окреслено завдання роботи сімейного лікаря тощо.
Значну увагу приділено професійному становленню сімейного лікаря як висококваліфікованого фахівця та етичним
проблемам сімейної лікарської практики.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарів-інтернів за спеціальністю “Сімейна медицина” та всіх, хто цікавиться становленням і розвитком сімейної медицини в Україні.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Передмова. Частина перша. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ У СВІТІ. Частина друга. ОХОРОНА
ЗДОРОВ’Я І СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК: ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Частина третя. РОБОТА ІЗ СІМ’ЯМИ ЯК ОДНА З ВИЗНАЧАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ. Частина четверта. ПРИЧИНИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ КОНСУЛЬТУВАННЯ. Частина п’ята. КОНСУЛЬТУВАННЯ. Частина шоста. КЛІНІЧНА ЕПІДЕМІОЛОГІЯ. Частина сьома. ДІАГНОСТИКА
ЗАХВОРЮВАНЬ І ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЩОДО ЇХ ЛІКУВАННЯ В ПРАКТИЦІ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ. Частина восьма. ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ/СІМЕЙНИХ ЛІКАРІВ. Частина дев’ята. ОСНОВИ МЕДИЧНОЇ
ЕТИКИ В ПРАКТИЦІ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ. Частина десята. ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ. Література
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3 КНИГАХ
За редакцією
професора О.М. ГИРІНОЇ,
професора Л.М. ПАСІЄШВІЛІ,
професора Г.С. ПОПІК
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Підручник

Ñ³ìåéíà ìåäèöèíà: Ó 3 êí. –
Êí. 1. Çàãàëüí³ ïèòàííÿ ñ³ìåéíî¿
ìåäèöèíè

За редакцією О.М. Гиріної, Л.М. Пасієшвілі, Г.С. Попік
КНИГА

1

К.: ВСВ “Медицина”, 2013. – 672 с. – Мова укр. – Формат 70×100 1/16. –
Пал. тв.
ISBN 978-617-505-259-4
Затверджено МОН України, Рекомендовано МОЗ України

У підручнику висвітлено теоретичні засади сімейної медицини, соціальні передумови щодо її впровадження, розкрито основні аспекти практичної діяльності
сімейного лікаря, проблеми, що мають місце в його роботі та засоби щодо їх розв'язання.
Узагальнено багаторічний досвід викладання сімейної медицини в провідних медичних університетах України,
представлено сучасні погляди на загальну лікарську практику та концепції її розвитку.
Розглянуто організацію позалікарняної допомоги при найпоширеніших захворюваннях терапевтичного профілю
та методи надання невідкладної допомоги при загрозливих для життя станах.
Наведено інформацію з діагностики, лікування, профілактики, диспансеризації, експертизи непрацездатності, що дозволить лікарю правильно оцінити симптоми, визначити перелік захворювань для проведення диференціальної діагностики, а в подальшому – сформулювати діагноз і спланувати лікувальнореабілітаційні заходи.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарів-інтернів за спеціальністю «Загальна практика – сімейна медицина» та сімейних лікарів.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Список умовних скорочень. Розділ 1. Місце сімейної медицини в загальній структурі охорони здоров'я та принципи
сімейного обслуговування населення на засадах сімейної медицини. Організація роботи сімейного лікаря. Особливості організації позалікарняної терапевтичної допомоги. Розділ 2. Сімейна та страхова медицина в Україні. Розділ 3.
Основи інформаційного забезпечення. Застосування телемедицини. Доказова медицина. Скринінг-діагностика та диспансеризація. Розділ 4. Медико-соціальні аспекти здоров'я населення. Роль сімейного лікаря в популяризації здорового способу життя, профілактиці та диспансеризації. Розділ 5. Оцінювання поширеності факторів ризику в розвитку
основних хронічних неінфекційних захворювань і розроблення профілактичних заходів з урахуванням синдромального підходу. Розділ 6. Профілактика найпоширеніших захворювань терапевтичного профілю. Розділ 7. Організація
роботи денних і домашніх стаціонарів. Розділ 8. Медико-соціальна експертиза при захворюваннях внутрішніх органів.
Розділ 9. Невідкладна допомога сімейним лікарем на догоспітальному етапі у разі раптової смерті. Розділ 10. Надання
невідкладної допомоги в практиці сімейного лікаря при больовому синдромі. Розділ 11. Діагностика і невідкладна допомога при синкопальних станах, судомах і судомному синдромі. Розділ 12. Надання невідкладної допомоги в практиці сімейного лікаря в разі ужалень, укусів, електротравм, утоплень, дії низьких і високих температур. Тестові завдання.
Додатки. Список рекомендованої літератури
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Навчальний посібник

Øàïîâàëîâà Â.À., Êîðøàê Â.Ì. òà ³í.
81.

Ñïîðòèâíà ìåäèöèíà ³ ô³çè÷íà
ðåàá³ë³òàö³ÿ
К.: ВСВ “Медицина”, 2008. – 248 с. – Мова укр. – Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 966-8144-43-0
Рекомендовано МОЗ України

У навчальному посібнику в стислій формі у вигляді графологічних структур викладені загальні поняття про спортивну медицину і фізичну реабілітацію хворих
різного профілю. Книга написана на основі узагальнення даних сучасної науки
і передового практичного досвіду.
Складається з двох частин – “Спортивна медицина” та “Фізична реабілітація”. Відповідає навчальній програмі.
Навчальний посібник допоможе викладачам у проведенні практичних занять та студентам у самостійній роботі
й у складанні професійних алгоритмів. Буде корисним і для практикуючих лікарів, які займаються спортивною медициною та фізичною реабілітацією.
Посібник розрахований на студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Умовні скорочення. Передмова. ЧАСТИНА І. Спортивна медицина. Тема 1. Первинне лікарське обстеження: визначення
і оцінка фізичного розвитку фізкультурників та спортсменів. Тема 2. Визначення й оцінка функціонального стану організму
фізкультурників та спортсменів. Тема 3. Визначення й оцінка фізичної працездатності фізкультурників і спортсменів. Тема 4.
Лікарсько-педагогічні спостереження за фізкультурниками і спортсменами різного віку та статі. Санітарно-гігієнічний контроль
за спортсменами і спорудами. Тема 5. Оптимізація тренувального процесу. ЧАСТИНА ІІ. Лікувальна фізкультура. Тема 6. Загальні основи лікувальної фізичної культури. Тема 7. Лікувальна фізкультура при захворюваннях системи кровообігу. Тема 8.
Лікувальна фізкультура при захворюваннях центральної периферичної нервової системи. Тема 9. Лікувальна фізкультура при
захворюваннях органів дихання. Тема 10. Лікувальна фізкультура при захворюваннях органів травлення і порушеннях обміну
речовин. Тема 11. Лікувальна фізкультура в хірургії. Тема 12. Використання засобів ЛФК у комплексному лікуванні переломів
трубчастих кісток. Тема 13. Лікувальна фізкультура в акушерстві і гінекології. Тема 14. Лікувальна фізкультура в педіатрії
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Підручник

Ñòîìàòîëîã³ÿ: Ó 2 êí. – Êí. 1

За редакцією М.М. Рожка
К.: ВСВ “Медицина”, 2013. – 872 с.; кольор. вид. – Мова укр. – Формат 70×100 1/16. –
Пал. тв.
ISBN 978-617-505-239-6
Допущено МОЗ України

У підручнику висвітлено питання організації стоматологічної допомоги населенню, клініки ортопедичної стоматології та стоматології дитячого віку, ортодонтії.
Викладено сучасний стан правового забезпечення організації стоматологічної
допомоги населенню України, сучасні аспекти клінічного матеріалознавства, діагностики, клінічної картини й лікування дефектів зубів і зубних рядів та сучасних
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технологій виготовлення ортопедичних конструкцій. Розглянуто питання діагностики, лікування й профілактики
основних стоматологічних захворювань у дитячому віці.
Для лікарів-інтернів стоматологів факультетів післядипломної освіти, магістрантів, аспірантів, клінічних ординаторів, лікарів стоматологів.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Передмова. Розділ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ. Міська стоматологічна поліклініка.
Організація стоматологічної допомоги на сільській лікарській дільниці. Організація стоматологічної допомоги сільському населенню у районі. Обласна стоматологічна поліклініка. Стаціонарна допомога стоматологічним хворим. Стоматологічна допомога дітям. Показники діяльності закладів охорони здоров'я та спеціалістів, які працюють у них, з
надання стоматологічної допомоги населенню. Розділ 2. ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ. Матеріалознавство в ортопедичній стоматології. Штучні коронки. Заміщення часткових дефектів зубних рядів мостоподібними протезами. Заміщення дефектів зубних рядів частковими знімними конструкціями зубних протезів. Заміщення дефектів зубних рядів
бюгельними протезами. Клінічна картина та протезування у разі повної відсутності зубів. Ортопедичне лікування при
патологічній стертості твердих тканин зубів. Ортопедичне лікування при захворюваннях тканин пародонта. Розділ 3.
ОРТОДОНТІЯ. Ортогнатичний прикус. Класифікації зубо-щелепних аномалій. Методи дослідження в ортодонтії. Розділ 4. ДИТЯЧА СТОМАТОЛОГІЯ. Розвиток ротової порожнини та зубів. Пульпіт. Періодонтит. Вади розвитку твердих
тканин зубів, які виникають до прорізування зубів. Захворювання тканин пародонта в дітей і їх профілактика. Тестові
завдання. Література
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Підручник

Ñòîìàòîëîã³ÿ: Ó 2 êí. – Êí. 2

За редакцією М.М. Рожка
К.: ВСВ “Медицина”, 2013. – 992 с.; кольор. вид. – Мова укр. – Формат 70×100 1/16. –
Пал. тв.
ISBN 978-617-505-254-9
Допущено МОЗ України

У підручнику висвітлено основні питання організації стоматологічної служби,
терапевтичної та хірургічної стоматології. Розділи підручника відповідають навчальному плану та програмі з навчання в інтернатурі за спеціальністю «Стоматологія». Викладено основні принципи надання стоматологічної допомоги населенню, клінічну картину, методи діагностики та лікування твердих тканин зубів, тканин
пародонта, слизової оболонки ротової порожнини. Розглянуто питання клінічної картини, діагностики та лікування
хірургічної патології щелепно-лицевої ділянки.
Текст підручника супроводжується багатим оригінальним ілюстративним матеріалом.
Для лікарів-інтернів стоматологів факультетів післядипломної освіти, магістрантів, аспірантів, клінічних ординаторів, лікарів стоматологів.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Передмова. ЧАСТИНА 1. ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ. Розділ 1. Сучасні методики і матеріали для пломбування зубів.
Розділ 2. Карієс зубів. Розділ 3. Захворювання пульпи зуба. Розділ 4. Захворювання періодонта. Розділ 5. Захворювання
тканин пародонта. Розділ 6. Захворювання слизової оболонки ротової порожнини. Класифікація. ЧАСТИНА 2. ХІРУРГІЧНА СТОМАТОЛОГІЯ. Розділ 7. Організація поліклінічної хірургічної стоматологічної допомоги населенню. Розділ 8. Обстеження хворого із хірургічною патологією щелепно-лицевої ділянки. Розділ 9. Види знеболювання у щелепно-лицевій
ділянці. Розділ 10. Видалення зубів. Розділ 11. Хірургічні аспекти імплантології. Розділ 12. Одонтогенні запальні захворювання щелепно-лицевої ділянки. Розділ 13. Захворювання прорізування постійних зубів. Розділ 14. Одонтогенне запалення верхньощелепної пазухи (гайморит). Розділ 15. Запальні захворювання і травматичні ушкодження слинних залоз.
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Розділ 16. Інфекційні запальні процеси щелепно-лицевої ділянки. Розділ 17. Травматичні ушкодження щелепно-лицевої ділянки. Розділ 18. Захворювання і ураження нервів обличчя і щелеп. Розділ 19. Захворювання скронево-нижньощелепного
суглоба. Розділ 20. Хірургічні методи в комплексному лікуванні пародонтиту. Розділ 21. Доброякісні пухлини і пухлиноподібні новоутворення щелепно-лицевої ділянки. Кісти щелеп. Розділ 22. Відновна і реконструктивна хірургія обличчя і
щелеп. Тестові завдання. Відповіді на тестові завдання. Список літератури

70977

84.

Підручник

Ñóäîâà ìåäèöèíà. Ìåäè÷íå
çàêîíîäàâñòâî: Ó 2 êí. – Êí. 1:
Ñóäîâà ìåäèöèíà

За редакцією В.Ф. Москаленка, Б.В. Михайличенка
2-ге вид., випр. – К.: ВСВ “Медицина”, 2012. – 448 с. + 1 кольор. мал. – Мова укр. –
Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-199-3
Затверджено МОН України

У підручнику стисло викладено історію розвитку судової медицини в Україні та відповідних кафедр (курсів), вищих медичних навчальних закладів, а також напрями їх наукової діяльності. Висвітлено питання організаційно-процесуальних засад судово-медичної
експертизи.
На основі сучасних наукових досягнень детально розглянуто питання судово-медичної танатології, діагностики
різних ушкоджень та розладу здоров’я внаслідок дії на організм людини факторів зовнішнього середовища. Уперше
представлено дані стосовно ушкоджень, заподіяних лазерним випромінюванням, та відомості про дію на організм
біологічного чинника. Охарактеризовано особливості експертизи потерпілих, звинувачених та інших осіб відповідно до статей Кримінального кодексу України. Розглянуто сучасні можливості судово-медичної експертизи речових
доказів. Наведено матеріал щодо правових аспектів надання медичної допомоги та кримінальної відповідальності
лікарів за професійно-посадові правопорушення згідно зі статтями Кримінального кодексу України.
Кожний розділ підручника закінчується переліком питань для контролю знань.
Підручник відповідає програмі навчальної дисципліни “Судова медицина, медичне законодавство” (2009).
Для студентів медичних факультетів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, а також для інтернів судово-медичних експертів-початківців.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Передмова. Розділ 1. Судова медицина, її визначення, зміст, завдання, значення. Історія розвитку судової медицини та відповідних кафедр (курсів), вищих медичних навчальних закладів України. Розділ 2. Процесуальні та організаційні основи
судово-медичної експертизи. Розділ 3. Судово-медичне вчення про смерть (судово-медична танатологія). Розділ 4. Судовомедична експертиза трупа. Розділ 5. Огляд місця події й трупа на місці його виявлення. Розділ 6. Судово-медична експертиза
при раптовій смерті. Розділ 7. Судово-медична експертиза трупів новонароджених. Розділ 8. Судово-медична травматологія.
Розділ 9. Судово-медична експертиза вогнепальних ушкоджень. Розділ 10. Судово-медична експертиза смерті від механічної асфіксії. Розділ 11. Ушкодження внаслідок дії високої та низької температури. Розділ 12. Ушкодження і смерть унаслідок
змін атмосферного тиску. Розділ 13. Судово-медична експертиза при електротравмі. Розділ 14. Судово-медична експертиза
променевої травми. Розділ 15. Судово-медична токсикологія. Розділ 16. Судово-медична діагностика розладу здоров’я від її
біологічного чинника зовнішнього середовища. Розділ 17. Судово-медична експертиза потерпілих, звинувачених та інших
осіб. Розділ 18. Судово-медична експертиза при спірних статевих станах і статевих злочинах. Розділ 19. Судово-медична експертиза речових доказів. Розділ 20. Судово-медико-криміналістичні методи досліджень. Розділ 21. Правові аспекти надання
медичної допомоги населенню. Література
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70978

85.

Підручник

Ñóäîâà ìåäèöèíà. Ìåäè÷íå
çàêîíîäàâñòâî: Ó 2 êí. –
Êí. 2: Ìåäè÷íå çàêîíîäàâñòâî: ïðàâîâà
ðåãëàìåíòàö³ÿ ë³êàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³

За редакцією В.Ф. Москаленка, Б.В. Михайличенка
2-ге вид., випр. – К.: ВСВ “Медицина”, 2012. – 496 с. – Мова укр. –
Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-200-6
Затверджено МОН України

У підручнику враховано останні зміни в законодавстві України, принципові положення правової реформи; загальноправові положення адаптовано до потреб медичної практики. Особливу увагу приділено специфічним особливостям правового регулювання питань щодо закладів охорони здоров’я, медичних і фармацевтичних працівників. Медичне законодавство викладено нерозривно із судовою медициною, оскільки ці наукові галузі мають спільну
правову основу, що зумовило їх поєднання в одну дисципліну. Матеріал викладено за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу. Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, а також для лікарів-інтернів, лікарів різних спеціальностей.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Передмова. Розділ 1. Загальні питання правового регулювання та організації охорони здоров’я в Україні. Розділ 2. Міжнародне, європейське та національне законодавство з питань права на охорону здоров’я. Розділ 3. Правовий статус суб’єктів медичних правовідносин. Розділ 4. Правове регулювання трудової діяльності медичних працівників. Розділ 5. Правове регулювання надання медичної допомоги. Медичне втручання. Розділ 6. Правове регулювання окремих видів медичної діяльності.
Розділ 7. Морально-етичні аспекти лікарської діяльності. Розділ 8. Правове регулювання медичних експертиз. Розділ 9. Юридична відповідальність медичних працівників за професійно-посадові правопорушення. Додатки. Рекомендована література

69706

86.

Підручник

Òåðàïåâòè÷íà ñòîìàòîëîã³ÿ: Ó 4 ò. –
Ò. 1: Ïðîïåäåâòèêà òåðàïåâòè÷íî¿
ñòîìàòîëîã³¿

За редакцією А.В. Борисенка
2-ге вид., перероб. і доп. – К.: ВСВ “Медицина”, 2011. – 360 с. – Мова укр. –
Формат 70×100 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-008-8
Допущено МОЗ України

У підручнику висвітлено історію терапевтичної стоматології, розглянуто питання анатомічної, гістологічної будови зубів та слизової оболонки ротової порожнини, наведено
дані про матеріали для пломбування каріозних порожнин і кореневих каналів зубів; методи препарування та пломбування
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каріозних порожнин та кореневих каналів. У контексті Болонського процесу внесені тести та відповіді до них для самостійного контролю. Для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів III–IV рівнів акредитації.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Вступ.
Роздiл 1. Історія розвитку стоматології.
Роздiл 2. Анатомічна будова постійних зубів.
Роздiл 3. Гістологічна будова твердих тканин зубів, пульпи, періодонта і слизової оболонки порожнини рота.
Роздiл 4. Розвиток зубів.
Роздiл 5. Анатомо-фізіологічні та гістологічні особливості слизової оболонки порожнини рота.
Роздiл 6. Ротова рідина (слина).
Роздiл 7. Мікробна флора порожнини рота в нормі.
Роздiл 8. Організація та обладнання стоматологічного кабінету.
Роздiл 9. Пломбувальні матеріали.
Роздiл 10. Препарування каріозних порожнин.
Роздiл 11. Пломбування каріозних порожнин.
Роздiл 12. Ендодонтія.
Висновок. Тести для самостійного контролю. Література

65519

87.

Підручник

Òåðàïåâòè÷íà ñòîìàòîëîã³ÿ: Ó 4 ò. –
Ò. 2: Êàð³ºñ. Ïóëüï³ò. Ïåð³îäîíòèò.
Ðîòîâèé ñåïñèñ

За редакцією А.В. Борисенка
К.: ВСВ “Медицина”, 2010. – 560 с. – Мова укр. – Формат 70×100 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-018-7
Допущено МОЗ України

Видання присвячено найпоширенішим стоматологічним захворюванням: некаріозним ураженням твердих тканин зубів, карієсу і його ускладненням (пульпіту
та періодонтиту). У підручнику висвітлено основні методики обстеження хворого з
ураженням твердих тканин зубів: карієсом і його ускладненнями. Викладено клінічну картину та лікування некаріозних
уражень твердих тканин зубів. Надано основні відомості про найпоширеніше захворювання людини – карієс зубів,
причини його виникнення та розвиток. Описано клінічну картину, діагностику та диференціальну діагностику карієсу з іншими подібними за клінічною картиною захворюваннями. Наведено методи лікування карієсу із застосуванням
сучасних медикаментозних засобів і пломбувальних матеріалів. Описано причини та механізми розвитку запалення
пульпи зуба – пульпіту, його клінічну картину, основні принципи діагностики та лікування із застосуванням сучасних
методів знеболювання. Докладно розглянуто етіологію, патогенез, клінічну картину запалення періодонта – періодонтиту. Наведено основні методи його лікування. Значну увагу приділено типовим лікарським помилкам під час лікування
карієсу зубів, пульпіту та періодонтиту, описано їхні причини, методи профілактики й усунення. У контексті Болонського
процесу наведено контрольні питання до кожного розділу, тести для самостійного контролю знань і відповіді на них.
Для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів III–IV рівнів акредитації.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Передмова. Методи обстеження хворого. Некаріозні ураження твердих тканин зубів. Карієс зубів. Пульпіт. Періодонтит. Ротовий сепсис. Тести для самостійного контролю. Література. Предметний покажчик
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57542

88.

Підручник

Òåðàïåâòè÷íà ñòîìàòîëîã³ÿ: Ó 4 ò. –
Ò. 3: Çàõâîðþâàííÿ ïàðîäîíòà

За редакцією А.В. Борисенка
К.: ВСВ “Медицина”, 2008. – 616 с., кольор. вид. – Мова укр. – Формат 70×100 1/16. –
Пал. тв.
ISBN 978-966-8144-78-3
Допущено МОЗ України

Видання присвячено найпоширенішим станам стоматологічної патології – захворюванням пародонта.
У підручнику розглянуто питання анатомії та фізіології пародонта, клініки й діагностики, лікування й профілактики захворювань пародонта. Особливу увагу приділено медикаментозному, хірургічному лікуванню (кюретаж, гінгівектомія, клаптеві операції та ін.), фізіотерапевтичним методам лікування (електролікування, ультразвукова терапія, вакуум-терапія, масаж та ін.). В окремому розділі
викладено методи обстеження хворого.
Анатомічні терміни наведено за Міжнародною анатомічною номенклатурою.
Додатково внесено в контексті Болонского процесу тести для самостійного контролю.
Для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Передмова. Розділ 1. Анатомія та фізіологія пародонта. Розділ 2. Обстеження хворого. Розділ 3. Клініка та діагностика
захворювань пародонта. Розділ 4. Лікування захворювань пародонта. Розділ 5. Профілактика захворювань пародонта. Висновки. Тести для самостійного контролю. Література

63511

89.

Підручник

Òåðàïåâòè÷íà ñòîìàòîëîã³ÿ: Ó 4 ò. –
Ò. 4: Çàõâîðþâàííÿ ñëèçîâî¿ îáîëîíêè
ïîðîæíèíè ðîòà

За редакцією А.В. Борисенка
К.: ВСВ “Медицина”, 2010. – 640 с., кольор. вид. – Мова укр. – Формат 70×100 1/16. –
Пал. тв.
ISBN 978-966-10-0080-2
Допущено МОЗ України

У підручнику на сучасному рівні висвітлено питання етіології, патогенезу,
клінічної картини, патологічної анатомії, діагностики, лікування та профілактики близько 200 захворювань слизової оболонки порожнини рота і губ. Матеріалом для підготовки видання
послужили більш ніж 50-річні клінічні спостереження його авторів, їхні біохімічні, цитологічні і морфологічні
розробки, а також останні досягнення вітчизняних та зарубіжних учених. Спираючись на власний багаторічний
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клінічний досвід, автори розробили оригінальну систематику різних патологічних станів слизової оболонки порожнини рота, що її наведено у підручнику.
Видання ілюстроване кольоровими малюнками.
Для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів IІІ–IV рівнів акредитації, субординаторів, лікарів-інтернів. Корисні відомості віднайдуть для себе дерматологи, оториноларингологи, лікарі інших
фахів.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Присвячення. Вступ. Список скорочень. Розділ 1. Анатомо-гiстологiчні та фізіологічні особливості слизової оболонки порожнини рота. Розділ 2. Загальна морфологічна характеристика патологічних змiн слизової оболонки порожнини рота.
Розділ 3. Обстеження хворих iз захворюваннями слизової оболонки порожнини рота. Розділ 4. Загальнi уявлення про захворювання слизової оболонки порожнини рота та їх систематика (класифiкація). Розділ 5. Травматичні ураження слизової
оболонки порожнини рота. Розділ 6. Iнфекційні захворювання слизової оболонки порожнини рота. Розділ 7. Захворювання губ. Розділ 8. Хвороби язика. Розділ 9. Передпухлиннi захворювання i пухлини слизової оболонки порожнини рота
i червоної облямiвки губ. Розділ 10. Змiни слизової оболонки порожнини рота при алергiйних ураженнях. Розділ 11. Зміни слизової оболонки порожнини рота при дерматозах з автоiмунним компонентом. Розділ 12. Змiни слизової оболонки
порожнини рота при екзогенних iнтоксикацiях. Розділ 13. Змiни слизової оболонки порожнини рота при захворюваннях
внутрiшнiх органiв i систем. Розділ 14. Нейростоматологічні захворювання. Розділ 15. Лікування захворювань слизової
оболонки порожнини рота. Розділ 16. Профілактика захворювань слизової оболонки порожнини рота. Тести для самостійного контролю. Література

Підручник

Перевидання

Í³æåíêîâñüêà ².Â., Âåëü÷èíñüêà Î.Â., Êó÷åð Ì.Ì.
90.

Òîêñèêîëîã³÷íà õ³ì³ÿ

І.В. НІЖЕНКОВСЬКА
О.В. ВЕЛЬЧИНСЬКА
М.М. КУЧЕР

Т
Токсикологічна
і

ХІМІЯ
Х
ІМІЯ

К.: ВСВ “Медицина”, 2012. – 372 с. + ХІІ c. – Мова укр. – Формат 70×100 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-229-7
Затверджено МОН України, Рекомендовано МОЗ України

У підручнику розглянуто закономірності токсикодинаміки й токсикокінетики,
особливості біотрансформації отруйних речовин органічного і неорганічного походження, хімічні та фізико-хімічні методи якісного виявлення та кількісного визначення і їхніх метаболітів в організмі живої людини або трупному матеріалі. Галузь
використання отруйних речовин, симптоматику інтоксикації і способи першої допомоги при отруєннях.
Для студентів вищих фармацевтичних навчальних закладів і фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації.
М ЕД И ЦИ НА

СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Вступна частина. Передмова. ЧАСТИНА І. 1. Метаболізм отруйних речовин та його роль в організмі. 2. Класифікація метаболізму. 3. Фази метаболізму та біохімічні механізми перетворень отруйних речовин. 4. Метаболізм “летких” отрут. 5. Метаболізм “металічних” отрут. 6. Метаболізм “лікарських” отрут. 7. Метаболізм отруйних речовин органічного та неорганічного походження. ЧАСТИНА ІІ. 1. Методи ізолювання отрут із біологічного матеріалу. 2. Методи якісного виявлення та кількісного
визначення “летких” отрут. 3. Методи якісного виявлення та кількісного визначення “металічних” отрут. 4. Методи якісного
виявлення та кількісного визначення “лікарських” отрут. 5. Експрес-аналіз при гострих отруєннях “лікарськими” та іншими
отрутами. 6. Методи якісного виявлення та кількісного визначення отруйних речовин органічного і неорганічного походження. 7. Інструментальні методи кількісного визначення отрут. Словник. Список рекомендованої літератури. Предметний
покажчик
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70352

91.

Óêðà¿íñüêî-ëàòèíñüêî-àí´ë³éñüêèé
ìåäè÷íèé åíöèêëîïåäè÷íèé
ñëîâíèê: Ó 4 ò. – Ò. 1. À–Ä

Укладачі: Л.І. Петрух, І.М. Головко
К.: ВСВ “Медицина”, 2012. – 704 с. – Мова укр. – Формат 70×100 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-101-6
ISBN 978-617-505-173-3 (т. 1)
Затверджено МОЗ України

Українсько-латинсько-анґлійський медичний енциклопедичний словник (УЛАМЕС) у чотирьох томах охоплює близько 52 000 медичних термінів із 36 основних
спеціальностей. У ньому подана інформація про правильність написання, вимову і сутність термінослів, їх синоніми
і самобутні українські назви.
Призначений для лікарів, науковців, викладачів і студентів медичних навчальних закладів, фармацевтів, перекладачів медичної літератури і всіх зацікавлених.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Передмова. Список літератури. Як користуватися словником. Латинська частина словника. Анґлійська частина словника.
Умовні скорочення. Алфавіти

71384

92.

Óêðà¿íñüêî-ëàòèíñüêî-àí´ë³éñüêèé
ìåäè÷íèé åíöèêëîïåäè÷íèé
ñëîâíèê: Ó 4 ò. – Ò. 2. Å–Í

Укладачі: Л.І. Петрух, І.М. Головко
К.: ВСВ “Медицина”, 2013. – 744 с. – Мова укр. – Формат 70×100 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-101-6
ISBN 978-617-505-253-2 (т. 2)
Затверджено МОЗ України

Українсько-латинсько-анґлійський медичний енциклопедичний словник (УЛАМЕС) у чотирьох томах охоплює близько 52 000 медичних термінів із 36 основних
спеціальностей. У ньому подано інформацію про правильність написання, вимову і сутність термінослів, їх синоніми
і самобутні українські назви.
Призначений для лікарів, науковців, викладачів і студентів медичних навчальних закладів, фармацевтів, перекладачів медичної літератури і всіх зацікавлених.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Умовні скорочення. Латинські умовні скорочення. Кінцеві терміноелементи грецько-латинського походження. Алфавіти
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69704

Підручник

Ëþëüêî Î.Â., Âîç³àíîâ Î.Ô.
93.

Óðîëîã³ÿ
3-тє вид., випр. – К.: ВСВ “Медицина”, 2011. – 664 с. + 8 с. кольор. вкл. – Мова укр. –
Формат 70×100 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-157-3
Затверджено МОЗ України

У підручнику викладено основні відомості про фізіологію сечової і статевої
систем. Описано сучасні методи обстеження пацієнтів з урологічними хворобами
і хворобами органів статевої системи. Розглянуто найпоширеніші неспецифічні
і специфічні запальні хвороби, ушкодження, новоутворення сечових і статевих
органів, аномалії нирок, сечових шляхів і чоловічих статевих органів. Висвітлено
нейрогенні розлади сечовипускання і нічне нетримання сечі.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, а також може бути корисним для лікарівурологів.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Передмова. Передмова до першого і другого видання. Симптоматика урологічних хвороб. Загальноклінічні методи обстеження. Аномалії нирок, сечових шляхів і чоловічих статевих органів. Ушкодження нирок, сечових шляхів і чоловічих статевих органів. Неспецифічні запальні хвороби органів сечової і статевої систем. Неспецифічні запальні хвороби зовнішніх
статевих органів. Специфічні запальні процеси органів сечової і статевої систем. Сечокам’яна хвороба. Новоутворення сечових і статевих органів. Нейрогенні розлади сечовипускання. Нічне нетримання сечі. Нетримання сечі у жінок під час напруження. Нефрогенна артеріальна гіпертензія. Недостатність функцій нирок. Сечостатеві нориці у жінок. Фібропластична
індурація статевого члена. Пріапізм. Статеві розлади у чоловіків. Безплідність чоловіків. Література

56093

Навчальний посібник

Êîáçàð ².ß.
94.

Ôàðìàêîãíîç³ÿ â ìåäèöèí³
К.: Медицина, 2007. – 544 с. – Мова укр. – Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 966-8326-44-Х
Рекомендовано МОЗ України

Навчальний посібник складається з двох частин: клінічної фармакогнозії, у якій викладено основні відомості про біологічно активні сполуки, їхню фармакологічну активність, наявність в окремих рослинах, а також лікувальні властивості окремих видів
лікарської сировини; фітотерапії, у якій описано конкретні результати застосування
окремих видів та зборів лікарської рослинної сировини при деяких захворюваннях.
Для студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів ІV рівня
акредитації, викладачів, лікарів-курсантів, фармацевтів, провізорів, сімейних лікарів та ін.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Прийняті скорочення. Передмова. Частина І. КЛІНІЧНА ФАРМАКОГНОЗІЯ. Частина ІІ. ФІТОТЕРАПІЯ. Алфавітний покажчик
українських назв лікарських рослин
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Б.А. САМУРА

А.С. СВІНЦІЦЬКИЙ

ÔÀÐÌÀÊÎÒÅÐÀÏ²ß
П І Д Р У Ч Н И К
У ДВОХ КНИГАХ

65880

Підручник

Ñàìóðà Á.À., Ñâ³íö³öüêèé À.Ñ.
95.

Ôàðìàêîòåðàï³ÿ: Ó 2 êí. – Êí. 1
К.: ВСВ “Медицина”, 2012. – 952 с. + 10 с. кольор. вкл. – Мова укр. –
Формат 70×100 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-186-3
ISBN 978-617-505-187-0
Затверджено МОН України

КНИГА

Підручник містить відомості про основні принципи медикаментозної терапії
окремих нозологічних груп захворювань, формує у студентів уявлення про загальний план раціональної та безпечної терапії у разі типових патологічних процесів і
окремих їх проявів, про принципи індивідуального підбору ефективних і безпечних препаратів на основі даних фармакодинаміки й фармакокінетики, можливих
побічних дій і особливостей застосування ліків залежно від перебігу хвороби, її сезонності та віку хворого.
Для студентів фармацевтичних вузів і фармацевтичних факультетів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів IV рівня акредитації, фахівців, які займаються вивченням лікарських засобів, лікарів і провізорів.


МЕДИЦИНА

СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Список скорочень. Передмова. Розділ 1. Загальні положення обстеження хворого, діагностики захворювань, фармакотерапії. Розділ 2. Фармакотерапія при захворюваннях центральної та периферійної нервової системи. Розділ 3. Фармакотерапія пацієнтів із захворюваннями серцево-судинної системи. Розділ 4. Фармакотерапія при захворюваннях дихальної
системи та лор-органів. Розділ 5. Фармакотерапія при захворюваннях cуглобів і сполучної тканини. Розділ 6. Фармакотерапія пацієнтів із захворюваннями органів травлення. Розділ 7. Фармакотерапія при захворюваннях нирок і сечових шляхів.
Розділ 8. Фармакотерапія при захворюваннях системи крові. Розділ 9. Фармакотерапія пацієнтів з ендокринними захворюваннями, порушеннями обміну речовин. Предметний покажчик

70877

Підручник
Б.А. САМУРА

Ñàìóðà Á.À., Ñâ³íö³öüêèé À.Ñ.
96.

Ôàðìàêîòåðàï³ÿ: Ó 2 êí. – Êí. 2

А.С. СВІНЦІЦЬКИЙ

ÔÀÐÌÀÊÎÒÅÐÀÏ²ß
П І Д Р У Ч Н И К

К.: ВСВ “Медицина”, 2012. – 792 с. + 18 с. кольор. вкл. – Мова укр. – Формат
70×100 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-186-3
ISBN 978-617-505-202-0
Затверджено МОН України

У ДВОХ КНИГАХ

Підручник містить відомості про основні принципи медикаментозної терапії

окремих нозологічних груп захворювань, формує у студентів уявлення про загальМЕДИЦИНА
ний план раціональної та безпечної терапії у разі типових патологічних процесів і
окремих їх проявів, про принципи індивідуального підбору ефективних і безпечних препаратів на основі даних фармакодинаміки й фармакокінетики, можливих
побічних дій і особливостей застосування ліків залежно від перебігу хвороби, її сезонності та віку хворого.
Для студентів фармацевтичних вузів і фармацевтичних факультетів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів IV рівня акредитації, фахівців, які займаються вивченням лікарських засобів, лікарів і провізорів.
КНИГА
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СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Розділ 10. Фармакотерапія пацієнтів з алергійними захворюваннями. Розділ 11. Фармакотерапія в дерматології. Розділ 12. Фармакотерапія при захворюваннях статевих органів у чоловіків. Розділ 13. Фармакотерапія в акушерстві й
гінекології. Розділ 14. Фармакотерапія при венеричних хворобах. Розділ 15. Особливості фармакотерапії в педіатрії.
Розділ 16. Фармакотерапія пацієнтів з інфекційними захворюваннями. Розділ 17. Фармакотерапія при тропічних хворобах. Розділ 18. Фармакотерапія при очних хворобах. Розділ 19. Особливості фармакотерапії в геронтології. Розділ 20.
Фармакотерапія в стоматології. Розділ 21. Фармакотерапія при гострих отруєннях. Розділ 22. Доказова медицина і фармакотерапія

Навчальний посібник

О.О. ЦУРКАН
І.В. НІЖЕНКОВСЬКА
О.О. ГЛУШАЧЕНКО

Öóðêàí Î.Î., Í³æåíêîâñüêà ².Â., Ãëóøà÷åíêî Î.Î.

ФАРМАЦЕВТИЧНА

ХІМІЯ

97.

АНАЛІЗ
ЛІКАРСЬКИХ РЕЧОВИН
ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ
ГРУПАМИ

O

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

H3C
H3C

Перевидання:

N

N O

Ôàðìàöåâòè÷íà õ³ì³ÿ
К.: ВСВ “Медицина”, 2012. – 152 с. – Мова укр. – Формат 70×100 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-185-6
Рекомендовано МОН і МОЗ України

N

O
N
C6H5

H

У навчальному посібнику поєднано теоретичні й конкретні методичні дані
щодо контролю якості лікарських речовин.
Для студентів старших курсів фармацевтичних факультетів вищих медичних
МЕДИЦ
ЦИН
И НА
А
навчальних закладів ІІІ–IV рівнів акредитації. Може бути корисним для провізоріваналітиків аптек та контрольно-аналітичних лабораторій, лабораторій хімікофармацевтичних виробництв, у процесі навчання в інтернатурі та магістратурі, а
також для вибору показників якості під час формування та передреєстраційної апробації аналітичних нормативних
документів.
Br

HO

Br

CH3
CH

C2H5

Br

CH CH
C2H5

OH

Br

СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Вступ. Розділ 1. Оксигеновмісні функціональні групи. Розділ 2. Нітрогеновмісні функціональні групи. Розділ 3. Сульфуровмісні функціональні групи. Розділ 4. Ненасичені карбон-карбонові зв’язки. Розділ 5. Інші функціональні групи. Відповіді до
тестів для самоконтролю знань. Література. Предметний покажчик

58176

Навчальний посібник

Øàïîâàëîâà Â.À., Êîðøàê Â.Ì., Õàëòàãàðîâà Â.Ì.
98.

Ô³çè÷íà ðåàá³ë³òàö³ÿ â ñòîìàòîëîã³¿
К.: ВСВ “Медицина”, 2008. – 96 с. – Мова укр. – Формат 60×84 1/16. – Обкл. м’яка
ISBN 978-966-8144-82-0
Рекомендовано МОН України

У навчальному посібнику у вигляді графологічних структур викладено загальні
поняття про фізичну реабілітацію в комплексному лікуванні хворих стоматологічного профілю. Особливу увагу приділено лікувальному масажу й особливостям
його застосування. Книжка написана на основі узагальнення даних сучасної науки
й передового практичного досвіду.
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НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ МЕДИЧНИХ ВНЗ ІІІ–ІV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ
Посібник допоможе викладачам у проведенні практичних занять та студентам у самостійній роботі. Буде корисним і для практикуючих лікарів, які займаються фізичною реабілітацією.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Передмова. Тема 1. Роль фізичної реабілітації в комплексному лікуванні хворих стоматологічного профілю. Загальні
основи фізичної реабілітації. Тема 2. Лікувальний масаж і особливості його застосування в комплексному лікуванні хворих стоматологічного профілю. Тема 3. Фізична реабілітація хворих з одонтогенними запальними процесами в щелепнолицевій ділянці. Тема 4. Фізична реабілітація в комплексному лікуванні хворих з артритами, артрозами та контрактурами
скронево-нижньощелепних суглобів. Тема 5. Фізична реабілітація при переломах верхньої і нижньої щелепи. Тема 6.
Фізична реабілітація в до- та післяопераційний період при заміщенні дефектів м’яких тканин у щелепно-лицевій ділянці
місцевими тканинами та стеблом Філатова. Тема 7. Фізична реабілітація хворих з порушеннями та аномаліями прикусу.
Предметний покажчик

65901

Підручник

Ô³ë³ìîíîâ Â.².
99.

Ô³ç³îëîã³ÿ ëþäèíè
К.: ВСВ “Медицина”, 2010. – 776 с. – Мова укр. – Формат 70×100 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-070-5
Затверджено МОН України

Пропонований підручник є фундаментальним посібником з фізіології людини. Його підготовано відповідно до програми з нормальної фізіології для вищих
медичних навчальних закладів України, а також з урахуванням вимог Болонської
конвенції із реформування системи освіти.
Під час викладення матеріалу застосовано функціональний принцип, тоді
як раніше практикували морфофукціональний підхід. Це дає змогу сформувати більш точне уявлення про взаємозв’язок функцій окремих органів, які становлять функціональні системи
організму. Підручник містить розділи для позааудиторного вивчення, а також тести для самоконтролю знань
студентів.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, а також для студентів інших вищих навчальних закладів, де вивчають фізіологію людини. Крім того, підручник може бути корисний для лікарів усіх спеціальностей.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Передмова автора. Список скорочень. Уявлення про здоров’я і хворобу.
МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНА ФІЗІОЛОГІЯ І ВИЩІ ІНТЕГРАТИВНІ ФУНКЦІЇ. Розділ 1. Фізіологія клітинних мембран. Розділ 2.
Механізми регуляції фізіологічних функцій. Гомеостаз. Розділ 3. Фізіологія нервового волокна. Розділ 4. Фізіологія
скелетних м’язів. Розділ 5. Загальна фізіологія центральної нервової системи (ЦНС). Розділ 6. Регуляція рухів. Розділ 7. Вегетативна нервова система (ВНС). Розділ 8. Гормональна регуляція фізіологічних функцій. Розділ 9. Ceнcopні
cиcтeми. Розділ 10. Фізіологічні основи складних форм взаємодії організму з реальними умовами життя. Розділ 11.
Фізіологічні основи розумового мислення. Розділ 12. Адаптація і стрес. Розділ 13. Фізіологічна характеристика процесів розмноження та розвитку. Розділ 14. Фізіологічні механізми старіння. Тести до розділів модуля 1.
МОДУЛЬ 2. ФІЗІОЛОГІЯ ВІСЦЕРАЛЬНИХ СИСТЕМ. Розділ 15. Кров. Розділ 16. Дихання. Розділ 17. Система кровообігу. Розділ 18. Інші рідкі середовища організму. Розділ 19. Обмін речовин. Розділ 20. Терморегуляція. Розділ 21.
Травлення. Розділ 22. Виділення. Тести до розділів модуля 2.
Основні фізіологічні константи. Список літератури

МЕДИЦИНА

тел.: +38 (044) 238-82-63, тел./факс: +38 (044) 581-15-67

71

ACADEMIC LITERATURE FOR HIGHER MEDICAL INSTITUTIONS OF III–IV ACCREDITATION LEVELS

65898

Підручник

Ìîñêàëåíêî Â.Ô., Ïåòðåíêî Â.²., Òèìîøåíêî Ã.Î.
100.

Ôòèç³àòð³ÿ

К.: ВСВ “Медицина”, 2010. – 200 с. – Мова укр. – Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-067-5
Затверджено МОН України

Навчальний посібник, що містить комплекс навчально-методичного матеріалу
для вивчення програми з фтизіатрії, призначено для самостійної роботи студентів
під час підготовки до практичних занять. Його зміст і структура сприятимуть якісній теоретичній підготовці майбутніх лікарів-фтизіатрів.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
ТЕМА 1: “Епідеміологія туберкульозу. Етіологія, патогенез туберкульозу. Імунітет при туберкульозі. Клінічна класифікація
туберкульозу”. ТЕМА 2: “Загальні підходи до діагностики туберкульозу. Спеціальні методи виявлення та діагностики туберкульозу (мікробіологічна діагностика, рентгенологічна діагностика, туберкулінодіагностика)”. ТЕМА 3: “Загальні принципи
лікування хворих на туберкульоз. Антимікобактеріальні препарати. Стандартні режими лікування хворих на туберкульоз”.
ТЕМА 4: “Профілактика туберкульозу: соціальна, інфекційний контроль, санітарна, первинна, вторинна”. ТЕМА 5: “Туберкульоз невстановленої локалізації. Туберкульоз внутрішньогрудних лімфатичних вузлів. Первинний туберкульозний комплекс. Патогенез, патоморфологія, клініка, діагностика, лікування, наслідки. Ускладнення первинних форм туберкульозу.
Особливості перебігу первинних форм туберкульозу в дітей та підлітків”. ТЕМА 6: “Дисемінований туберкульоз легень.
Міліарний туберкульоз. Туберкульоз нервової системи і оболон мозку. Патогенез, патоморфологія, клініка, діагностика,
лікування, наслідки”. ТЕМА 7: “Вогнищевий та інфільтративний туберкульоз легень. Казеозна пневмонія. Туберкульома легень. Фіброзно-кавернозний і циротичний туберкульоз легень. Патогенез, патоморфологія, клініка, діагностика, лікування,
наслідки. Ускладнення вторинних форм туберкульозу: кровохаркання, легенева кровотеча, спонтанний пневмоторакс, хронічне легеневе серце, амілоїдоз внутрішніх органів. Патогенез, клініка, діагностика, лікування”. ТЕМА 8: Туберкульозний
плеврит (у тому числі емпієма). Патогенез, патоморфологія, клініка, діагностика, лікування, наслідки”. ТЕМА 9: “Туберкульоз
легень у поєднанні з іншими захворюваннями. Організація медичної допомоги хворим на туберкульоз”

60851

101.

Підручник

Õ³ðóðã³ÿ

За редакцією П.Г. Кондратенка
К.: ВСВ “Медицина”, 2009. – 968 с. + 36 с. кольор. вкл. – Мова укр. –
Формат 70×100 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-966-10-0036-9
Рекомендовано МОЗ України

У підручнику описано найпоширеніші хірургічні захворювання. Головну увагу
приділено діагностиці та диференціальній діагностиці гострої хірургічної патології. Особливістю видання є його побудова за синдромним принципом, що більшою
мірою відповідає реальній діяльності практичного лікаря. Викладено показання
до застосування сучасних методів лабораторної та інструментальної діагностики,
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НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ МЕДИЧНИХ ВНЗ ІІІ–ІV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ
а також сучасних підходів до лікування різноманітних хірургічних захворювань. Крім того, у підручнику висвітлено
питання вибору способу й обсягу хірургічного втручання, а також деякі аспекти техніки виконання найпоширеніших операцій. Особлива увага приділена принципам інтенсивної терапії у невідкладній хірургії. Результативнішому
сприйняттю тексту сприяють численні ілюстрації, а також різні схеми й алгоритми.
Підручник підготовлено відповідно до Державного стандарту вищої медичної освіти – освітньо-кваліфікаційної характеристики випускників вищих медичних навчальних закладів України за напрямком підготовки 1101 “Медицина”.
Рекомендовано для студентів старших курсів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Список скорочень. Передмова.
Розділ 1. Біль у кінцівках. Захворювання судин кінцівок.
Розділ 2. Біль у грудях. Захворювання легень, плеври і середостіння.
Розділ 3. Травми грудей.
Розділ 4. Дисфагія. Захворювання стравоходу.
Розділ 5. Біль у животі. Перитоніт.
Розділ 6. Біль у животі. Перфорація порожнистого органа.
Розділ 7. Біль у животі. Гостра кишкова непрохідність.
Розділ 8. Біль у животі. Защемлена черевна грижа.
Розділ 9. Біль у верхніх відділах живота.
Розділ 10. Біль у верхніх відділах живота.
Розділ 11. Біль у нижніх відділах живота. Гострий апендицит.
Розділ 12. Гостра кровотеча в отвір травного каналу.
Розділ 13. Обтураційна жовтяниця.
Розділ 14. Ушкодження живота.
Розділ 15. Біль у промежині. Захворювання прямої кишки та навколовідхідникової ділянки.
Розділ 16. Лихоманка. Хірургічна інфекція.
Розділ 17. Термічні ушкодження.
Розділ 18. Загальні принципи інтенсивної терапії в невідкладній хірургії.
Розділ 19. Загальні принципи застосування антибактеріальних препаратів у хірургії.
Розділ 20. Тромбоемболія легеневої артерії. Профілактика тромбоемболічних ускладнень.
Предметний покажчик

65116

102.

Підручник

Õ³ðóðã³ÿ

За редакцією Б.П. Лисенка, В.Д. Шейка, С.Д. Хіміча
К.: ВСВ “Медицина”, 2010. – 712 с. – Мова укр. – Формат 70×100 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-003-3
Рекомендовано МОЗ України

Підручник підготовлений колективом авторів для студентів стоматологічних
факультетів вищих медичних навчальних закладів України згідно з навчальним
планом підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст кваліфікації Лікар стоматолог у вищих медичних навчальних закладах IV рівня акредитації
(Наказ МОЗ України № 352 від 25.07.2003 р.), а також відповідно до Наказу МОЗ
України № 492 від 12.10.2004 р. “Про внесення змін та доповнень до Рекомендацій
щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін” та освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціаліста (Наказ МОН України № 239 від 16.04.2003 р.), тимчасової програми навчальної дисципліни “Хірургічні хвороби, у
тому числі хірургія надзвичайних ситуацій” (затвердженої ЦМК з вищої медичної освіти МОЗ України від 18.06.2007 р.).
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СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Передмова. Розділ I. Загальна хірургія. Розділ ІІ. Хірургічні хвороби. Розділ ІІІ. Хірургія надзвичайних ситуацій. Додаток.

61775

Підручник

Ñóøêî Â.²., Êðèâ÷åíÿ Ä.Þ. òà ³í.
103.

Õ³ðóðã³ÿ äèòÿ÷îãî â³êó

За редакцією В.І. Сушка, Д.Ю. Кривчені
2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Медицина, 2009. – 800 с. + 16 с. кольор. вкл. –
Мова укр. – Формат 70×100 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-966-10-0032-1
Рекомендовано МОЗ України

У підручнику на сучасному рівні висвітлено клінічну картину багатьох нозологічних одиниць, методи їх діагностики, тактики лікування, подано основи анестезіологічного забезпечення оперативних втручань у дітей різних вікових груп,
особливості передопераційної підготовки та післяопераційного спостереження, викладання реанімаційних заходів.
Викладено основні вади розвитку та хвороби в дітей, описано причини їх виникнення, клінічний перебіг, диференціальну діагностику, методи обстеження і лікування. Висвітлено питання гнійно-запальних хвороб, травматичних ушкоджень органів черевної порожнини та заочеревинного простору, доброякісних та злоякісних пухлин у дітей.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації, а також буде корисним для лікарівінтернів, дитячих хірургів, педіатрів.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Список скорочень. Від авторів. Розділ 1. Загальні питання хірургії дитячого віку. Розділ 2. Вади розвитку і захворювання
передньої черевної стінки та органів черевної порожнини. Розділ 3. Вади розвитку і хвороби органів грудної клітки та
грудної порожнини. Розділ 4. Вади розвитку та захворювання органів сечової і статевої систем. Розділ 5. Гнійно-запальні
захворювання. Розділ 6. Доброякісні та злоякісні пухлини. Розділ 7. Травматичні ушкодження. Розділ 8. Вади розвитку і
хвороби опорно-рухового апарату. Розділ 9. Пролежні. Розділ 10. Диспансеризація дітей з хірургічною патологією. Тестові
завдання. Список літератури. Предметний покажчик

70058

Підручник

Òèìîôººâ Î.Î.
104.

Ùåëåïíî-ëèöåâà õ³ðóðã³ÿ

К.: ВСВ “Медицина”, 2011. – 752 с. + 40 с. кольор. вкл. – Мова укр. –
Формат 70×100 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-126-9
Затверджено МОЗ України

У підручнику представлено всі основні розділи щелепно-лицевої хірургії: викладено методику обстеження хворих, наведено основні відомості про застосування загального і місцевого знеболювання, розглянуто сучасні місцеві анестетики й ускладнення, пов’язані з їх застосуванням, детально описано операцію

e-mail: med@society.kiev.ua

MEDICINE

74

НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ МЕДИЧНИХ ВНЗ ІІІ–ІV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ
видалення зуба, можливі ускладнення і методи їх профілактики. Велику увагу приділено етіології, патогенезу, особливостям клінічного перебігу, диференціальній діагностиці та лікуванню гострих і хронічних (неспецифічних і
специфічних) запальних захворювань щелеп і м’яких тканин, наведено особливості перебігу запальних процесів у хворих різних вікових груп. У виданні описано невогнепальні ушкодження м’яких тканин і переломи кісток
щелепно-лицевої ділянки, вивихи нижньої щелепи, особливості клінічного перебігу і надання допомоги хворим у
разі термічних уражень. Розглянуто захворювання слинних залоз, пухлиноподібні утворення м’яких тканин і кісток
лицевого скелета, доброякісні та злоякісні пухлини цієї локалізації, передракові захворювання. Описано захворювання скронево-нижньощелепного суглоба, захворювання й ушкодження нервів щелепно-лицевої ділянки. Наведено тестові завдання для самостійного контролю рівня знань, які затверджені і рекомендовані Міністерством
охорони здоров’я України та Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.
Видання проілюстроване таблицями, схемами, малюнками.
Для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарівінтернів, лікарів стоматологів, курсантів і лікарів суміжних спеціальностей.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Список скорочень.
Розділ 1. Обстеження щелепно-лицевого хворого.
Розділ 2. Знеболювання у щелепно-лицевій хірургії.
Розділ 3. Видалення зубів.
Розділ 4. Одонтогенні запальні захворювання щелеп.
Розділ 5. Утруднене прорізування запізнілих зубів (зубів мудрості).
Розділ 6. Одонтогенне запалення верхньощелепної пазухи (гайморит).
Розділ 7. Підшкірна гранульома обличчя.
Розділ 8. Неспецифічні запальні захворювання м’яких тканин щелепно-лицевої ділянки.
Розділ 9. Прояви специфічних інфекційних захворювань у щелепно-лицевій ділянці.
Розділ 10. Ускладнення запальних захворювань щелепно-лицевої ділянки.
Розділ 11. Проблеми ВІЛ-інфекції в щелепно-лицевій хірургії.
Розділ 12. Лікування гнійно-запальних захворювань м’яких тканин щелепно-лицевої ділянки.
Розділ 13. Профілактика гнійно-запальних захворювань.
Розділ 14. Запальні захворювання слинних залоз.
Розділ 15. Ушкодження тканин щелепно-лицевої ділянки.
Розділ 16. Пухлиноподібні захворювання щелепно-лицевої ділянки і шиї.
Розділ 17. Пухлини щелепно-лицевої ділянки.
Розділ 18. Захворювання скронево-нижньощелепного суглоба.
Розділ 19. Захворювання й ушкодження нервів щелепно-лицевої ділянки.
Додаток. Тестові завдання для самостійного контролю рівня знань
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МЕДИЧНА ЛІТЕРАТУРА РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ
64816

105.

Учебник

Àêóøåðñòâî

Под ред. Б.М. Венцковского, Г.К. Степанковской, Н.Е. Яроцкого
К.: ВСВ “Медицина”, 2010. – 448 с. – Язык рус. – Формат 70×100 1/16. – Пер тв.
ISBN 978-617-505-035-4
Утверждено МОН Украины

Согласно данным научно-доказательной медицины, изложены современные подходы к ведению беременности, методики пренатального и интранатального определения состояния плода, принципы ведения послеродового периода. Приведены подходы диагностики, тактики ведения и лечения беременных с различной экстрагенитальной патологией. Большое внимание уделено основным акушерским операциям,
технике выполнения местных процедур. Раскрыта акушерская тактика, в том числе
родоразрешения путем кесарева сечения, профилактики и борьбы с акушерскими кровотечениями, ДВС-синдромом
и акушерским травматизмом. Изложены вопросы, касающиеся поддержки грудного кормления, а также нарушениям и
осложнениям лактации. Учебное пособие создано в соответствии с новой программой по акушерству и отвечает требованиям Болонского процесса, рассчитано на иностранных студентов высших медицинских учебных заведений III–IV уровней аккредитации. Книга также станет незаменимым помощником в ежедневной работе преподавателей высших медицинских учебных заведений и в формировании современных взглядов у будущих врачей-акушеров.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Глава 1. Организация акушерско-гинекологической помощи в украине. Глава 2. Деонтология в акушерстве. Глава 3. Физиологическая беременность. Глава 4. Патология беременности. Глава 5. Беременность и экстрагенитальная патология. Глава 6. Беременность и заболевания женских половых органов. Глава 7. Роды. Глава 8. Послеродовой период. Глава 9. Акушерские операции

71529

106.

Учебник

Àêóøåðñòâî è ãèíåêîëîãèÿ: Â 2 êí. –
Êí. 1: Àêóøåðñòâî

Под редакцией В.И. Грищенко, Н.А. Щербины
К.: ВСИ “Медицина”, 2012. – 416 c. – Язык рус. – Формат 70×100 1/16. – Пер. тв.
ISBN 978-617-505-231-0
Допущено МЗ Украины

В современных условиях в сфере улучшения качества подготовки студентов
высших медицинских учебных заведений и углубления их знаний в области акушерства остро возникла необходимость в издании учебника, который освещал
бы актуальные вопросы акушерства и соответствовал действующим учебным программам. Учебник создан согласно новой программе по акушерству и с учетом
требований Болонского процесса.
проце
В учебнике описаны современные достижения отечественной и мировой акушерской науки, рассмотрены физиологические аспекты беременности и родов, основные факторы этиологии, патогенеза, клинической картины, диагностики, лечения и профилактики заболеваний во время беременности, родов и
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послеродового периода. Основы организации акушерской помощи в Украине представлены с учетом приказов МЗ
Украины, клинических протоколов, стандартов медицинского образования.
Для студентов высших медицинских учебных заведений III–IV уровней аккредитации.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Список сокращений. Раздел 1. Оплодотворение, эмбриогенез, критические периоды развития плода. Раздел 2. Изменения в организме женщины в период беременности. Гигиена и питание беременных. Влияние вредных факторов на
плод. Раздел 3. Методы иccледования в акушерстве и перинатологии. Диагноcтика и ведение беременноcти. Раздел 4.
Женcкий таз. Тазовое дно. Плод как объект родов. Биомеханизм родов при головном и тазовом предлежании. Раздел 5.
Причины наcтупления родов. Изгоняющие cилы. Клиничеcкое течение, ведение и обезболивание родов. Раздел 6.
Физиология поcлеродового периода и периода новорожденного. Раздел 7. Многоплодная беременность. Раздел 8.
Разгибательные, тазовые предлежания и неправильные положения плода. Раздел 9. Недонашивание и перенашивание
беременности. Раздел 10. Аномалии костного таза. Раздел 11. Родовой травматизм матери и плода. Раздел 12. Поздний
гестоз: преэклампсия, эклампсия, hellp-синдром. Раздел 13. Плацентарные осложнения. Раздел 14. Плацентарная недостаточность. Дистресс-синдром плода. Задержка внутриутробного развития плода. Раздел 15. Изосерологическая
несовместимость крови матери и плода. Раздел 16. Аномалии развития плода и его придатков. Вопросы медицинской
генетики. Раздел 17. Беременность и роды при экстрагенитальных заболеваниях. Раздел 18. Перинатальные инфекции. Раздел 19. Аномалии родовой деятельности. Раздел 20. Маточные кровотечения в последовый и послеродовой
периоды. Раздел 21. Геморрагический шок. Эмболия околоплодными водами. Раздел 22. Акушерские операции. Раздел 23. Кесарево сечение. Раздел 24. Послеродовые гнойно-септические заболевания. Раздел 25. Патология периода
новорожденности. Список литературы

71531

107.

Учебник

Àêóøåðñòâî è ãèíåêîëîãèÿ: Â 2 êí. –
Êí. 2: Ãèíåêîëîãèÿ

Под редакцией В.И. Грищенко, Н.А. Щербины
К.: ВСИ “Медицина”, 2012. – 416 c. – Язык рус. – Формат 70×100 1/16. – Пер. тв.
ISBN 978-617-505-232-7
Допущено МЗ Украины

Улучшение качества подготовки студентов высших медицинских учебных заведений связано с усовершенствованием форм и методов преподавания предметов, а также с внедрением новейших достижений, усвоением современных форм
обучения и контроля уровня знаний. Материал изложен с учетом программы изучения предмета «Акушерство и гинекология» с позиций доказательной медицины
и перехода к Болонскому процессу. В учебнике использованы приказы МЗ Украины № 620 “Про організацію надання
стаціонарної акушерсько-гінекологічної і неонатологічної допомоги в Україні», № 582 «Про затвердження клінічних
протоколів», освещены современные методы диагностики и лечения гинекологических больных.
Каждый подраздел содержит тесты и ситуационные задачи с ответами для самостоятельной проверки знаний
студентами. Приведен перечень практических навыков, которыми должен владеть студент.
Для студентов высших медицинских учебных заведений III–IV уровней аккредитации.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Раздел 1. Основы организации гинекологической помощи. Женская консультация и гинекологический стационар. Раздел 2. Анатомия и физиология женских половых органов. Раздел 3. Общая симптоматология и диагностика гинекологических заболеваний. Раздел 4. Воспалительные заболевания женских половых органов. Раздел 5. Нарушение менструальной
функции и нейроэндокринные синдромы. Раздел 6. Генитальный эндометриоз. Раздел 7. Доброкачественные опухоли и
опухолевидные заболевания женских половых органов. Раздел 8. Предраковые и фоновые заболевания женских половых
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органов. Раздел 9. Злокачественные новообразования женских половых органов. Раздел 10. Аномалии развития женских
половых органов и нарушение полового созревания. Раздел 11. Неправильные положения и травматические повреждения женских половых органов. Раздел 12. Бесплодный брак и современные репродуктивные технологии. Контрацепция.
Раздел 13. Гинекологические заболевания у детей и подростков. Раздел 14. Неотложные состояния в гинекологии. Раздел 15. Типичные хирургические вмешательства и эндоскопическая хирургия в гинекологии. Раздел 16. Заболевания органов мочевой системы у женщин. Мочеполовые свищи. Раздел 17. Вопросы женской сексопатологии. Список литературы.
Приложение

65904

108.

Учебник

Àíåñòåçèîëîãèÿ è èíòåíñèâíàÿ òåðàïèÿ

Под редакцией Ф.С. Глумчера
К.: ВСИ “Медицина”, 2010. – 384 с. – Язык рус. – Формат 70×100 1/16. – Пер. тв.
ISBN 978-617-505-092-7
Утверджено МОН Украины, Рекомендовано МЗ Украины

Учебник подготовлен для студентов специальностей «Лечебное дело» 7.110101,
«Педиатрия» 7.110104 и «Медико-профилактическое дело» 7.110105 направления
подготовки 1101 «Медицина» высших медицинских учебных заведений IV уровня
аккредитации. Курс анестезиологии и интенсивной терапии закладывает основы
изучения студентами неотложных состояний с использованием методов обезболивания и интенсивной терапии. Овладение этими дисциплинами интегрируется
с изучением внутренней медицины, педиатрии, фармакологии, поскольку основывается на приобретении знаний
по клинической физиологии дыхательной, сердечно-сосудистой систем, печени, почек и т. п.
Для студентов высших медицинских учебных заведений IV уровня аккредитации.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Список сокращений. Введение. Особенности преподавания курса анестезиологии и интенсивной терапии по кредитномодульной системе. История развития анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии. Реаниматология. Анестезиология. Интенсивная терапия. Приложение. Список использованной литературы. Предметный указатель

58998

109.

Âíóòðåííÿÿ ìåäèöèíà:
Â 3 ò. – Ò. 1

Под редакцией Е.М. Амосовой
К.: Медицина, 2008. – 1064 с. – Язык рус. – Формат 70×100 1/16. – Пер. тв.
ISBN 978-966-8144-66-0
Рекомендовано МЗ Украины

Фундаментальный учебник “Внутренняя медицина” в трёх томах
охватывает такие важные разделы внутренних болезней, как кардиология,
гастроэнтерология, гематология, нефрология, ревматология, пульмонология
(первый и второй тома); рассмотрена также дифференциальная диагностика
при основных симптомах и синдромах в клинике внутренних болезней (тре-
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тий том). Издание хорошо иллюстрировано, содержит тестовые вопросы и предметные указатели ко всем
томам.
Учебник подготовлен ведущими специалистами Украины в соответствии с учебными программами высших медицинских учебных заведений III–IV уровней аккредитации. Первый том учебника состоит из трёх разделов, в которых
описаны заболевания системы кровообращения, органов пищеварения, крови и кроветворных органов.
В течение последних лет в этих областях внутренней медицины появились новые данные по этиологии
и патогенезу ряда заболеваний, совершенствовались методы диагностики и лечения на основе достижений
микробиологии, иммунологии, генетики, фармакологии и др. Проведено большое количество исследований,
позволивших получить ценную информацию о клиническом эффекте многих методов лечения и профилактики
некоторых заболеваний. Все это нашло отражение в международных и национальных рекомендациях и стандартах ведения больных с различной патологией, которые легли в основу соответствующих разделов настоящего учебника.
Для студентов IV–VI курсов медицинских вузов, интернов, а также начинающих врачей, прежде всего терапевтов.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие. Раздел 1. Болезни системы кровообращения. Раздел 2. Болезни органов пищеварения. Раздел 3. Болезни
крови и кроветворных органов. Предметный указатель

65903

110.

Âíóòðåííÿÿ ìåäèöèíà:
Â 3 ò. – Ò. 2

Под редакцией Е.М. Амосовой
К.: ВСИ “Медицина”, 2010. – 1128 с. + 24 с. цвет. вкл. – Язык рус. –
Формат 70×100 1/16. – Пер. тв.
ISBN 978-617-505-075-0
Рекомендовано МЗ Украины

Второй том учебника «Внутренняя медицина» содержит три раздела, в
которых освещены болезни органов дыхания, почек и ревматические заболевания. В учебнике приведены современные представления об основных синдромах
и заболеваниях, указанных разделов внутренней патологии, их этиопатогенезе и
эпидемиологии, использованы наиболее известные и авторитетные отечественные и зарубежные классификации
болезней. В простой и доступной форме рассмотрены вопросы клинической картины, диагностики и дифференциальной диагностики конкретных заболеваний, их профилактики и лечения на основании данных доказательной
медицины и клинической эпидемиологии с учетом последних стандартов и рекомендаций американских, европейских и отечественных приказов и протоколов МЗ Украины об оказании медицинской помощи больным, а также
личного опыта авторов.
Подана детальная фармакологическая характеристика основных групп лекарственных препаратов, используемых в практической деятельности современного врача, а глава «Медикаментозная болезнь» содержит описание
возможных побочных действий этих препаратов, что позволяет наиболее адекватно и рационально лечить конкретного больного.
Впервые на современном уровне описаны хроническое обструктивное заболевание легких, хроническая болезнь почек, остеопороз и другие метаболические болезни костей, с которыми ежедневно сталкиваются врачи широкого профиля в своей практической деятельности.
Для студентов высших медицинских учебных заведений III–IV уровней аккредитации, врачей-интернов.
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Раздел 1. Болезни органов дыхания.
Раздел 2. Болезни почек.
Раздел 3. Ревматические болезни.
Предметный указатель

70836

111.

Учебное пособие

Ãèãèåíà è ýêîëîãèÿ â òåðìèíàõ,
ñõåìàõ, òàáëèöàõ è òåñòàõ

Под редакцией В.Ф. Москаленка
К.: ВСИ “Медицина”, 2012. – 208 с., ил. – Язык рус. – Формат 60×90 1/16. – Пер. тв.
ISBN 978-617-505-138-2
Рекомендовано МОН Украины

Навчальний посібник підготовлено співробітниками гігієнічних кафедр Національного медичного університету імені О.О. Богомольця та Донецького національного медичного університету ім. М. Горького. Посібник включає всі основні
розділи гігієни та екології і укладений відповідно до програми навчальної дисципліни, згідно з вимогами Болонського процесу.
У першій частині посібника за абеткою розміщено список найбільш використовуваних у навчальному процесі
гігієнічних термінів. Друга та третя частини посібника включають різноманітні схеми і таблиці, систематизовані за
основними розділами гігієни та екології, які необхідні для виконання практичної частини занять. Посібник також
містить два варіанти типових тестових завдань.
Для іноземних студентів медичних факультетів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Список условных сокращений. Предисловие. 1. Гигиена и экология в терминах. 2. Гигиена в схемах. 3. Гигиена в таблицах.
4. Гигиена в тестах

69713

112.

Учебник

Ãèíåêîëîãèÿ

Под ред. Б.М. Венцковского, Г.К. Степанковской, В.П. Лакатоша
К.: ВСИ “Медицина”, 2011. – 296 с.; ил. – Язык рус. – Формат 70×100 1/16. – Пер. тв.
ISBN 978-617-505-156-6
Утверждено МОН Украины

Учебник соответствует требованиям современной науки и образования
согласно данным научно-доказательной медицины. Изложены актуальные
вопросы консервативной и оперативной гинекологии. Описаны новые подходы
к диагностике, лечению и профилактике заболеваний репродуктивной системы
женщин. Приведены последние представления об этиологии и патогенезе заболеваний женских половых органов. Большое внимание уделено современным
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лечебным технологиям, в частности органосберегающим лапароскопическим операциям, которые имеют
высокую диагностическую ценность и позволяют восстановить репродуктивную функцию женского организма.
Даны основы регуляции менструального цикла и тактики ведения гинекологических больных при различных заболеваниях женских половых органов. Описаны вопросы симптоматологии, диагностики эндокринных нарушений у женщин разного возраста и воспалительных заболеваний женских половых органов.
Для студентов высших медицинских учебных заведений IV уровня аккредитации.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Список сокращений.
Глава 1. Медицинская деонтология.
Глава 2. Методы исследования в гинекологии.
Глава 3. Нарушение менструальной функции.
Глава 4. Нейроэндокринные синдромы.
Глава 5. Эндометриоз.
Глава 6. Воспалительные заболевания женских половых органов.
Глава 7. Бесплодный брак.
Глава 8. Острый живот в гинекологии.
Глава 9. Доброкачественные и предопухлевые заболевания женских половых органов.
Глава 10. Опухоли женских половых органов.
Глава 11. Аномалия и неправильное положение женских половых органов.
Глава 12. Реабилитация и санитарно-курортное лечение в гинекологии.
Список использованой и рекомендованой литературы

Підручник

65877

113.

Ãèñòîëîãèÿ, öèòîëîãèÿ
è ýìáðèîëîãèÿ: Â 3 êí. –
Êíèãà 1. Öèòîëîãèÿ è îáùàÿ
ýìáðèîëîãèÿ

Под редакцией Э.Ф. Баринова, Ю.Б. Чайковского
К.: ВСИ “Медицина”, 2010. – 224 с. + 32 с. цв. вкл. – Язык рус. – Формат 60×90 1/16 – Пер. тв.
ISBN 978-966-505-074-3
Рекомендовано МЗ Украины

Учебное пособие «Гистология, цитология и эмбриология» подготовлено сотрудниками кафедр гистологии, цитологии и эмбриологии Донецкого национального медицинского университета имени
М. Горького и Национального медицинского университета имени О.О. Богомольца. В книге 1 изложен материал «Цитология и общая эмбриология», который кроме традиционных тем дополнен новым разделом – «Цитодиагностика». В
отличии от предыдущего издания (2006) переработан материал в темах «Плазмолемма», «Ядро. Клеточный цикл. Деление, диференцировка, старение и гибель клетки», «Эмбриогенез человека». Кроме того, авторы приводят примеры
реализации итогового модульного контроля и вариант индивидуального задания для самостоятельной работы.
Для студентов высших медицинских учебных заведений IV уровня аккредитации.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие.
МОДУЛЬ 1. ЦИТОЛОГИЯ. ОБЩАЯ ЭМБРИОЛОГИЯ.
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 1. ЦИТОЛОГИЯ.
Тема 1. Методы микроскопии и гистологическая техника.
Тема 2. Общая организация клетки. Плазмолемма.
Тема 3. Клетка. Цитоплазма. Гиалоплазма. Органеллы. Включения.
Тема 4. Клетка. Ядро. Клеточный цикл. Деление. Дифференцировка. Старение и гибель клеток.
Тема 5. Цитодиагностика. Жизненный цикл клетки. Функциональная активность клеток. Структурные основы реакции клеток на действие внешних факторов.
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 2. ОБЩАЯ ЭМБРИОЛОГИЯ.
Тема 6. Эмбриогенез птиц и плацентарных млекопитающих.
Тема 7. Эмбриогенез человека. Оплодотворение. Дробление. Первая фаза гаструляции.
Тема 8. Эмбриогенез человека. Вторая фаза гаструляции. Гисто- и органогенез.
Контроль практических навыков занятий (модуль 1).
Итоговый контроль усвоения знаний и овладения практическими навыками (по модулю 1)

Учебное пособие

114.

Ãèñòîëîãèÿ, öèòîëîãèÿ
è ýìáðèîëîãèÿ: Â 3 êí. –
Êíèãà 3. ×. 2: ×àñòíàÿ ãèñòîëîãèÿ
è ýìáðèîëîãèÿ âíóòðåííèõ îðãàíîâ

Под редакцией Э.Ф. Баринова, Ю.Б. Чайковского
К.: ВСИ “Медицина”, 2013. – 496 с., илл. – Язык рус. – Формат 60×90 1/16. – Пер. тв.
ISBN 978-617-505-290-7
Рекомендовано МОН Украины

Данное пособие предназначено для организации самостоятельной работы
студентов во внеаудиторное время и на занятиях в рамках кредитно-модульной системы обучения, составлено в
соответствии с типовой программой по учебной дисциплине «Гистология, цитология и ембриология» (Киев, 2005 г.)
для студентов высших медицинских учебных заведений III–IV уровней аккредитации.
В пособии на современном научном уровне с применением междисциплинарной интеграции изложены основы
гистофизиологии внутренних органов и кожи. Структура учебного пособия адаптирована к требованиям Болонской
системы и базируется на организации многоуровневого процесса обучения. Принципиально новым методическим
подходом является прикладной медицинский характер обучения, стимулирующий познавательную деятельность
студентов. Важным методологическим элементом служит обеспечение возможности самоконтроля усвоенных знаний и выработанных навыков морфологической диагностики.
В пособии представлены темы Модуля 3, который включает два смысловых модуля: «Гистология пищеварительной, дыхательной, мочевой систем и кожи» и «Гистология половой системы».
Для студентов высших медицинских учебных заведений IV уровня аккредитации.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие. Тема 1. Ротовая полость. Тема 2. Зубы. Развитие и строение. Тема 3. Слюнные железы. Тема 4. Глотка. Лимфоэпителиальное глоточное кольцо. Миндалины. Тема 5. Пищеварительный тракт. Пищевод. Тема 6. Желудок.
Тема 7. Тонкая кишка. Тема 8. Толстая кишка. Прямая кишка. Тема 9. Печень. Тема 10. Поджелудочная железа. Тема 11.
Воздухоносные пути. Тема 12. Легкие. Тема 13. Кожа и ее производные. Тема 14. Мочевая система. Почки. Тема 15.
Эндокринный аппарат почки. Мочевыводящие пути. Тема 16. Мужская половая система. Семенники. Сперматогенез.
Тема 17. Семявыносящие пути. Добавочные железы. Наружные мужские половые органы. Тема 18. Женская половая сис-
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тема. Яичники. Овогенез. Тема 19. Женская половая система. Маточные трубы. Матка. Влагалище. Тема 20. Женская половая система во время беременности и родов. Структурные основы репродуктивной функции. Плацента. Тема 21. Женская
половая система. Молочная железа.

71389

115.

Учебник

Äåòñêàÿ ïñèõèàòðèÿ*

Под редакцией Г.М. Кожиной, В.Д. Мишиева
К.: ВСИ “Медицина”, 2012. – 416 с. – Язык рус. – Формат 60×90 1/16. – Пер. тв.
ISBN 978-617-505-235-8
Утверждено МОН и МЗ Украины

Учебник «Детская психиатрия» соответствует содержанию программы по психиатрии для студентов педиатрических факультетов и врачей-интернов, современным тенденциям в реформировании отечественной психиатрической помощи детям.
Учебник включает разделы, которые посвящены общим вопросам психиатрии, наркологии и медицинской психологии. Особое внимание уделено методам обследования психически больных детей. Систематизирована необходимая для врачей информация об
основных симптомах и синдромах психических заболеваний, их особенностях в детском возрасте. Описаны
клиническая картина и этиопатогенез психических заболеваний, использованы Международная диагностическая классификация психического здоровья в первые годы жизни (0–3 Diagnostic Classification) и критерии
психического здоровья подростков. Отдельный раздел посвящен основным принципам лечения и реабилитации психически больных детей, организации психиатрической помощи детям, правовым и этическим вопросам
детской психиатрии.
Для студентов педиатрических факультетов высших медицинских учебных заведений IV уровня аккредитации
и врачей-интернов по специальности «Детская психиатрия», а также для широкого круга специалистов.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие.
ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ДЕТСКОЙ И ПОДРОСТКОВОЙ ПСИХИАТРИИ. Предмет и задачи психиатрии. Организация
помощи психически больным. Организация психиатрической помощи. Правовые и этические вопросы детской психиатрии. Методы психиатрического исследования. Классификация психических расстройств. Регистры психических расстройств. Международная диагностическая классификация нарушений психического здоровья в первые годы жизни.
Общие закономерности формирования психических расстройств в детском и подростковом возрасте. Общая психопатология. Общие принципы лечения и реабилитации психических заболеваний и расстройств у детей и подростков.
ЧАСТЬ II. ЧАСТНАЯ ДЕТСКАЯ И ПОДРОСТКОВАЯ ПСИХИАТРИЯ. Невротические, связанные со стрессом и соматоформные
расстройства. Психосоматические расстройства у детей и подростков. Умственная отсталость. Эмоциональные расстройства и расстройства поведения, начинающиеся обычно в детском и подростковом возрасте. Нарушения психологического
развития. Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и физическими факторами. Расстройства личности и поведения в зрелом возрасте. Органические, включая симптоматические, психические расстройства. Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства. Аффективные расстройства (расстройства настроения). Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ. Эпилепсия в детском и
подростковом возрасте.
Приложение. Перечень патопсихологических методик для диагностики интеллектуальной дефицитарности у детей.
Список литературы
* Напечатан украинский учебник: Дитяча психіатрія
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70012

116.

Учебник

Äåòñêîå çóáíîå ïðîòåçèðîâàíèå

Под редакцией П.С. Флиса
К.: ВСИ “Медицина”, 2011. – 192 с.; ил. – Язык рус. – Формат 70×100 1/16. – Пер. тв.
ISBN 978-617-505-144-3
Утверждено МОН Украины

В учебнике изложены клинико-биологические аспекты (обоснование) детского
протезирования как основного звена детской стоматологии на современном этапе.
Актуальность издания обусловлена тем, что, несмотря на насущную необходимость в
детском зубном протезировании, учебников по этому важному разделу стоматологии
практически не существует. В учебнике рассмотрены разные аспекты ортопедического лечения у детей: психоэмоциональное состояние ребенка в разные возрастные
периоды, психологическая подготовка к лечению, диагностика дефектов зубов и зубных рядов, показания и противопоказания к ортопедическому лечению, виды протезов и их применение в разные периоды прикуса. Отдельный раздел
посвящен травмам зубов и их лечению. Для студентов высших медицинских учебных заведений IV уровня аккредитации.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Раздел 1. Детское зубное протезирование. Раздел 2. Психоэмоциональный статус ребенка в разные возрастные периоды и
психологическая подготовка к лечению. Раздел 3. Диагностика дефектов зубов и зубных рядов. Раздел 4. Показания и противопоказания к изготовлению детских зубных протезов. Раздел 5. Протезирование дефектов зубов. Раздел 6. Ортопедическое
лечение дефектов зубных рядов. Раздел 7. Подготовка полости рта к зубному протезированию (терапевтическая, ортодонтическая, ортопедическая, хирургическая). Раздел 8. Травмы зубов и их лечение. Список литературы. Предметный указатель

72236

Учебное пособие

Êîâàëü Í.È.
117.

Çàáîëåâàíèÿ ãóá

¡¢°
¨¡¥¡
¢°

¢¡³§
КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА. ДИАГНОСТИКА.
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА.
ЛЕЧЕНИЕ. ПРОФИЛАКТИКА

К.: ВСИ “Медицина”, 2013. – 344 с., цвет. изд. – Язык рус. – Формат 70×100 1/16. – Пер. тв.
ISBN 978-617-505-284-6
Рекомендовано МОН Украины

В учебном пособии на современном уровне освещены вопросы этиологии, патогенеза, клинической картины, диагностики, лечения и профилактики хронических воспалительных, дисфункциональных и дистрофических заболеваний губ. Материалом для подготовки этой книги послужили более чем 30-летние клинические
наблюдения авторов, оригинальные разработки методов диагностики и лечения
данных заболеваний. Издание иллюстрировано 329 цветными рисунками.
Для студентов стоматологических факультетов, субординаторов, интернов и практических врачей.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
МЕДИЦИНА

Список сокращений. Предисловие. Глава 1. Анатомо-гистологические и физиологические особенности губ. Глава 2. Обследование больных с заболеваниями губ. Глава 3. Элементы поражения губ. Глава 4. Систематика заболеваний губ. Глава 5.
Самостоятельные хейлиты. Глава 6. Поражение губ при различных инфекционных заболеваниях. Глава 7. Симптоматические хейлиты. Глава 8. Эпонимные синдромы и симптомы. Глава 9. Методический подход к ортопедическому лечению
некоторых форм хронических хейлитов. Глава 10. Гигиенический и косметический уход за губами. Список литературы
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71066

Учебное пособие

Áîðèñåíêî À.Â.
118.

Çàáîëåâàíèÿ ïàðîäîíòà

К.: ВСИ “Медицина”, 2013. – 456 с. – Язык рус. – Формат 70×100 1/16. – Пер. тв.
ISBN 978-617-505-204-4
Допущено МЗ Украины

Издание посвящено наиболее распространенным патологическим состояниям в стоматологии – заболеваниям пародонта.
В учебном пособии рассмотрены вопросы анатомии и физиологии пародонта,
клиники и диагностики, лечения и профилактики заболеваний пародонта. Особое
внимание уделено медикаментозному, хирургическому (кюретаж, гингивэктомия,
лоскутные операции и др.) и физиотерапевтическим (электролечение, ультразвуковая терапия, вакуум-терапия, массаж и пр.) методам лечения. В отдельном разделе изложены методы обследования больного. Анатомические термины соответствуют Международной анатомической номенклатуре.
Форма изложения материала в виде вопросов и ответов поможет студентам и врачам стоматологам более
эффективно подготовиться к тестовым испытаниям «Крок-2. Терапевтична стоматологія».
Для студентов стоматологических факультетов высших медицинских учебных заведений III–IV уровней аккредитации, врачей-интернов, курсантов и стоматологов.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие. Глава 1. Анатомия и физиология пародонта. Глава 2. Обследование больного. Глава 3. Клиника и диагностика заболевания пародонта. Глава 4. Лечение заболевания пародонта. Глава 5. Профилактика заболеваний пародонта.
Литература. Предметный указатель

72568

119.

Учебник

Èíôåêöèîííûå áîëåçíè

Под редакцией О.А. Голубовской
К.: ВСИ “Медицина”, 2013. – 784 с. + 12 с. цв. вкл. – Язык рус. – Формат 70×100 1/16. –
Пер. тв.
ISBN 978-617-505-291-4
Утверждено МЗ Украины

В учебнике изложены современные представления о наиболее
распространенных инфекционных и паразитарных болезнях. Особое внимание
уделено заболеваниям, которые встречаются на территории Украины; болезням,
представляющим значительную мировую опасность и подлежащим регуляции
Международными медико-санитарными правилами 2005 года; инфекционным и
паразитарным заболеваниям, которые могут быть завезены на территорию нашей страны и составляют проблему
медицины путешествий и тропической медицины. Освещены общие вопросы инфектологии, принципы классификации инфекционных болезней, их диагностики, лечения и профилактики, в том числе иммунопрофилактики. При подготовке учебника использованы современные материалы и рекомендации ВОЗ, публикации ведущих зарубежных
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специалистов. Классификация инфекционных и паразитарных заболеваний приведена в соответствии с Международной классификацией болезней 10-го пересмотра. Методы диагностики, лечения и профилактики изложены
на основании действующих международных рекомендаций и консенсусов. Предоставленный материал полностью адаптирован к содержанию тематических модулей утвержденных типовых программ учебной дисциплины
«Инфекционные болезни» для преддипломной подготовки специалистов по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело», «Стоматология», «Медицинская психология».
Все разделы учебника содержат основные положения, вопросы и тесты для самоподготовки согласно требованиям современного учебного направления – кредитно-модульной системы оценивания учебного процесса. В книге
представлены цветные иллюстрации. Большинство анатомических терминов изложено согласно Международной анатомической номенклатуре, утвержденной IV съездом анатомов, гистологов, эмбриологов и топографоанатомов Украины.
Для студентов высших медицинских (фармацевтических) учебных учреждений IV уровня аккредитации, врачейинтернов и курсантов факультетов последипломного образования, а также семейных врачей, специалистов
медицины неотложных состояний, врачей-инфекционистов.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Список использованных сокращений. Общая инфектология. Болезни с преобладанием воздушно-капельного механизма
передачи. Вирусные гепатиты. Вич-инфекция. Спид-ассоциированные инфекции и инвазии. Torch-инфекции. Риккетсиозы.
Болезни с преобладанием контактного механизма передачи. Инфекции, регулируемые международными медикосанитарными правилами 2005 года. Болезни с множественными механизмами передачи. Медленные инфекции. Прионные
болезни. Синдром длительной лихорадки неясного генеза. Биологическая опасность и уровни биологической безопасности. Внутрибольничные инфекции. Медицина путешествий и тропическая медицина. Список литературы. Предметный
указатель

72140

120.

Учебник

Èíôåêöèîííûå áîëåçíè ó äåòåé

Под редакцией С.А. Крамарева, А.Б. Надраги
К.: ВСИ “Медицина”, 2013. – 432 с. + 14 с. цв. вкл. – Язык рус. – Формат
70×1000 1/16. – Пер. тв.
ISBN 978-617-505-268-6
Утверждено МОН Украины

В учебнике представлены классические и новые данные о инфекционных болезнях у детей. Приведены современные сведения об этиологии, патогенезе, клинической картине, методах диагностики и лечения наиболее распространенных
инфекционных болезней у детей в Украине. К каждой теме дан перечень вопросов и тестов для самоконтроля усвоенных знаний.
Для студентов и врачей-интернов высших медицинских учебных заведений IV уровня аккредитации.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Список сокращений. Предисловие. Корь. Краснуха. Ветряная оспа и опоясывающий герпес. Паротитная инфекция. Коклюш.
Дифтерия. Стрептококковая инфекция. Острый тонзиллофарингит (ангина). Острые респираторные вирусные инфекции.
Энтеровирусная (неполио) инфекция. Полиомиелит. Герпетическая инфекция. Герпесвирусные инфекции, вызванные герпесвирусами 6, 7, 8-го типа. Цитомегаловирусная инфекция. Эпштейна–Барр вирусная инфекция (инфекционный мононуклеоз). Менингококковая инфекция. Гемофильная инфекция. Менингиты. Острые кишечные инфекции. Иерсиниозная
инфекция. Вирусные гепатиты. Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма). Хламидийная инфекция. Микоплазменная инфекция.
Токсоплазмоз. Малярия. Гельминтозы. Лямблиоз. ВИЧ-инфекция. Основы вакцинопрофилактики. Список литературы.
Предметный указатель. Авторский коллектив
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Учебное пособие

Áîðèñåíêî À.Â.
121.

Êàðèåñ. Ïóëüïèò. Ïåðèîäîíòèò

К.: ВСИ “Медицина”, 2011. – 520 с. (Секреты терапевтической стоматологии). –
Язык рус. – Формат 70×100 1/16. – Пер. тв.
ISBN 978-617-505-158-0 (серия)
ISBN 978-617-505-160-3
Допущено МЗ Украины

Данная книга представляет собой учебное пособие по терапевтической стоматологии, в котором изложены основные сведения о наиболее распространенных
заболеваниях твердых тканей зубов. Приведены основные методы обследования
стоматологического больного с поражением твердых тканей зубов. Описаны
клинические проявления и лечение некариозных поражений твердых тканей зубов. Изложены основные факторы
и теории развития кариеса, пульпита, периодонтита, ротового сепсиса, их патогенез, клинические и морфологические изменения, дифференциальная диагностика и современные методы лечения. Большое внимание уделено
медикаментозному лечению кариеса – реминерализирующей терапии. Форма изложения материала в виде вопросов и ответов поможет студентам и врачам стоматологам более эффективно подготовиться к тестовым испытаниям
«Крок-2. Терапевтична стоматологія».
Для студентов стоматологических факультетов высших медицинских учебных заведений III–IV уровней аккредитации, врачей-интернов, курсантов и стоматологов.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие. Методы исследования. Некариозные поражения твердых тканей зубов. Кариес зубов. Пульпит. Периодонтит.
Ротовой сепсис. Литература. Предметный указатель. Содержание

70880

Учебник

Êàçìèð÷óê Â.Å., Êîâàëü÷óê Ë.Â., Ìàëüöåâ Ä.Â.
122.

Êëèíè÷åñêàÿ èììóíîëîãèÿ
è àëëåðãîëîãèÿ ñ âîçðàñòíûìè
îñîáåííîñòÿìè

2-е изд., переработ. и допол. – К.: ВСИ “Медицина”, 2012. – 520 с. – Язык рус. –
Формат 70×100 1/16. – Пер. тв.
ISBN 978-617-505-168-9
Рекомендовано МЗ Украины

В учебнике изложены основы современных знаний по клинической иммунологии и аллергологии. Детально рассмотрены вопросы патогенеза, диагностики,
терапии и профилактики иммунодефицитных заболеваний, атопии и псевдоатопии, аутоиммунных болезней, сепсиса, иммуннозависимого бесплодия, опухолей, иммуннопролиферативных болезней, патологии внутренних органов.
Имеется отдельный раздел, посвященный возрастным аспектам клинической иммунологии.
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Для студентов высших медицинских учебных заведений III–IV уровней аккредитации, научных сотрудников, широкого круга практикующих врачей.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Перечень условных сокращений. Список лауреатов Нобелевской премии по иммунологии. Введение. Часть I. ОСНОВЫ
КЛИНИЧЕСКОЙ ИММУНОЛОГИИ. Глава 1. Три уровня защиты от патогенов. Глава 2. Функции иммунной системы.
Часть II. ОСНОВЫ ВОЗРАСТНОЙ ИММУНОЛОГИИ. Часть III. ОСНОВЫ ЛАБОРАТОРНОЙ ИММУНОЛОГИИ. Часть IV. КЛИНИЧЕСКАЯ ИММУНОПАТОЛОГИЯ. Глава 1. Дисфункции иммунной системы: иммунодефицитные заболевания и иммунная
недостаточность. Глава 2. Клинико-иммунологические аспекты аллергии. Дифференциальная диагностика аллергии
и псевдоаллергии. Глава 3. Иммунологические аспекты аутоиммунных заболеваний. Глава 4. Иммунология опухолей.
Глава 5. Иммунологические аспекты сепсиса. Глава 6. Иммунология репродукции. Глава 7. Иммунологические аспекты
иммунопролиферативных заболеваний. Глава 8. Иммунные механизмы формирования патологии внутренних органов.
Глава 9. Краткий фармакологический справочник иммунотропных препаратов. Список рекомендованной литературы.
Предметный указатель

70879

123.

Учебник

Êëèíè÷åñêàÿ ôàðìàêîëîãèÿ

Под ред. О.Я. Бабака, А.Н. Беловола, И.С. Чекмана
К.: ВСИ “Медицина”, 2012. – 728 с. – Язык рус. – Формат 70×100 1/16. – Пер. тв.
ISBN 978-617-505-195-5
Утверджено МЗ Украины

В учебнике освещены основы и наиболее важные разделы современной
клинической фармакологии, а также представлен краткий исторический обзор
ее развития. Составляя этот учебник, авторы преследовали цель научить будущего врача правильно назначать лекарственные средства на основе анализа
объективных показателей состояния пациента и клинико-фармакологической характеристики лекарственных средств.
Второе издание дополнено разделом “Средства, используемые для местной анестезии”.
Для студентов медицинских факультетов высших медицинских учебных заведений IV уровня аккредитации и студентов высших фармацевтических учебных заведений IV уровня аккредитации.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Список сокращений. Предисловие. Раздел 1. Общие вопросы клинической фармакологии. Предмет и задачи клинической
фармакологии. Клиническая фармакокинетика. Клиническая фармакодинамика. Раздел 2. Клинико-фармакологическая
характеристика лекарственных средств отдельных фармакотерапевтических групп. Антигипертензивные препараты. Диуретические лекарственные средства. Антиаритмические лекарственные средства. Гиполипидемические препараты. Лекарственные средства, влияющие на инотропную функцию миокарда. Лекарственные препараты, применяемые при повышенной свертываемости крови. Антиангинальные и антиишемические лекарственные средства. Препараты, применяемые для
лечения заболеваний пищеварительного канала. Лекарственные средства, восстанавливающие функцию печени. Препараты, улучшающие бронхиальную проходимость. Нестероидные противовоспалительные лекарственные препараты. Антиаллергические лекарственные средства. Лекарственные препараты, влияющие на иммунитет. Лекарственные средства,
применяемые в неврологической практике. Психотропные препараты. Aнтибактериальные, противогрибковые и антивирусные лекарственные средства. Противоопухолевые препараты. Антипаразитарные лекарственные средства. Противотуберкулезные лекарственные средства. Препараты железа. Витамины. Лекарственные препараты, влияющие на минеральный гомеостаз костной ткани. Растительные лекарственные средства. Раздел 3. Средства, используемые для местной анестезии. Раздел 4. Элементы доказательной медицины в клинической фармакологии и некоторые способы объективизации
результатов терапевтических влияний. Список литературы
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124.

Учебник

Ëàòèíñêèé ÿçûê è îñíîâû
ìåäèöèíñêîé òåðìèíîëîãèè

Под редакцией Л.Ю. Смольской
К.: ВСИ “Медицина”, 2011. – 456 с. – Язык рус. – Формат 70×100 1/16. – Пер. тв.
ISBN 978-617-505-151-1
Утверждено МОН Украины

Учебник составлен с учетом требований Болонской кредитно-модульной
системы. Его цель – научить студента основам не только латинской грамматики,
но и медицинской терминологии (анатомо-гистологической, фармацевтической
и клинической). В учебнике учтены изменения, внесенные в последние издания
международной анатомической, гистологической и химической номенклатуры.
Расширено и углублено изложение тем клинической и фармацевтической терминологии. Помещен интересный
информационно-познавательный материал из различных областей древней медицины.
С развитием медицины как отдельной науки, с окончательным выделением медицинской терминологии
ослабились ее связи с другими науками, поэтому латинский язык – это важное средство расширения кругозора
будущего врача. В учебнике приведены латинские крылатые выражения, знание которых способствует не только изучению латинского языка, но и поможет понять неповторимый и мудрый мир античности. В конце книги
представлены таблицы латинско-греческих корней, суффиксов и приставок, а также конечных терминоэлементов,
гимн студентов, клятва Гиппократа, латинско-русский и русско-латинский словари, отображающие лексику, использованную в упражнениях.
По сравнению с украинским изданием этот учебник переработан, изменен и дополнен.
Для студентов и преподавателей высших медицинских учебных заведений III–IV уровней аккредитации.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие. Тема 1. Алфавит. Правила произношения гласных, согласных, дифтонгов. Тема 2. Долгота и краткость слогов. Ударение. Тема 3. Понятие «научный термин». Структура анатомо-гистологических терминов. Грамматические категории существительного, характеристика склонений, словарная форма существительных. Несогласованное определение.
Тема 4. Прилагательное (Adjectīvum). Грамматические категории прилагательного, деление на группы. Родовые окончания,
определение основы. Согласованное определение. Тема 5. Морфологическая и синтаксическая структура многочленного
анатомического термина с разными типами определений. Тема 6. Declinatio prima. I склонение существительных. Тема 7.
Declinatio secunda (II склонение существительных). Существительные мужского рода (masculina). Существительные среднего рода (neutra). Тема 8. Прилагательные I–II склонений (Adjectīva). (Прилагательные 1-й группы). Тема 9. III склонение
существительных (Declinatio tertia). Тема 10. III склонение существительных. Существительные мужского рода. Тема 11.
Существительные женского рода III склонения. Исключение из правил о роде. Тема 12. III склонение существительных.
Существительные среднего рода. Тема 13. Особенности склонения некоторых существительных III склонения. Тема 14.
Прилагательные III склонения (Adjectiva declinationis III). Причастия настоящего времени действительного залога (Participium
praesentis activi). Тема 15. Степени сравнения прилагательных (Gradus comparatiōnis adjectivōrum). Тема 16. IV и V склонение
имен существительных (Declinatiōnes quarta et quinta). Тема 17. Введение в клиническую терминологию. Греко-латинские
дублеты I склонения. Конечные терминоэлементы I склонения. Тема 18. Греко-латинские дублеты II склонения. Тема 19.
Греко-латинские дублеты прилагательных I–II cклонения. Тема 20. Греко-латинские дублеты существительных III склонения
мужского рода. Тема 21. Греко-латинские дублеты существительных женского рода III склонения. Словообразование с помощью суффиксов. Тема 22. Греко-латинские дублеты существительных III склонения среднего рода. Терминоэлементы
III склонения. Словообразование с помощью суффиксов. Тема 23. Греко-латинские дублеты прилагательных III склонения.
Причастие настоящего времени действительного залога в медицинской терминологии. Тема 24. Греко-латинские дублеты
существительных IV–V склонения. Тема 25. Латинские и греческие приставки. Числительные и наречия в роли приставок.
Греческие дублеты латинских местоимений. Тема 26. Перевод названий диагнозов. Тема 27. Глагол. Основные формы гла-
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гола. Повелительное наклонение. Настоящее время изъявительного наклонения действительного и страдательного залога
(Praesens indicativi activi et passivi). Глагол sum, esse. Тема 28. Cослагательное наклонение действительного и страдательного залога (Conjunctīvus praesentis actīvi et passīivi). Глагол fio, fiĕri. Тема 29. Латинская химическая номенклатура. Названия
химических элементов, кислот, оксидов, солей, сложных эфиров. Тема 30. Словообразовательные элементы, содержащие
информацию о химическом составе лекарственных средств. Словообразовательные элементы, указывающие на принадлежность лекарственного средства к фармакологической группе. Словообразовательные элементы, указывающие на….
Тема 31. Рецепт. Структура рецепта, его латинская часть. Тема 32. Жидкие лекарственные формы (Formae medicamentōrum
liquĭdae). Тема 33. Мягкие лекарственные формы (Formae medicamentōrum molles). Тема 34. Твердые лекарственные формы
(Formae medicamentōrum durae). Appendix 1. Образцы билетов, используемых для проведения итогового модульного
контроля. Appendix 2. Названия групп лекарственных препаратов согласно их фармакологическому действию. Appendix 3.
Греческие и латинские приставки, корни и суффиксы в английской и латинской медицинской терминологии. Appendix 4.
Рецептурные сокращения (Prescription abbreviations). Appendix 5. Gaudeamus. Appendix 6. Гиппократ (460–377 до. н.э.).
Латинско-русский словарь. Русско-латинский словарь

68063

125.

Учебное пособие

Ëåêàðñòâåííîå ðàñòèòåëüíîå ñûðüå
è ôèòîñðåäñòâà

Под редакцией П.И. Середы
К.: ВСИ “Медицина”, 2010. – 272 с. – Язык рус. – Формат 60×90 1/16. – Пер. тв.
ISBN 978-617-505-053-8
Рекомендовано МОН Украины

В учебном пособии в сжатой форме изложены основные разделы фармакогнозии. Общая часть содержит определение терминов, задачи фармакогнозии
как науки и дисциплины, основы заготовительного процесса лекарственного
сырья и его товароведческого анализа. Специальная часть включает определение основных групп БАВ, сведения об их строении и классификации, физикохимических свойствах, методах исследования, фармакологической активности.
Для студентов, преподавателей высших учебных фармацевтических заведений и фармацевтических факультетов
высших медицинских заведений III–IV уровней аккредитации.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие. ОБЩАЯ ЧАСТЬ. Терминология и задачи фармакогнозии. Химический состав лекарственных растений
(биологически активные вещества). Основы заготовительного процесса растительного сырья. Фармакогностический
анализ лекарственного растительного сырья. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Лекарственное растительное сырье, содержащее углеводы. Лекарственное сырье, содержащее липиды. Лекарственное растительное сырье, содержащее иридоиды.
Лекарственное растительное сырье, содержащее антрахиноны и другие производные антрацена. Лекарственное растительное сырье, содержащее ксантоны. Лекарственное растительное сырье, содержащее лигнаны. Лекарственное
растительное сырье, содержащее кумарины. Лекарственное растительное сырье, содержащее хромоны. Лекарственное растительное сырье, содержащее флавоноиды. Лекарственное растительное сырье, содержащее дубильные вещества. Лекарственное растительное сырье, содержащее сапонины. Лекарственное растительное сырье, содержащее
сердечные гликозиды. Лекарственное растительное сырье, содержащее витамины. Лекарственное растительное сырье,
содержащее алкалоиды. Лекарственное растительное сырье, содержащее биогенные амины и протоалкалоиды. Лекарственное растительное сырье, содержащее биогенные амины и псевдоалкалоиды. Лекарственное растительное сырье,
содержащее эфирные масла. Лекарственное растительное сырье, содержащее ферменты. Лекарственное растительное
сырье, содержащее гормоноподобные вещества. Лекарственное сырье животного происхождения. Алфавитный указатель латинских названий растений. Алфавитный указатель русских названий растений. Алфавитный указатель названий
биологически активных веществ. Литература
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126.

Учебник

Ìåäèöèíà íåîòëîæíûõ ñîñòîÿíèé

Под редакцией И.С. Зозули
К.: Медицина, 2008. – 696 с. – Язык рус. – Формат 70×100 1/16. – Пер. тв.
ISBN 978-966-10-0009-3
Утверждено МОН Украины

В учебном издании помещены все основные разделы неотложных состояний,
которые встречаются в медицинской науке и практике при различных заболеваниях. Освещены новые методы, способы и технологии в диагностике и оказании
скорой и неотложной медицинской помощи в хирургии, терапии, кардиологии,
неврологии, эндокринологии, стоматологии, нейрохирургии, отоларингологии, травматологии и др. В книге в соответствии с требованиями доказательной
медицины кратко изложены этиология, патогенез, диагностика и лечение различных нозологических заболеваний
на догоспитальном и раннем госпитальном этапах. Приведены современные препараты.
Для студентов высших медицинских учебных заведений IV уровня аккредитации, а также для врачей-интернов, врачей всех специальностей, изучающих медицину неотложных состояний по программам последипломного образования, аспирантов, клинических ординаторов, врачей скорой и неотложной медицинской помощи, семейных врачей.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
От авторов. Организация скорой медицинской помощи. Сердечно-легочная реанимация. Синдром длительного сдавления тканей. Неотложные состояния в кардиологии. Неотложная хирургия брюшной полости. Неотложная помощь при травмах опорнодвигательного аппарата. Состояния, требующие оказания скорой и неотложной медицинской помощи, в акушерстве и гинекологии. Неотложные состояния в урологии. Неотложные состояния в проктологии. Неотложные состояния в офтальмологии. Неотложная помощь в терапевтической стоматологии. Неотложная помощь в челюстно-лицевой хирургии. Неотложные состояния
в невропатологии. Неотложная помощь при черепно-мозговой и позвоночно-спинномозговой травмах. Неотложная помощь в
психиатрии. Неотложные состояния в педиатрии. Скорая и неотложная помощь в детской оториноларингологии. Неотложные
состояния в оториноларингологии. Острые отравления. Неотложная помощь при пищевых отравлениях. Список литературы

65867

127.

Учебник

Ìåäèöèíñêàÿ ãåíåòèêà

Под редакцией Е.Я. Гречаниной, Р.В. Богатыревой, А.П. Волосовца
К.: ВСИ “Медицина”, 2010. – 552 с. – Язык рус. – Формат 70×100 1/16. – Пер. тв.
ISBN 978-617-505-097-2
Рекомендовано МЗ Украины

В учебнике изложены современные представления о наследственных болезнях человека. Описаны биохимические, молекулярные, цитогенетические и ультразвуковые
методы диагностики, профилактики и лечения врожденной и наследственной генетической патологии. Широко представлена ее клиническая картина. Детально описаны
метаболические болезни, в том числе и митохондриальные. Особое внимание уделено пренатальной диагностике врожденной и наследственной патологии. Авторами
описаны собственные наблюдения больных с разной генетической патологией. Учебник хорошо иллюстрирован.
Для студентов высших медицинских (фармацевтических) учебных заведений III–IV уровней аккредитации.
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие. Молекулярно-генетические методы диагностики наследственной патологии. Исследование митохондриального генома. Митохондриальные болезни. Метаболические болезни: этиология и патогенез. Клинико-морфологическое
исследование пробанда с метаболическими нарушениями. Диагностическое значение отдельных клинических и параклинических признаков при метаболических болезнях. Массовые скрининговые программы. Скрининг фенилкетонурии.
Массовый скрининг врожденного гипотиреоза. Уточняющая диагностика метаболических болезней. Цитологические
основы наследственности. Цитогенетические методы диагностики хромосомных болезней. Хромосомные болезни человека. Общая характеристика. Клиническое, эхографическое и цитогенетическое сопоставление хромосомных болезней.
Пренатальная диагностика врожденной и наследственной патологии. Контрольные вопросы и ответы

71158
И.Е. БУЛАХ
Ю.Е. ЛЯХ
В.П. МАРЦЕНЮК
И.И. ХАИМЗОН

Áóëàõ È.Å., Ëÿõ Þ.Å., Ìàðöåíþê Â.Ï., Õàèìçîí È.È.
128.

Медицинская
ИНФОРМАТИКА

Учебник

Ìåäèöèíñêàÿ èíôîðìàòèêà

К.: ВСИ “Медицина”, 2012. – 424 с. – Язык рус. – Формат 60×90 1/16. – Пер. тв.
ISBN 978-617-505-208-2
Рекомендовано МЗ Украины

Учебник создан на основе новой редакции учебной программы дисциплины “Медицинская информатика” по специальностям “Лечебное дело”, “Педиатрия” и “Медикопрофилактическое дело” с учетом тренований кредитно-модульной системы. Структура учебника предполагает возможность его использования как при традиционной
организации процесса обучения, так и при обучении про дистанционной форме. В
конце каждого раздела приведены краткие выводы и вопросы для самоконтроля.
Для студентов высших медицинских учебных заведений ІІІ–ІV уровней аккредитации.
МЕДИЦИНА

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Список сокращений. Раздел 1. Информационные технологии в системе здравоохранения. Раздел 2. Компьютерные данные и методы их анализа. Раздел 3. Медицинские знания и принятие решений. Раздел 4. Информационные системы в
здравоохранении. Список литературы

66749

129.

Практикум

Ìåäèöèíñêîå è ôàðìàöåâòè÷åñêîå
òîâàðîâåäåíèå

Под редакцией В.Г. Демьяненка
К.: ВСИ “Медицина”, 2010. – 296 с. – Язык рус. – Формат 60×90 1/16. – Пер. тв.
ISBN 978-617-505-002-6
Утверждено МЗ Украины

В практикуме впервые представлены лабораторные работы по проведению
товароведческого анализа различных групп медицинских и фармацевтических
товаров с эталонами выполнения поставленных задач. В приложении приведен информационный и справочный материал, необходимый для выполнения
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лабораторных работ. Учебное пособие написано в соответствии с кредитно-модульной программой, утвержденной
Министерством здравоохранения Украины, и предназначено для студентов специальностей 7.110201 – “Фармация”
и 7.110206 – “Клиническая фармация” дневной и заочной форм обучения.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Список сокращений. Введение.
Тематический план лекций. Тематический план лабораторных занятий.
Лабораторная работа № 1. Тема: “Нормативная документация на медицинские и фармацевтические товары”.
Лабораторная работа № 2. Тема: “Классификация товаров”.
Лабораторная работа № 3. Тема: “Кодирование товаров”.
Лабораторная работа № 4. Тема: “Товароведческий анализ медицинских и фармацевтических товаров”.
Лабораторная работа № 5. Тема: “Упаковка, маркировка медицинских товаров. Транспортная тара”.
Лабораторная работа № 6. Тема: “Общехирургические инструменты: режущие, зажимные, оттесняющие, зондирующие,
бужирующие”.
Лабораторная работа № 7. Тема: “Шовный материал и прокалывающие иглы”.
Лабораторная работа № 8. Тема: “Инструменты и аппараты для проколов, инъекций, трансфузий и отсасываний”.
Лабораторная работа № 9. Тема: “Резиновые изделия и предметы ухода за больными”.
Лабораторная работа № 10. Тема: “Перевязочные материалы и готовые перевязочные средства”.
Лабораторная работа № 11. Тема: “Оптика. Приборы и средства для исследования, коррекции и защиты органов зрения”.
Лабораторная работа № 12. Тема: “Товары ограниченного аптечного ассортимента”.
Лабораторная работа № 13. Тема: “Контейнеры, укупорочные средства и упаковочные материалы для фармацевтического
применения”.
Лабораторная работа № 14. Тема: “Упаковка, маркировка и транспортирование лекарственных средств”.
Лабораторная работа № 15. Тема: “Приемка товара на аптечный склад”.
Лабораторная работа № 16. Тема: “Организация хранения лекарственных средств и изделий медицинского назначения”.
Самостоятельная работа студентов.
Приложения

58996

130.

Учебник

Íåéðîõèðóðãèÿ

Под редакцией В.И. Цымбалюка
К.: Медицина, 2008. – 160 с. – Язык рус. – Формат 60×90 1/16. – Пер. тв.
ISBN 978-966-10-0033-8
Допущено МЗ Украины

В учебнике в соответствии с новой программой изложены вопросы черепномозговой травмы, патологии сосудов головного мозга. Особенное внимание
уделено описанию опухолей головного и спинного мозга, гидроцефалии, остеохондроза позвоночника. Подробно рассмотрены виды и методы лечения травматических повреждений позвоночника и спинного мозга. Широко представлена
функциональная и восстановительная нейрохирургия.
Для студентов высших медицинских учебных заведений ІІІ–ІV уровней аккредитации.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие. История нейрохирургии. Черепно-мозговая травма. Патология сосудов головного мозга (цереброваскулярная патология). Опухоли головного мозга. Гидроцефалия. Травматические повреждения позвоночника и спинного мозга.
Травматические повреждения периферической нервной системы. Опухоли спинного мозга. Остеохондроз позвоночника. Стереотаксическая и функциональная нейрохирургия. Восстановительная нейрохирургия. Список рекомендованной
литературы
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131.

Учебник

Îáùàÿ õèðóðãèÿ

Под редакцией Н.Д. Желибы, С.Д. Химича
К.: ВСИ “Медицина”, 2011. – 488 с. – Язык рус. – Формат 70×100 1/16. – Пер. тв.
ISBN 978-617-505-150-4
Утверждено МОН Украины

Учебник состоит из двух частей. В первой части освещены общие вопросы
хирургии, в частности организация хирургической помощи, вопросы деонтологии и уход за хирургическими больными, асептика и антисептика, общие вопросы
анестезиологии и реаниматологии, гемостаза, переливания крови, хирургических
оперативных вмешательств.
Во второй части рассмотрены вопросы хирургической патологии, хирургической инфекции и отдельных хирургических болезней.
Многочисленные разделы общей хирургии, в частности асептика, антисептика, обезболивание, переливание
крови, кровотечение, шок, наука о ранах, имеют большое значение не только для изучения хирургии, но и полноценного усвоения акушерства, гинекологии, урологии, глазных болезней, заболеваний уха, горла и носа.
Отдельный раздел учебника посвящен современным методам диагностики и лечения в хирургии.
Для студентов высших медицинских учебных заведений IV уровня аккредитации.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие.
Часть І. Общие вопросы хирургии.
Раздел 1. Из истории развития хирургии. Организация хирургической помощи.
Раздел 2. Деонтология, медицинская этика и биоэтика в хирургии.
Раздел 3. Хирургические манипуляции.
Раздел 4. Общие принципы ухода за хирургическими больными.
Раздел 5. Десмургия и неоперативная хирургическая техника.
Раздел 6. Общие вопросы обследования хирургических больных.
Раздел 7. Хирургическая операция.
Раздел 8. Профилактика хирургической инфекции. Антисептика. Асептика.
Раздел 9. Гемостаз (остановка кровотечения).
Раздел 10. Основы клинической трансфузиологии.
Раздел 11. Общее и местное обезболивание.
Раздел 12. Нарушение жизнедеятельности организма. Предтерминальные и терминальные состояния.
Часть ІІ. Хирургическая патология.
Раздел 13. Повреждения опорно-двигательного аппарата. Травмы, травматизм, переломы, вывихи, повреждения мышц,
сухожилий и связок.
Раздел 14. Синдром длительного сдавливания.
Раздел 15. Открытые механические повреждения – раны.
Раздел 16. Термическая травма.
Раздел 17. Общие вопросы хирургической инфекции.
Раздел 18. Острая хирургическая инфекция.
Раздел 19. Анаэробная газовая инфекция (газовая гангрена).
Раздел 20. Общая гнойная инфекция (сепсис).
Раздел 21. Острая и хроническая специфическая хирургическая инфекция.
Раздел 22. Особенности ухода за ВИЧ-инфицированными и их лечения в хирургическом стационаре.
Раздел 23. Общие вопросы онкологии.
Раздел 24. Некроз, гангрена, язвы, пролежни, свищи.
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Раздел 25. Хирургические паразитарные болезни.
Раздел 26. Пороки развития и уродства.
Раздел 27. Общие основы пластической хирургии.
Раздел 28. Современные методы диагностики и лечения в хирургии.
Приложения. Список литературы

68474

132.

Учебник

Îïåðàòèâíàÿ õèðóðãèÿ
è òîïîãðàôè÷åñêàÿ àíàòîìèÿ

Под ред. М.П. Ковальского
К.: ВСИ “Медицина”, 2012. – 504 с. + 40 с. цвет. вкл. – Язык рус. –
Формат 70×100 1/16. – Пер. тв.
ISBN 978-617-505-196-2
Утверждено МОН Украины

Учебник создан с учетом рекомендаций МОН и МЗ Украины:
– высокая степень иллюстративности (423 рисунка, из них 78 – цветных), использование логических схем и таблиц;
– наличие тестовых задач для самоконтроля студентов после каждого раздела
(открытая база) в формате “Крок”. Часть вопросов, так называемая якорная группа, отобрана из тестов для текущего и
итогового модульного контроля, что повысит заинтересованность студентов в изучении материала учебника;
– наличие разделов по трансплантации органов, лапароскопической хирургии, операциям на сосудах и нервах;
– структурированность текста и иллюстраций.
Разделы по топографической анатомии предшествуют разделам по оперативной хирургии, что традиционно для преподавания предмета и отвечает типичной учебной программе. Последовательность обучения топографической анатомии и оперативной хирургии отдельных областей тела человека также совпадает с его классической схемой описания.
Названия анатомических элементов соответствуют Международной анатомической номенклатуре (Сан-Паулу,
1997). Преобладают в основном русские термины, латинские указаны при первом упоминании.
В учебнике приведены модифицированные рисунки из классических анатомических и топографоанатомических учебников и атласов, значительная часть взята из предыдущих изданий; также имеются оригинальные иллюстрации.
Для студентов высших медицинских учебных заведений IV уровня аккредитации, интернов и врачей хирургического профиля.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие. Раздел 1. Предмет и методы оперативной хирургии и топографической анатомии. Раздел 2. История становления и развития оперативной хирургии и топографической анатомии. Раздел 3. Общие вопросы оперативной хирургии. Раздел 4. Топографическая анатомия головы. Раздел 5. Операции в области головы. Раздел 6. Топографическая
анатомия шеи. Раздел 7. Операции на шее. Раздел 8. Топографическая анатомия груди. Раздел 9. Операции на грудной
стенке и органах грудной полости. Раздел 10. Топографическая анатомия живота. Раздел 11. Операции в области живота.
Раздел 12. Топографическая анатомия поясничной области и забрюшинного пространства. Раздел 13. Операции на органах забрюшинного пространства. Раздел 14. Топографическая анатомия таза. Раздел 15. Операции на органах малого
таза и промежности. Раздел 16. Топографическая анатомия позвоночника и спинного мозга. Операции на позвоночнике.
Раздел 17. Топографическая анатомия верхней конечности. Раздел 18. Топографическая анатомия нижней конечности.
Раздел 19. Операции на конечностях. Раздел 20. Операции на сосудах и нервах. Раздел 21. Трансплантация органов и
тканей. Раздел 22. Эндоскопические операции. Тесты для контроля уровня знаний
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Учебник

133.

Переиздание

Îðòîäîíòèÿ

Под редакцией П.С. Флиса
К.: ВСИ “Медицина”, 2008. – 360 с. + 4 с. цв. вкл. – Язык рус. – Формат 60×90 1/16. –
Пер. тв.
ISBN 978-966-10-0026-0
Рекомендовано МЗ Украины

Учебник подготовлен согласно новой программе преподавания ортодонтии в высших медицинских учебных заведениях III–IV уровней аккредитации.
Представлены новое определение ортодонтии как науки, методы исследования, классификации, этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика, методы лечения и профилактика стойких аномалий и деформаций зубочелюстного аппарата.
Для студентов, врачей-интернов, курсантов стоматологических факультетов высших медицинских учебных заведений III–IV уровней аккредитации, а также последипломного образования.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие. Глава 1. История развития ортодонтии. Глава 2. Морфофункциональная характеристика зубочелюстного
аппарата. Глава 3. Клинические методы обследования больного с аномалиями и деформациями зубочелюстного аппарата. Глава 4. Дополнительные методы обследования больного с аномалиями и деформациями зубочелюстного аппарата. Глава 5. Классификации аномалий и деформаций зубочелюстного аппарата. Глава 6. Основные методы профилактики и лечения аномалий и деформаций зубочелюстного аппарата. Глава 7. Этиология, патогенез, клиническая картина,
диагностика, лечение и профилактика аномалий отдельных зубов. Глава 8. Этиология, патогенез, клиническая картина,
диагностика, лечение и профилактика аномалии положения отдельных зубов. Глава 9. Этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика, лечение и профилактика дистального прикуса. Глава 10. Этиология, патогенез, клиническая
картина, диагностика, лечение и профилактика мезиального прикуса. Глава 11. Этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика, лечение и профилактика глубокого прикуса. Глава 12. Этиология, патогенез, клиническая картина,
диагностика, лечение и профилактика открытого прикуса. Глава 13. Этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика, лечение и профилактика перекрёстного прикуса. Список литературы

67424

Учебное пособие

Êëåìèí Â.À., Æäàíîâ Â.Å.
134.

Îðòîïåäè÷åñêàÿ ñòîìàòîëîãèÿ

К.: ВСИ “Медицина”, 2010. – 224 с. – Язык рус. – Формат 60×90 1/16. – Пер. тв.
ISBN 978-617-505-054-5
Рекомендовано МОН Украины

В учебном пособии описаны общая методология, структура и правила прохождения производственной практики по ортопедической стоматологии, особенности и техника выполнения лечебных манипуляций.
Для студентов стоматологических факультетов высших медицинских учебных
заведений IV уровня аккредитации.
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Книга также будет полезна для ортопедов-стоматологов, заведующих oртопедическими отделениями и всех,
кто по роду своей деятельности имеет отношение к производственной практике по ортопедической стоматологии.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Введение. Цель и задачи производственной практики. Дневник производственной практики. Оформление. Перечень
типичных задач деятельности и умений по ортопедической стоматологии. Алгоритм выполнения медицинских манипуляций. Классификация стоматологического статуса в практике ортопедической стоматологии (принципы классифицирования). Оценка зубов с дефектом твердых тканей. Оценка зубочелюстной области после удаления зубов. Классификация
дефектов зубного ряда по Кеннеди. Классификация дефектов зубного ряда по Грозовскому. Классификация дефектов зубного ряда по Курляндскому. Классификация дефектов зубных рядов для определения центральной окклюзии по Бетельману (1951). Классификация дефектов зубных рядов и окклюзионных взаимоотношений по Перзашкевичу. Тесты. Рекомендованная литература

69712

Учебное пособие

Õìèëü È.Þ., Ìèõàéëè÷åíêî Á.Â., Àðòåìåíêî À.È.
135.

Îñíîâû ìåäèöèíñêîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà Óêðàèíû

К.: ВСИ “Медицина”, 2011. – 240 с. – Язык рус. – Формат 60×90 1/16. – Пер. тв.
ISBN 978-617-505-134-4
Рекомендовано МОН Украины

В учебном пособии учтены последние изменения в законодательстве
Украины, основные моменты правовой реформы. Общеправовые вопросы
изложены с учетом специфики медицинской практики. Особо выделены специфические особенности правового регулирования вопросов относительно
работников учреждений здравоохранения, медицинских и фармацевтических заведений. Медицинское законодательство изложено совместно с судебной медициной, учитывая общую правовую основу, что обусловило их
объединение в единую дисциплину. Материал изложено по кредитно-модульной системе в соответствии с требованиями Болонского процесса.
Для студентов высших медицинских учебных заведений III–IV уровней аккредитации.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие.
Раздел 1. Общие вопросы правового регулирования и организации здравоохранения в Украине.
Раздел 2. Международно-правовые стандарты в сфере здравоохранения.
Раздел 3. Правовой статус субъектов медицинских правоотношений.
Раздел 4. Правовое регулирование трудовой деятельности медицинских работников.
Раздел 5. Правовое регулирование оказания медицинской помощи. Медицинское вмешательство.
Раздел 6. Правовое регулирование отдельных видов медицинской деятельности.
Раздел 7. Морально-этические аспекты врачебной деятельности.
Раздел 8. Юридическая ответственность медицинских работников за профессионально-должностные правонарушения.
Раздел 9. Правовое регулирование медицинских экспертиз.
Тематика рефератов.
Перечень вопросов для итогового контроля знаний.
Рекомендованная литература
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65893

Учебник

Çàáîëîòíûé Ä.È., Ìèòèí Þ.Â., Áåçøàïî÷íûé Ñ.Á.,
Äååâà Þ.Â.
136.

Îòîðèíîëàðèíãîëîãèÿ

К.: ВСИ “Медицина”, 2010. – 496 с. + 32 с. цвет. вкл. – Язык рус. – Формат 60×90 1/16. – Пер. тв.
ISBN 978-617-505-084-2
Утверждено МОН Украины, Рекомендовано МЗ Украины

В учебнике рассмотрены вопросы из всех разделов клинической оториноларингологии. Освещены новейшие достижения в этой области, отображены
современные взгляды на этиологию, патогенез, клиническую картину, классификацию и лечение болезней ЛОР-органов. В отдельных разделах детально описаны
такие виды патологий, как инфекционные гранулемы верхних дыхательных путей,
опухоли уха и верхних дыхательных путей, а также инородные тела гортани, трахеи, бронхов и пищевода. Учебник
хорошо иллюстрирован. Для студентов высших медицинских учебных заведений IV уровня аккредитации, врачейинтернов, курсантов, клинических ординаторов, магистров и практических врачей-оториноларингологов.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Введение. Из истории развития оториноларингологии в Украине. Клиническая анатомия, физиология и методы исследования ЛОР-органов. Болезни уха. Болезни носа и околоносовых пазух. Болезни глотки. Болезни гортани. Инфекционные
гранулемы верхних дыхательных путей. Опухоли уха и верхних дыхательных путей. Инородные тела гортани, трахеи и
бронхов. Инородные тела пищевода. Ожоги пищевода. Приложения. Предметный указатель

69715

137.

Учебник

Îôòàëüìîëîãèÿ

Под редакцией Г.Д. Жабоедова, Р.Л. Скрипник
К.: ВСИ “Медицина”, 2011. – 448 с. – Язык рус. – Формат 70×100 1/16. – Пер. тв.
ISBN 978-617-505-172-6
Утверждено МОН Украины, Допущено МЗ Украины

Учебник подготовлен в соответствии с программой дисциплины “Офтальмология”
для учебного процесса по кредитно-модульной системе. В учебнике представлены
особенности строения органа зрения, клинические методы исследования зрительных
функций, аномалий рефракции, дано описание основных офтальмологических заболеваний, их этиологии, патогенеза, клинической картины и диагностики. Особенное
внимание уделено оказанию медицинской помощи, поскольку учебник предусматривает объем материала, необходимый для повседневной практики семейного врача, который не является офтальмологом,
но служит форпостом для пациентов, страдающих глазными заболеваниями. Это обязывает его оказывать адекватную
помощь и при необходимости определять показания для получения высококвалифицированного офтальмологического
лечения. Учебник содержит графологические схемы, таблицы, оригинальные фотографии, что способствует наглядному
представлению материала. Для студентов высших медицинских заведений IV уровня аккредитации, врачей общей практики – семейной медицины, врачей-интернов, слушателей курсов последипломного образования.
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие. История развития офтальмологии. Глава 1. Основные методы исследования органа зрения. Глава 2. Оптическая система глаза. Рефракция и аккомодация. Глава 3. Заболевания век. Глава 4. Заболевания глазницы. Глава 5. Заболевания слезных органов. Глава 6. Заболевания конъюнктивы. Глава 7. Заболевания роговицы. Глава 8. Заболевания
склеры. Глава 9. Заболевания сосудистой оболочки. Глава 10. Заболевания хрусталика. Глава 11. Заболевания стекловидного тела. Глава 12. Заболевания сетчатки. Глава 13. Заболевания зрительного нерва. Глава 14. Глаукома. Глава 5. Заболевания глазодвигательного аппарата. Глава 16. Изменения органа зрения при общих заболеваниях. Глава 17. Травматические повреждения органа зрения. Глава 18. Слепота. Примеры выписывания рецептов. Список литературы

57584

138.

Учебное пособие

Ïåäèàòðèÿ

Под редакцией А.В. Тяжкой
К.: Медицина, 2008. – 584 с. – Язык рус. – Формат 60×90 1/16. – Пер. тв.
ISBN 966-8144-55-4
Рекомендовано МЗ Украины

В учебном пособии представлены материалы по пропедевтической педиатрии (часть І) и детским болезням (часть II и III) в пределах учебной программы
для студентов медицинского факультета, которые изучают педиатрию на II–V курсах. К каждому занятию приведена актуальность темы, цель занятия, перечислены
вопросы, которые должен знать студент вследствие домашней подготовки к занятию, указан перечень практических навыков. Кроме перечня необходимой
литературы, представлены вспомогательные материалы, учебные тесты и ситуационные задачи.
В приложениях изложен перечень практических навыков, которыми должен овладеть студент, изучая пропедевтическую, факультетскую и госпитальную педиатрию. Кроме того, дается полный объем вопросов, вынесенных на
дифференцированный зачет после III курса и на экзамены IV и V курсов.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Основные принципы организации лечебно-профилактической помощи детям. Общие принципы обследования и ухода за
ребенком. ЧАСТЬ І. Пропедевтическая педиатрия. ЧАСТЬ II. Факультетская педиатрия. ЧАСТЬ III. Госпитальная педиатрия.
Приложения

70702

139.

Учебное издание

Ïîëèòðàâìà: õèðóðãèÿ,
òðàâìàòîëîãèÿ, àíåñòåçèîëîãèÿ,
èíòåíñèâíàÿ òåðàïèÿ

Под редакцией Ф.С. Глумчера
К.: ВСИ “Медицина”, 2012. – 736 с. + 14 с. цв. вкл. – Язык рус . – Формат 70×100 1/16. – Пер. тв.
ISBN 978-617-505-159-7
Рекомендовано МЗ Украины

Политравма
• хи
хирургия
рургия
• тр
равматология
травматология
• ан
естезиология
анестезиология
интенсивная
• ин
тенсивная
терапия
те
ерапия
ÌÅÄÈÖÈÍÀ

Учебное издание по политравме разработано ведущими специалистами
Украины в области лечения больных с травмой. Оно включает в себя 14 разде-
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лов по основным видам травмы: черепно-мозговой, спинного мозга и позвоночника, груди и живота, мочеполовой
системы, сосудов, травмы у беременных, а также по политравме. С позиций доказательной медицины в издании
обсуждаются современные методы диагностики и лечения, приведены схемы и алгоритмы диагностики и лечения.
С учетом современных научных данных освещены вопросы обезболивания при травме и интенсивной терапии у
больных с тяжелой травмой. Книга иллюстрирована таблицами, схемами, рисунками.
Для хирургов общего профиля, травматологов, нейрохирургов, торакальных, абдоминальных, сосудистых хирургов, урологов, акушеров-гинекологов, анестезиологов, врачей-интернов и врачей – курсантов высших медицинских
учебных заведений (факультетов) IV уровня аккредитации и последипломного образования.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Вступление. Список условных сокращений. Глава 1. Организация неотложной медицинской помощи при травме. Глава 2.
Принципы оказания медицинской помощи больным с травмой на догоспитальном этапе. Глава 3. Черепно-мозговая травма. Глава 4. Позвоночно-спинномозговая травма. Глава 5. Травма груди. Глава 6. Абдоминальная травма. Глава 7. Травмы
органов мочеполовой системы. Глава 8. Травмы женских половых органов. Глава 9. Тактика и методы лечения переломов
у пострадавших с политравмой. Глава 10. Травма сосудов. Глава 11. Анестезиологическое обеспечение больных с тяжелой
травмой. Глава 12. Интенсивная терапия травмы. Глава 13. Компартмент-синдром при травме. Глава 14. Политравма

71387

Учебник

Êîâàëåâà Î.Í., Ñàôàðãàëèíà-Êîðíèëîâà Í.À.
140.

Ïðîïåäåâòèêà âíóòðåííåé
ìåäèöèíû

К.: ВСИ “Медицина”, 2013. – 752 с.; ил. + 16 с. цв. вкл. – Язык рус. –
Формат 70×100 1/16. – Пер. тв.
ISBN 978-617-505-255-6
Утверджено МОН Украины, Рекомендовано МЗ Украины

В учебнике рассмотрена клиническая диагностика заболеваний внутренних
органов, определены важность пропедевтики внутренней медицины и роль
отечественных клиницистов в становлении этой дисциплины. С современной
точки зрения охарактеризованы методы субъективного и объективного обследования больного – опрос, осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация, а также основные методы лабораторной и
инструментальной диагностики.
Представлено семиологическое значение симптомов и описаны синдромы заболеваний, выявляемых у больных
с патологией бронхолегочной, сердечно-сосудистой, пищеварительной, мочевыделительной систем, органов кровообразования. Каждый раздел учебника завершают контрольные вопросы и тестовые задания. Текст иллюстрирован рисунками, схемами, таблицами.
Для студентов высших медицинских учебных заведений IV уровня аккредитации.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Модуль 1. Основные методы обследования больных в клинике внутренних болезней. Раздел 1. Введение в клинику
внутренних болезней. Раздел 2. Методы исследования дыхательной системы. Раздел 3. Методы исследования сердечнососудистой системы. Раздел 4. Методы исследования пищеварительной системы. Раздел 5. Методы исследования
мочевыделительной системы. Раздел 6. Методы исследования системы крови. Модуль 2. Симптомы и синдромы при
основных заболеваниях внутренних органов. Раздел 7. Дыхательная система. Раздел 8. Сердечно-сосудистая система. Раздел 9. Пищеварительная система. Раздел 10. Мочевыделительная система. Раздел 11. Система крови. Раздел 12.
Эндокринная система. Ответы на тестовые задания (модуль 1). Ответы на тестовые задания (модуль 2). Предметный указатель. Список литературы. Список сокращений
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72170

141.

Учебник

Ïðîïåäåâòèêà îðòîïåäè÷åñêîé
ñòîìàòîëîãèè

Под редакцией П.С. Флиса
К.: ВСИ “Медицина”, 2014. – 344 с.; цвет. изд. – Язык рус. – Формат 70×100 1/16. – Пер. тв.
ISBN 978-617-505-289-1
Утверждено МОН Украины

Учебник составлен согласно Учебного плана 2009 года подготовки специалистов по просветительно-квалификационному уровню «Специалист» квалификации «Врач-стоматолог» в высших учебных заведениях IV уровня аккредитации
и типовой программе по дисциплине «Пропедевтика ортопедической стоматологии», которая предусматривает организацию учебного процесса по кредитномодульной системе согласно требованиям Болонского процесса. Современная ортопедическая стоматология
представляет отдельную самостоятельную дисциплину, состоящую из общего и специального разделов. Общий
раздел – это пропедевтика ортопедической стоматологии, т. е. подготовительный; специальный включает зубное
протезирование и челюстно-лицевую ортопедию.
Пропедевтика ортопедической стоматологии предоставляет возможность студентам овладеть знаниями функциональной анатомии зубочелюстного аппарата человека, основными методами клинического и лабораторного
исследования, основами материаловедения, включающими слепочные материалы, пластмассы, сплавы металлов и
пр. Также на занятиях по пропедевтике ортопедической стоматологии студенты знакомятся с основными методами
несъемного и съемного протезирования зубов и челюстей. Для студентов высших медицинских учебных заведений
IV уровня аккредитации.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие. Глава 1. Ортопедическая стоматология – этапы развития, проблемы, структура. Роль отечественных ученых в развитии дисциплины. Глава 2. Организация рабочего места врача стоматолога-ортопеда и зубного техника. Глава 3. Функциональная анатомия зубочелюстного аппарата. Глава 4. Обследование больного в клинике ортопедической стоматологии. Глава 5.
Оттиски и оттискные материалы. Глава 6. Артикуляция и окклюзия. Глава 7. Материаловедение. Глава 8. Основные технологические процессы изготовления несъемных и съемных конструкций зубных протезов. Список литературы. Предметный указатель

71388

142.

Учебник

Ïðîôåññèîíàëüíûå áîëåçíè

Под редакцией В.А. Капустника, И.Ф. Костюк
К.: ВСИ “Медицина”, 2012. – 504 с. + 2 c. цв. вкл. – Язык рус. – Формат 70×100 1/16. –
Пер. тв.
ISBN 978-617-505-209-9
Утверждено МОН Украины

Содержание учебника соответствует Типовой программе по учебной дисциплине “Профессиональные болезни” с учетом принципов Болонской кредитномодульной системы. В нем на современном уровне изложены общие вопросы
профессиональной патологии, профессиональные заболевания, обусловленные

МЕДИЦИНА

тел.: +38 (044) 238-82-63, тел./факс: +38 (044) 581-15-67

101

ACADEMIC LITERATURE FOR HIGHER MEDICAL INSTITUTIONS OF III–IV ACCREDITATION LEVELS
воздействием промышленных аэрозолей, физических и химических факторов, а также особенности развития и течения профессиональных заболеваний в основных отраслях производства.
В приложении приведены действующие нормативные документы (перечень профессиональных заболеваний,
инструкция по применению перечня профессиональных заболеваний).
Для студентов высших медицинских учебных заведений IV уровня аккредитации и врачей-интернов.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Список сокращений. Предисловие. ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ПРОМЫШЛЕННЫХ АЭРОЗОЛЕЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ. Раздел 1. Введение в клинику профессиональных болезней. Особенности диагностики профессиональных заболеваний.
Раздел 2. Профессиональные заболевания, обусловленные воздействием промышленных аэрозолей. Раздел 3. Профессиональные заболевания, обусловленные воздействием физических факторов. Раздел 4. Профессиональные заболевания, обусловленные физической нагрузкой и перенапряжением отдельных органов и систем. ЧАСТЬ 2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ХИМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ. Раздел 5. Профессиональные заболевания, обусловленные воздействием вредных факторов, с преимущественным поражением системы
крови. Раздел 6. Профессиональные заболевания, обусловленные воздействием токсических веществ, с преимущественным поражением органов дыхания, гепатобилиарной, мочевой, нервной систем. Раздел 7. Профессиональные
заболевания, обусловленные воздействием ядохимикатов, применяемых при сельскохозяйственных работах, и производственных факторов аллергизирующего действия. Раздел 8. Профессиональные заболевания, обусловленные
воздействием профессиональных канцерогенов. ЧАСТЬ 3. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ И ТЕЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЯХ ПРОИЗВОДСТВА. Раздел 9. Профессиональные заболевания, обусловленные воздействием неблагоприятных факторов производственной среды, у работников машиностроительной,
горнодобывающей промышленности, черной и цветной металлургии. Раздел 10. Профессиональные заболевания,
обусловленные воздействием неблагоприятных факторов производственной среды, у работников промышленности
по изготовлению строительных материалов, сельскохозяйственного производства. Раздел 11. Профессиональные
заболевания, обусловленные воздействием неблагоприятных факторов производственной среды, у работников химической и микробиологической промышленности, медицинских работников. Приложения. Предметный указатель

61780

143.

Учебник

Ïñèõèàòðèÿ è íàðêîëîãèÿ

Под редакцией В.Л. Гавенко, В.С. Битенского
К.: ВСИ “Медицина”, 2009. – 488 с. – Язык рус. – Формат 70×100 1/16. – Пер. тв.
ISBN 978-966-10-0063-5
Рекомендовано МЗ Украины

Учебник подготовлен в соответствии с новой программой по дисциплине “Психиатрия и наркология”. Он состоит из двух разделов, что соответствует основным
модулям программы.
Первый раздел посвящен рассмотрению общих вопросов психиатрии, организации профилактики и оказания помощи больным с психическими нарушениями, общей психопатологии. Во втором разделе представлена специальная
психиатрия. Приведены эпидемиология, клинические проявления, этиология, патогенез, лечение и профилактика каждого заболевания. Изложены медико-психологические аспекты организации помощи больным с психическими расстройствами. Дана характеристика клинических форм зависимости от психоактивных веществ и
средств нехимической природы. Описаны современные принципы и методы лечения психических расстройств,
наркоманий, токсикоманий, их эффективность и возможные побочные явления. Впервые рассмотрены правовые
вопросы психиатрии.
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Для студентов высших медицинских учебных заведений IV уровня аккредитации. Курсантов факультетов последипломного образования, врачей-интернов, а также врачей общей практики – семейной медицины.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие.
Раздел 1. Общие вопросы психиатрии и наркологии.
Раздел 2. Специальная (нозологическая) психиатрия

63779

144.

Учебное пособие

Ðóêîâîäñòâî ïî àíåñòåçèîëîãèè

Под редакцией Ф.С. Глумчера, А.И. Трещинского
2-е изд. – К.: ВСИ “Медицина”, 2010. – 608 с. – Язык рус. – Формат 70×100 1/16. – Пер. тв.
ISBN 978-617-505-020-0
Рекомендовано МЗ Украины

В подготовке учебного пособия приняли участие ведущие украинские
специалисты по анестезиологии. В нем отражены современные мировые тенденции анестезиологического обеспечения, основанные на принципах доказательной медицины.
В учебном пособии лаконично представлена история развития анестезиологии, большое внимание уделено предоперационному осмотру, оценке анестезиологического риска, премедикации, фармакологии анестетиков, интубационному наркозу, регионарной анестезии,
проблемам профилактики осложнений и ведению послеоперационного периода. Дана характеристика технического оснащения, необходимого для проведения анестезии и контроля состояния больного во время операции. Раздел
“Частная анестезиология” посвящен анестезиологическому обеспечению при различных видах операций – нейрохирургических, торакальных, абдоминальных, операциях на сердце, при пересадке органов и др.; сделан акцент на выборе анестезии в зависимости от сопутствующих заболеваний, а также с учетом тяжести состояния и возраста больного.
Издание проиллюстрировано таблицами, схемами, рисунками.
Для студентов и врачей-интернов высших медицинских учебных заведений III–IV уровней аккредитации, а также
врачей-анестезиологов.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие.
ОБЩАЯ АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ. 1. Триумф над болью: очерк по истории анестезиологии. 2. Теории и механизмы действия
общих анестетиков. 3. Предоперационный период. 4. Премедикация. 5. Неингаляционные методы общей анестезии. Внутривенная общая анестезия. 6. Клиническая фармакология мышечных релаксантов. 7. Фармакология ингаляционных анестетиков. 8. Интубационный наркоз. 9. Обеспечение общей анестезии во время операции. 10. Ранний послеоперационный
период. 11. Послеоперационное обезболивание. 12. Клиническая фармакология местных анестетиков. 13. Регионарная
анестезия. 14. Лекарственная интеракция и полипрагмазия в анестезиологии.
ЧАСТНАЯ АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ. 15. Анестезиологическое обеспечение кардиохирургических вмешательств. 16. Анестезиологическое обеспечение торакальных операций. 17. Анестезиологическое обеспечение абдоминальных операций.
18. Анестезиологическое обеспечение урологических операций. 19. Обезболивание в акушерстве и гинекологии. 20. Обезболивание в отоларингологии. 21. Обезболивание в офтальмохирургии. 22. Анестезиологическое обеспечение лапароскопических операций. 23. Обезболивание и интенсивная терапия при трансплантации органов. 24. Принципы обезболивания у пожилых пациентов. 25. Анестезиологическое обеспечение операций на сосудах. 26. Принципы обезболивания у
пациентов с сопутствующими заболеваниями.
Cписок сокращений

МЕДИЦИНА

тел.: +38 (044) 238-82-63, тел./факс: +38 (044) 581-15-67

103

ACADEMIC LITERATURE FOR HIGHER MEDICAL INSTITUTIONS OF III–IV ACCREDITATION LEVELS

68952

145.

Учебник

Òåðàïåâòè÷åñêàÿ ñòîìàòîëîãèÿ:
Â 4 ò. – Ò. 1: Ïðîïåäåâòèêà
òåðàïåâòè÷åñêîé ñòîìàòîëîãèè

Под редакцией А.В. Борисенко
К.: Медицина, 2011. – 400 с. – Язык рус. – Формат 70×100 1/16. – Пер. тв.
ISBN 978-617-505-111-5
Допущено МЗ Украины

В учебнике изложена история терапевтической стоматологии, рассмотрены
вопросы анатомического строения зубов и слизистой оболочки полости рта,
приведены данные о материалах для пломбирования кариозных полостей и
корневых каналов. Отдельно изложены клиника и лечение некариозных поражений твердых тканей зубов.
В контексте Болонского процесса внесены тесты и ответы к ним для самостоятельного контроля.
Для студентов стоматологических факультетов высших медицинских учебных заведений III–IV уровней аккредитации.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Вступление. Предисловие. Раздел 1. История развития стоматологии. Раздел 2. Гистологическое строение твердых
тканей зубов, пульпы, периодонта и слизистой оболочки полости рта. Раздел 3. Развитие зубов. Раздел 4. Анатомофизиологические и гистологические особенности слизистой оболочки полости рта. Раздел 5. Анатомическое строение
постоянных зубов. Раздел 6. Слюна. Раздел 7. Микробная флора полости рта в норме. Раздел 8. Организация и оборудование стоматологического кабинета. Раздел 9. Пломбировочные материалы. Раздел 10. Препарирование кариозных
полостей. Раздел 11. Пломбирование кариозных полостей. Раздел 12. Эндодонтия. Раздел 13. Некариозные поражения
твердых тканей зубов. Заключение. Тесты для самостоятельного контроля. Литература

72146

146.

Учебник

Òåðàïåâòè÷åñêàÿ ñòîìàòîëîãèÿ:
Â 4 ò. – Ò. 2: Êàðèåñ. Ïóëüïèò.
Ïåðèîäîíòèò. Ðîòîâîé ñåïñèñ

Под редакцией А.В. Борисенко
2-е изд., перераб. и доп. – К.: ВСИ “Медицина”, 2013. – 576 с. – Язык рус. –
Формат 70×1000 1/16. – Пер. тв.
ISBN 978-617-505-252-5
Утверждено МЗ Украины

Издание посвящено наиболее распространенным стоматологическим заболеваниям – кариесу и его осложнениям (пульпиту и периодонтиту).
В учебнике освещены основные методики обследования больного с поражением твердых тканей зубов (кариесом и его осложнениями), даны основные сведения об этом заболевании, причинах его возникновения и раз-
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вития. Описаны клиника, диагностика и дифференциальная диагностика кариеса с другими сходными по своей
клинической картине заболеваниями. Представлены методы лечения кариеса с использованием современных
медикаментозных средств и пломбировочных материалов.
Описаны причины, механизмы развития воспаления пульпы зуба – пульпита, его клиническая картина, основные
принципы диагностики и лечения с применением современных методов обезболивания.
Подробно представлены этиология, патогенез, клиническая картина воспаления периодонта – периодонтита.
Приведены основные методы его лечения. Значительное внимание уделено типичным врачебным ошибкам при
лечении кариеса зубов, пульпита и периодонтита; описаны их причины, методы профилактики и устранения.
В контексте Болонского процесса приведены контрольные вопросы к каждому разделу, тесты для самостоятельного контроля знаний и ответы на них.
Для студентов стоматологических факультетов высших медицинских учебных заведений III–IV уровней аккредитации.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие.
Раздел 1. Методы обследования больного.
Раздел 2. Некариозные поражения твердых тканей зубов.
Раздел 3. Кариес зубов.
Раздел 4. Пульпит.
Раздел 5. Периодонтит.
Раздел 6. Ротовой сепсис.
Тесты для самостоятельного контроля.
Литература.
Предметный указатель

69714

147.

Учебник

Òåðàïåâòè÷åñêàÿ ñòîìàòîëîãèÿ:
Â 4 ò. – Ò. 3: Çàáîëåâàíèÿ ïàðîäîíòà

Под редакцией А.В. Борисенко
К.: ВСИ “Медицина”, 2011. – 616 с., полноцвет. изд. – Язык рус. – Формат 70×100 1/16. –
Пер. тв.
ISBN 978-617-505-137-5
Допущено МЗ Украины

Издание посвящено наиболее распространенным патологическим состояниям в стоматологии – заболеваниям пародонта.
В учебнике рассмотрены вопросы анатомии и физиологии пародонта, клиники и диагностики, лечения и профилактики заболеваний пародонта. Особое внимание уделено медикаментозному, хирургическому (кюретаж, гингивэктомия, лоскутные операции и др.) и физиотерапевтическим (электролечение, ультразвуковая терапия, вакуум-терапия, массаж и пр.) методам лечения. В отдельном разделе изложены методы обследования больного.
Анатомические термины соответствуют Международной анатомической номенклатуре.
В контексте Болонского процесса приведены тесты для самостоятельного контроля знаний и ответы к ним.
Для студентов стоматологических факультетов высших медицинских учебных заведений III–IV уровней аккредитации.
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие.
Раздел 1. Анатомия и физиология пародонта.
Раздел 2. Обследование больного.
Раздел 3. Клиника и диагностика заболеваний пародонта.
Раздел 4. Лечение заболеваний пародонта.
Раздел 5. Профилактика заболеваний пародонта.
Заключение.
Тесты для самостоятельного контроля знаний.
Литература.
Предметный указатель

71390

148.

Учебник

Òåðàïåâòè÷åñêàÿ ñòîìàòîëîãèÿ:
Â 4 ò. – Ò. 4: Çàáîëåâàíèÿ ñëèçèñòîé
îáîëî÷êè ïîëîñòè ðòà

Под редакцией А.В. Борисенко
К.: ВСИ “Медицина”, 2013. – 632 с.; цв. изд. – Язык рус. – Формат 70×100 1/16. – Пер. тв.
ISBN 978-617-505-236-5
Утверждено МЗ Украины

В учебнике на современном уровне освещены вопросы этиологии, патогенеза,
клиники, патологической анатомии, диагностики, лечения и профилактики более
200 заболеваний слизистой оболочки полости рта и губ. Материалом для подготовки
этого издания послужили более чем 50-летние клинические наблюдения его авторов, их биохимические, цитологические
и патанатомические разработки, а также последние достижения и исследования отечественных и зарубежных ученых.
Опираясь на свой многолетний клинический опыт, авторы разработали оригинальную систематику разных патологических состояний слизистой оболочки рта, которая приведена в учебнике. Издание иллюстрировано цветными рисунками.
Для студентов стоматологических факультетов высших медицинских учебных заведений III–IV уровней аккредитации, субординаторов, врачей-интернов. Полезные сведения почерпнут для себя дерматологи, отоларингологи
и врачи других специальностей.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Посвящение. Предисловие. Список сокращений. Глава 1. Анатомо-гистологические и физиологические особенности слизистой оболочки полости рта. Глава 2. Общая морфологическая характеристика патологических изменений слизистой
оболочки полости рта. Глава 3. Обследование больных с заболеваниями слизистой оболочки полости рта. Глава 4. Общие
представления о заболеваниях слизистой оболочки полости рта и их систематика (классификация). Глава 5. Травматические поражения слизистой оболочки полости рта. Глава 6. Инфекционные заболевания слизистой оболочки полости рта.
Глава 7. Заболевания губ. Глава 8. Болезни языка. Глава 9. Предопухолевые заболевания и опухоли слизистой оболочки
полости рта и красной каймы губ. Глава 10. Изменения слизистой оболочки полости рта при аллергических поражениях.
Глава 11. Изменения слизистой оболочки полости рта при дерматозах с аутоиммунным компонентом. Глава 12. Изменения слизистой оболочки полости рта при экзогенных интоксикациях. Глава 13. Изменения слизистой оболочки полости
рта при заболеваниях внутренних органов и систем. Глава 14. Нейростоматологические заболевания. Глава 15. Лечение
заболеваний слизистой оболочки полости рта. Глава 16. Профилактика заболеваний слизистой оболочки полости рта.
Тесты для самостоятельного контроля. Литература. Предметный указатель
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Учебник

149.

Óõîä çà áîëüíûìè. Ïðàêòèêà

Под редакцией О.Н. Ковалевой
К.: ВСИ “Медицина”, 2013. – 784 с. – Язык рус. – Формат 70×100 1/16. – Пер. тв.
ISBN 978-617-505-304-1
Утверждено МОН Украины, Рекомендовано МЗ Украины

В учебнике на современном научно-методическом уровне рассмотрены
основные вопросы ухода за больными, его роль и организация в лечебном процессе в условиях стационара.
Материал изложен в соответствии с учебной программой дисциплины «Уход
за больными (практика)» для студентов высших медицинских учебных заведений
III–IV уровней аккредитации, утвержденной ЦМК МЗ Украины (2008).
Учебник состоит из трех разделов, соответствующих трем смысловым модулям учебной программы.
Для студентов высших медицинских учебных заведений III–IV уровней аккредитации.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие.
СМЫСЛОВОЙ МОДУЛЬ 1. СТРУКТУРА И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМИ В ОБЩЕЙ СИСТЕМЕ ЛЕЧЕНИЯ
БОЛЬНЫХ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ. Тема 1. Основные принципы общего и специального ухода за больными
терапевтического профиля. Тема 2. Организация работы терапевтического отделения стационара. Тема 3. Расспрос
больного и его роль в оценке общего состояния пациента. Тема 4. Роль осмотра больного в оценке общего состояния
пациента. Тема 5. Температура тела, правила ее измерения и регистрации. Уход за больными с лихорадкой. Тема 6.
Определение основных показателей гемодинамики и дыхания и их коррекция. Тема 7. Применение основных видов
лекарственных средств. Тема 8. Общий и специальный уход за тяжелобольными и агонирующими. Тема 9. Организация лечебного питания больных.
СМЫСЛОВОЙ МОДУЛЬ 2. УХОД ЗА БОЛЬНЫМИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ. Тема 10. Особенности организации ухода за больными в условиях хирургического стационара. Тема 11. Организация работы в чистой перевязочной. Десмургия, перевязочный материал. Типичные бинтовые повязки. Повязки на голову, шею, грудную клетку. Уход за больными,
оперированными в области головы, шеи, грудной клетки. Тема 12. Уход за больными после операций на органах брюшной
полости, промежности, конечностях. Повязки на область живота, промежность, конечности. Уход за больными с переломами. Техника гипсования. Тема 13. Асептика и антисептика. Уход за больными с гнойной патологией. Тема 14. Стерилизация
перевязочного материала и операционного белья. Организация работы в операционной. Хирургическая обработка рук
хирурга и операционного поля. Тема 15. Организация работы в стерилизационной. Подготовка и стерилизация режущих,
оптических, общехирургических инструментов. Стерилизация шовного материала. Тема 16. Хирургическая операция, подготовка больного к операции. Уход за больным в послеоперационный период.
СМЫСЛОВОЙ МОДУЛЬ 3. УХОД ЗА ДЕТЬМИ, ЕГО РОЛЬ В ЛЕЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ В УСЛОВИЯХ
ПЕДИАТРИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА. Тема 17. Роль ухода за больными детьми в лечебно-диагностическом процессе.
Структура и функции педиатрического стационара и поликлиники. Тема 18. Приемное отделение детской больницы.
Госпитализация, санитарная обработка и транспортировка больных детей. Организация санитарно-гигиенического и
противоэпидемического режима. Личная гигиена медицинского персонала. Тема 19. Особенности гигиены и ухода за
новорожденными и детьми первого года жизни. Дезинфекция и стерилизация предметов ухода за детьми. Тема 20.
Гигиенические и лечебные ванны. Уход за детьми с лихорадкой. Применение клизм у детей. Тема 21. Учет и правила
хранения лекарственных средств. Особенности введения лекарственных препаратов детям. Тема 22. Особенности
организации питания здоровых детей раннего возраста. Организация питания детей в условиях стационара. Тема 23.
Особенности проведения антропометрических измерений у детей разного возраста. Оценка физического развития
детей раннего возраста.
Тесты. Перечень практических навыков для итогового модульного контроля по производственной практике «Уход за
больными». Приложения. Список литературы. Предметный указатель
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70878

Учебник

Ôèëèìîíîâ Â.È.
150.

Ôèçèîëîãèÿ ÷åëîâåêà

2-е изд. – К.: ВСИ “Медицина”, 2012. – 816 с. – Язык рус. – Формат 70×100 1/16. – Пер. тв.
ISBN 978-617-505-211-2
Утверждено МОН Украины

Учебник представляет собой фундаментальное руководство по физиологии
человека. Он подготовлен в соответствии с программой по нормальной физиологии для медицинских вузов Украины, а также с учетом требований Болонской
конвенции по реформированию системы образования. В предлагаемом издании
при изложении материала применен функциональный принцип, в то время как
ранее практиковался морфофункциональный подход. Это дает более точное
представление о взаимосвязи функций отдельных органов, составляющих функциональные системы, которые нарушаются при различных заболеваниях. В учебнике имеются главы, которые подлежат внеаудиторному изучению, а
также тесты для самоконтроля знаний студентов.
Для студентов высших медицинских учебных заведений III–IV уровней аккредитации, а также для студентов других
высших учебных заведений, где изучается физиология человека, может быть полезен для врачей всех специальностей.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие автора. Список основных сокращений. Понятие о здоровье и болезни. МОДУЛЬ 1. ОБЩАЯ ФИЗИОЛОГИЯ И
ВЫСШИЕ ИНТЕГРАТИВНЫЕ ФУНКЦИИ. Глава 1. Физиология клеточных мембран. Глава 2. Механизмы регуляции физиологических функций. Глава 3. Физиология нервного волокна. Глава 4. Физиология скелетных мышц. Глава 5. Общая физиология центральной нервной системы. Глава 6. Регуляция движений. Глава 7. Вегетативная нервная система. Глава 8. Гормональная регуляция физиологических функций. Глава 9. Сенсорные системы. Глава 10. Физиологические основы сложных форм взаимодействия
организма с реальными условиями жизни. Глава 11. Физиологические основы рассудочного мышления. Глава 12. Адаптация и
стресс. Глава 13. Физиологическая характеристика процессов размножения и развития. Глава 14. Физиологические механизмы
старения. Тесты к главам модуля 1. МОДУЛЬ 2. ФИЗИОЛОГИЯ ВИСЦЕРАЛЬНЫХ СИСТЕМ. Глава 15. Кровь. Глава 16. Дыхание.
Глава 17. Система кровообращения. Глава 18. Другие жидкие среды организма. Глава 19. Обмен веществ. Глава 20. Терморегуляция. Глава 21. Пищеварение. Глава 22. Выделение. Тесты к главам модуля 2. Основные физиологические константы. Литература.

58929

Учебник

Ïåòðåíêî Â.È.
151.

Ôòèçèàòðèÿ

К.: Медицина, 2008. – 488 с. – Язык рус. – Формат 70×100 1/16. – Пер. тв.
ISBN 978-966-8144-99-8
Рекомендовано МЗ Украины

В учебнике изложены исторические сведения о туберкулезе, эпидемиология,
этиология, патогенез и иммунология данного заболевания. Представлены общие
принципы диагностики и лечения туберкулеза органов дыхания и внелегочной
локализации, в том числе с учетом психологических особенностей больного туберкулезом. Освещены вопросы организации противотуберкулезных меропри-
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ятий в Украине и рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения. Издание проиллюстрировано
таблицами, схемами, рисунками. Для студентов высших медицинских учебных заведений IV уровня аккредитации,
врачей-интернов, врачей-фтизиатров, курсантов и врачей смежных специальностей.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Список сокращений. Предисловие. Раздел 1. Общие вопросы фтизиатрии. Раздел 2. Диагностика туберкулеза. Раздел 3.
Клиническая классификация туберкулеза. Раздел 4. Первичный туберкулез. Раздел 5. Вторичный туберкулез. Раздел 6.
Туберкулез в сочетании с другими заболеваниями и состояниями. Раздел 7. Осложнения и исходы туберкулеза. Раздел 8. Лечение больных туберкулезом. Раздел 9. Организация борьбы с туберкулезом в украине. Раздел 10. Профилактика туберкулеза. Раздел 11. Международные опыт и практика организации борьбы с туберкулезом. Эталоны ответов на
контрольные задачи. Литература

65114

Учебник

Òèìîôååâ À.À.
152.

×åëþñòíî-ëèöåâàÿ õèðóðãèÿ

К.: ВСИ “Медицина”, 2010. – 576 с. + 40 с. цв. вкл. – Язык рус. – Формат 70×100 1/16. – Пер. тв.
ISBN 978-617-505-038-5
Утверждено МОН Украины

В учебнике представлены все основные разделы челюстно-лицевой хирургии:
изложена методика обследования больных, приведены основные данные о применении общего и местного обезболивания, рассмотрены современные местные
анестетики и осложнения, связанные с их применением, детально описана операция удаления зуба, указаны возможные осложнения и способы их предупреждения. Большое внимание уделено этиологии, патогенезу, особенностям клинического течения, дифференциальной диагностике и лечению острых и хронических (неспецифических и специфических) воспалительных заболеваний челюстей и мягких тканей, представлены особенности течения воспалительных
процессов у больных разных возрастных групп. В издании описаны неогнестрельные повреждения мягких тканей и
переломы костей челюстно-лицевой области, вывихи нижней челюсти, особенности клинического течения и оказания помощи больным при термических поражениях. Рассмотрены заболевания слюнных желез, опухолеподобные
образования мягких тканей и костей лицевого скелета, доброкачественные и злокачественные опухоли данной
локализации, предраковые заболевания. Описаны заболевания височно-нижнечелюстного сустава, заболевания и
повреждения нервов челюстно-лицевой области. Издание проиллюстрировано таблицами, схемами, рисунками.
Для студентов стоматологических факультетов высших медицинских учебных заведений IV уровня аккредитации,
врачей-интернов, врачей-стоматологов, курсантов и врачей смежных специальностей.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Список сокращений. Глава 1. Обследование челюстно-лицевого больного. Глава 2. Обезболивание в челюстно-лицевой хирургии.
Глава 3. Удаление зубов. Глава 4. Одонтогенные воспалительные заболевания челюстей. Глава 5. Затрудненное прорезывание
зубов мудрости. Глава 6. Одонтогенное воспаление верхнечелюстной пазухи (гайморит). Глава 7. Подкожная гранулема лица. Глава 8. Неспецифические воспалительные заболевания мягких тканей челюстно-лицевой области. Глава 9. Проявления специфических инфекционных заболеваний в челюстно-лицевой области. Глава 10. Осложнения воспалительных заболеваний челюстнолицевой области. Глава 11. Проблемы ВИЧ-инфекции в челюстно-лицевой хирургии. Глава 12. Лечение гнойно-воспалительных
заболеваний мягких тканей челюстно-лицевой области. Глава 13. Профилактика гнойно-воспалительных заболеваний. Глава 14. Воспалительные заболевания слюнных желез. Глава 15. Повреждения тканей челюстно-лицевой области. Глава 16.
Опухолеподобные заболевания челюстно-лицевой области и шеи. Глава 17. Опухоли челюстно-лицевой области. Глава 18. Заболевания височно-нижнечелюстного сустава. Глава 19. Заболевания и повреждения нервов челюстно-лицевой области. Литература

МЕДИЦИНА

тел.: +38 (044) 238-82-63, тел./факс: +38 (044) 581-15-67

109

ACADEMIC LITERATURE FOR HIGHER MEDICAL INSTITUTIONS OF III–IV ACCREDITATION LEVELS

МЕДИЧНА ЛІТЕРАТУРА ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ
65875

153.

Підручник

Anesthesiology and intensive care=
Àíåñòåç³îëîã³ÿ òà ³íòåíñèâíà
òåðàï³ÿ

Ediled by F. Hlumcher
К.: ВСВ “Медицина”, 2010. – 312 с. – Мова англ. – Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-028-6
Approved by the Ministry of Public Health of Ukraine

Підручник розроблено для англомовних студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації спеціальностей «Лікувальна справа» 7.110101,
«Педіатрія» 7.110104 та «Медико-профілактична справа» 7.110105 напрямку підготовки 1101 «Медицина». Курс анестезіології та інтенсивної терапії закладає основи вивчення студентами невідкладних станів, при яких використовують методи знеболювання й інтенсивної терапії. Опанування цих дисциплін
інтегрується з вивченням внутрішньої медицини, педіатрії, фармакології, оскільки ґрунтується на набутті знань із
клінічної фізіології дихальної, серцево-судинної систем, печінки, нирок тощо.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації.
CONTENTS
Cardiopulmonary and cerebral resuscitation.
Introduction to resuscitation. Basic concepts and definitions. Basic life support. Advanced life support. Prolonged life support.
Control tests.
General points of clinical anesthesiology and intensive care.
A historical sketch of anesthesiology, resuscitation and intensive care. Classification of anesthesia methods. Characteristics
of anesthesia stages and levels. Anesthetic management in surgery. Preoperative examination and preparation of the patient
for surgery and anesthesia. Operational risk determination. Premedication. Methods of anesthesia. Muscle relaxation. Anesthetic
and ventilatory equipment and anesthesia instruments. Structure of anesthetic-respiratory apparatus. Anesthetic instruments
and devices. Inhalation anesthesia. Inhalation anesthetics. Non-inhalation anesthesia. Intravenous anesthetics. Benzodiazepines.
Opioid analgesics. Combined general anesthesia. Endotracheal anesthesia. Anesthesia induction. Maintenance of anesthesia.
End of anesthesia. Low-flow inhalation anesthesia. Regional anesthesia. Epidural anesthesia. Spinal anesthesia. Complications
in anesthesia. Anesthesia in cardiovascular diseases. Anesthesia in thoracic surgery. Anesthesia in neurosurgery. Anesthesia
and intensive therapy in abdominal surgery. Anesthesia in obstetrics. Anesthesia in elderly patients. Control tetst.
Intensive care.
Disorders of water-electrolyte balance and their correction. Disorders of electrolyte exchange and their correction. Control tests.
Acid-base balance. Definition of acids and bases. Buffer systems of the body. Physiological regulation of pH. Key indicators of ABB.
Clinical conditions accompanied by ABB disorders. Control tests. Acute respiratory failure. Clinical physiology of respiration. Hypoxia.
Acute respiratory failure. Bronchial asthma. Pneumonia. Acute respiratory distress syndrome/acute lung injury. Mechanical
ventilation. Drowning. Pulmonary embolism. Control problems. Clinical physiology of the cardiovascular system. Control of blood
pressure. Instrumental methods of hemodynamics examination in intensive care. Shock. Control tests. Crush syndrome. Control
tests. Acute liver failure. Anatomic and physiological features of the liver. Control tests. Acute renal failure. Clinical physiology of
the kidneys. Etiopathogenetic mechanisms of ARF. Control tests. Clinical physiology of the brain. Cerebral perfusion. Intracranial
pressure. Blood-brain barrier. Monitoring of cerebral perfusion. Intensive care of cerebrovascular accidents. Control tests. Intensive
therapy in acute intoxication. Acute barbiturates intoxication. Tranquilizers intoxication. Alcohol intoxication. Caustic substances
intoxication. CO intoxication. Phosphor compounds intoxication. Natural toxins intoxication. Control tests.
Annex. Index.
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Переклад з 3-го англ. видання

Перевидання

Ó¿í Êàï³ò, Ëîðåíñ Ì. Åëñîí
154.

Anatomy. Coloring book=Àíàòîì³ÿ.
Êíèãà-ðîçôàðáîâêà

Наук. ред. В.Г. Черкасов, фаховий ред. О.М. Бєляєва
К.: ВСВ “Медицина”, 2010. – 224 с. – Мова укр. – Формат 70×100 1/16. – Обкл. м’яка.
ISBN 978-617-505-260-0
Затверджено МОЗ України

Книга-розфарбовка з анатомії уже понад 23 роки є бестселером № 1 серед подібних видань у США. Вона видана накладом понад 3 млн примірників. Унікальні
зображення органів і систем тіла людини з латинськими назвами супроводжуються стислими текстами. Це ефективне видання для самопідготовки і засвоєння матеріалу з анатомії людини. Студентам
пропонується розфарбувати певну систему, органи чи м’язи. В українському виданні запропонована спрощена оригінальна система розпізнавання органів і систем для їх розфарбовування.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Вступ до вивчення будови тіла. Клітини і тканини. Покривна система. Система скелета і суглобів. Система скелетних м’язів.
Нервова система. Центральна нервова система. ЦНС: порожнини і покриви. Периферична нервова система. Органи чуття.
Серцево-судинна система. Лімфатична система. Імунна (лімфоїдна) система. Дихальна система. Травна система. Сечова система. Ендокринна система. Статеві системи. Розвиток людини

65870

Переклад з 8-го англ. видання

Ôðåäåð³ê Ìàðò³í³
155.

Atlas of the Human Body=
Àíàòîì³÷íèé àòëàñ ëþäèíè

К.: ВСВ “Медицина”, 2011. – 128 с. + 250 іл. – Мова англ., укр., рос., лат. – Обкл. м’яка.
ISBN 978-617-505-062-0 (укр.)
ISBN 978-0-321-50597-2 (англ.)

В основу створення атласу було покладено “Фундаментальну анатомію та фізіологію”, восьме видання. Ілюстрації в атласі розміщено за ділянками тіла. У ключових ділянках їх доповнено фотографіями розтину трупа. Це допоможе у додатковому сприйнятті інформації від графічної ілюстрації (у книзі) до лабораторного зображення розтину
трупа, а відтак і до медичного скана живої людини. Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації.
ЗМІСТ
The skeleton / скелет / скелет / skelet. Vertebral column / хребтовий стовп, хребет / позвоночный столб / columna
vertebralis. Head and neck / голова і шия / голова и шея / caput et collum. Vertebral anatomy / будова хребців / строение позвонков / anatomia vertebrarum. Head, neck and shoulder / голова, шия і грудний пояс / голова, шея и грудной
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пояс / caput, collum et cingulum pectorale. Shoulder girdle / грудний пояс / грудной пояс / cingulum pectorale. Upper
limb and trunk / верхня кінцівка і тулуб / верхняя конечность и туловище / membrum superius et truncus. Upper
and lower limbs / верхня і нижня кінцівки / верхняя и нижняя конечности / membri superius et inferius. Upper limbs
/ верхня кінцівка / верхняя конечность / membrum superius. Thorax and abdomen / грудна клітка і живіт / грудная
клетка и живот / thorax et abdomen. Thoracic cavity / грудна порожнина / грудная полость / cavitas thoracis. Thoracic,
abdominal and pelvic cavity / грудна, черевна і тазова порожнини / грудная, брюшная и тазовая полости / cavitas
thoracis, abdominalis et pelvis. Abdominopelvic cavity / черевна і тазова порожнини / брюшная и тазовая полости /
cavitas abdominalis et pelvina. Sectional anatomy / секційна будова / секционное строение / anatomia sectionalis.
Abdominopelvis cavity / черевна і тазова порожнини / брюшная и тазовая полости / cavitas abdominalis et pelvina.
Urogenital anatomy / будова сечової і статевої системи / строение мочеполовой системы / anatomia urogenitalis.
Pelvis and lower limbs / таз і нижні кінцівки / таз и нижние конечности / pelvis et membri inferioris. Fetal development
/ розвиток / развитие / germinatio
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Навчальний посібник

Koliadenko V.H., Visochanska V.P., Denysenko O.I.
156.

Dermatovenereology modules=
Äåðìàòîâåíåðîëîã³ÿ â ìîäóëÿõ

К.: ВСВ “Медицина”, 2010. – 232 с. + 24 с. кольор. вкл. – Мова англ. – Формат
60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-080-4
Recommended by the Ministry of Education and Science of Ukraine

Посібник підготовлено відповідно до навчальної програми з дерматовенерології з організацією навчального процесу за кредитно-модульною системою згідно вимог Болонського процесу. Посібник створено з урахуванням вимог кваліфікаційних характеристик і стандартів освіти та нормативно-директивних матеріалів
Міністерства охорони здоров’я України. Мета посібника – підвищити ефективність опанування студентами знань та
практичних навичок з дерматовенерології. Навчальний матеріал у посібнику представлено у вигляді 13 тематичних
модулів відповідно до навчальної програми з дерматовенерології. Додатково у посібнику представлено етіопатогенез, клініку, діагностику та принципи лікування лепри і тропічних трепанеметозів (фрамбезія, беджель, пінта), що
особливо поширені у країнах з тропічним та субтропічним кліматом, в яких переважно буде проходити медична
практика іноземних студентів. При відображенні навчальних тем авторами використано сучасні дані з питань етіопатогенезу, класифікації, клініки, діагностики та лікування дерматозів та захворювань, що передаються переважно
статевим шляхом. Зміст кожної навчальної теми чітко структуровано та фотоілюстровано тематичними хворими, що
полегшує сприйняття навчального матеріалу. Наприкінці кожного тематичного модуля розміщено тестові завдання
та клінічні ситуаційні задачі для контролю опанування студентами навчального матеріалу.
Посібник створено для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ–IV рівнів акредитації спеціальності “Лікувальна справа” та “Педіатрія”. Посібник буде також корисним для лікарів-інтернів, лікарів-дерматовенерологів, лікарів загальної практики – сімейної медицини та інших спеціальностей.
CONTENTS
Preface. Module 1. Introduction to dermatology. Module 2. Parasitogenic skin diseases. Module 3. Pyodermas. Module 4. Psoriasis.
Lichen ruber planus. Module 5. Mycotic lesions of the skin and mucous membranes. Module 6. Dermatitis. Toxicoderma. Eczema.
Module 7. Viral and bullous skin diseases. Module 8. Dermatological anamnesis... Diffuse connective tissue diseases. Cutaneous
tuberculosis. Leprosy. Leishmaniasis. Module 9. Sexually transmitted diseases. Primary syphilis. Module 10. Secondary syphilis.
Module 11. Tertiary syphilis. Congenital syphilis. Dignosis and treatment of syphilis. Module 12. Gonorrhea and nongonococcal
urethritises. Module 13. HIV-infection. Endemic treponematoses. Bibliography. Appendix
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157.

Підручник

Emergency management of internal
diseases=Íåâ³äêëàäíà äîïîìîãà ïðè
çàõâîðþâàííÿõ âíóòð³øí³õ îðãàí³â

Ediled by O. Babak and O. Bilovol
К.: ВСВ “Медицина”, 2010. – 448 с. – Мова англ. – Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-110-8
Approved by the Ministry of Public Health of Ukraine

У підручнику викладено матеріали, опанування яких допоможе майбутнім лікарям обирати тактику ведення хворих у небезпечних для життя ситуаціях, застосовувати неінвазивні й інвазивні методи лікування, підтримувати добрі стосунки
з пацієнтами і колегами. Підручник видано англійською мовою, проілюстровано малюнками й таблицями, які легко
засвоюються і надовго запам’ятовуються. У підручнику можна швидко знайти потрібну відповідь, коли треба поставити
складний діагноз чи ознайомитися з останніми рекомендаціями щодо лікування, покроковими інструкціями і сучасними фармакологічними уявленнями. Для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ–IV рівнів акредитації.
CONTENTS
Medical abbreviations. Chapter 1. Cardiopulmonary resuscitation. Chapter 2. Syncope. Chapter 3. Acute coronary syndromes.
Chapter 4. Complications of acute myocardial infarction. Chapter 5. Infective endocarditis. Chapter 6. Cardiac arrhythmias. Chapter 7.
Hypertensive crisis. Chapter 8. Septic shock. Chapter 9. Pulmonary embolism. Chapter 10. Acute severe asthma. Chapter 11.
Diabetic comas. Chapter 12. Acute adrenal insufficiency (adrenal crisis). Chapter 13. Asphyxia. Chapter 14. Angioedema. Chapter 15.
Gastrointestinal bleeding. Chapter 16. Biliary colic. Chapter 17. Hepatic encephalopathy. Chapter 18. Hypothermia. Chapter 19. Insect
bites. Chapter 20. Poisoning. Chapter 21. Acute renal colic. Chapter 22. Acute renal failure. Questions. Answers. References
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Підручник

Avrakhova L.Y., Palamarenko I.O., Yakhno T.V.
158.

English for Medical Students=
Àíãë³éñüêà äëÿ ñòóäåíò³â-ìåäèê³â

2-ге вид., стереотип. – К.: ВСВ “Медицина”, 2012. – 440 с. – Мова англ. –
Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-219-8
Approved by the Ministry of Public Health of Ukraine

Підручник складається з 22 основних розділів, доповнений списком медичних
абревіатур і словником. До підручника включено потрібну термінологію, тексти
для самостійної роботи студентів. Запропонована система вправ сприяє глибокому осмисленню та різнобічному розумінню прочитаного і розкриває вміння
використовувати лексичний матеріал у діалоговому та монологічному мовленні. Матеріал підручника забезпечує
професійну спрямованість студентів-медиків у навчанні англійської мови, готує їх до іншомовної комунікації, читання спеціальної літератури, складання анотацій та написання рефератів. Для студентів вищих медичних навчальних
закладів IV рівня акредитації.

МЕДИЦИНА

тел.: +38 (044) 238-82-63, тел./факс: +38 (044) 581-15-67

113

ACADEMIC LITERATURE FOR HIGHER MEDICAL INSTITUTIONS OF III–IV ACCREDITATION LEVELS
CONTENTS
Передмова. Unit 1. Mdical Education in Ukraine. Unit 2. National O.O. Bohomolets Medical University. Unit 3. Medical Education
in the USA. Unit 4. Medical Education in Great Britain. Unit 5. History of Medicine. Unit 6. Human Body. Unit 7. Skeletal System.
Unit 8. Circulatory System. Unit 9. Digestive System. Unit 10. Health Care System in Ukraine. Unit 11. Health Care System in the UK.
Unit 12. Health Care System in the USA. Unit 13. Hospital. Specialties. Unit 14. Taking a History. Unit 15. Surgery. Unit 16. Medical
Emergencies. Unit 17. Injuries. Unit 18. Chemist’s Shop. Unit 19. Administration of Drugs. Unit 20. Drugs. Unit 21. Nutrition.
Unit 22. Vitamins. Таблиця неправильних дієслів. Англо-український словник. Abbreviations
Підручник

159.

Перевидання

English for Pharmacists=
Àíãë³éñüêà äëÿ ôàðìàöåâò³â

Edited by Associate Professor L. Avrachova
К.: ВСВ “Медицина”, 2009. – 368 с. – Мова англ. – Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-966-10-0061-1
Approved by the Ministry of Education and Science of Ukraine

Підручник складається з 12 основних розділів, доповнений граматичним довідником і словником. До нього включено потрібну фармацевтичну термінологію,
тексти для самостійної роботи студентів. Запропонована система вправ сприяє
глибокому осмисленню та різнобічному розумінню прочитаного і розкриває вміння використовувати лексичний матеріал у діалоговому та монологічному мовленні.
Матеріал підручника забезпечує професійну спрямованість студентів-фармацевтів у навчанні англійської мови, готує
їх до іншомовної комунікації, читання спеціальної літератури, складання анотацій та написання рефератів.
Для студентів вищих фармацевтичних навчальних закладів III–IV рівнів акредитації.
CONTENTS
Передмова. Unit 1. Pharmaceutical Education in Ukraine. Unit 2. Pharmaceutical Education in Great Britain and the USA. Unit 3.
Botany. Unit 4. Homeopathic Medicine. Unit 5. Chemistry. Unit 6. Inorganic Chemistry. Unit 7. Organic and pharmaceutical
chemistry. Unit 8. Pharmacology. Unit 9. Cardiovascular Drugs. Unit 10. Gastrointestinal Drugs. Unit 11. Drugs against Infectious
Diseases. Appendix 1. Supplementary Texts. Appendix 2. Граматичний довідник. Appendix 3. Англо-український словник.
Appendix 4. Abbreviations. Abbreviations 1. Abbreviations 2.
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160.

Підручник

Gynecology=Ã³íåêîëîã³ÿ

Edited by I.B. Ventskivska
К.: ВСВ “Медицина”, 2010. – 160 с. – Мова англ. – Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-013-2
Recommended by the Ministry of Education and Science of Ukraine

У підручнику висвітлені питання етіології, патогенезу, клініки, діагностики, лікування та профілактики захворювань і патологічних порушень жіночої репродуктивної
системи з урахуванням досягнень як вітчизняної, так і світової науки. Особлива увага
приділена традиційним і найновішим методам діагностики, які застосовуються в гінекології, надані їх діагностичні критерії, методики виконання. Представлені основи ре-
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гуляції менструального циклу й тактики ведення гінекологічних хворих при різних захворюваннях жіночих статевих органів. Детально викладені питання симптоматології, діагностики та лікування ендокринних порушень у жінок різного віку та
запальних захворювань жіночих статевих органів. Для студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації.
CONTENTS
Chapter 1. Investigation methods in gynecology.
Chapter 2. Physiology of the female reproductive system.
Chapter 3. Maldevelopments and dysfunctions of the female reproductive system.
Chapter 4. Endometriosis.
Chapter 5. Inflammatory diseases of the female genital organs.
Chapter 6. Maldevelopments and malpositions of the female genital organs.
Chapter 7. Sterility.
Chapter 8. Birth control methods.
Chapter 9. Benign neoplasms of the female genital organs.
Chapter 10. Malignant neoplasms of the female genital organs
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Навчальний посібник

Golubovska O., Gudzenko O., Shestakova I.
161.

HIV Infection=Â²Ë-²íôåêö³ÿ

К.: ВСВ “Медицина”, 2011. – 288 с. + 10 c. кольор. вкл. – Мова англ. –
Формат 84×108 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-139-9
Рекомендовано МОЗ України

Навчальний посібник висвітлює питання епідеміології, патогенезу, особливості
клінічного перебігу ВІЛ-інфекції на різних стадіях хвороби з урахуванням останніх
наукових досліджень. У посібнику надані принципи діагностики, лікування та профілактики ВІЛ-інфекції згідно з відповідними протоколами ВООЗ, наведені сучасні
статистичні дані стосовно розповсюдженості інфекції в Україні і світі. Викладений
матеріал проілюстровано малюнками, таблицями, фотографіями. Посібник містить розділ із тестовими завданнями і
ситуаційними задачами для самоконтролю. Навчальний посібник призначений для студентів медичних ВНЗ IV рівня
акредитації, а також буде корисним для інфекціоністів, лікарів-інтернів, лікарів сімейної медицини.
CONTENTS
1. Introduction.
2. Definition.
3. History Overview.
4. Etiology.
5. HIV Replication Cycle.
6. Epidemiology.
7. HIV/AIDS Worldwide.
8. HIV/AIDS in Ukraine.
9. Pathophysiology and Pathogenesis. Natural Course.
10. Classification.
11. Clinical Manifestations.
12. Diagnosis and Laboratory Monitoring of HIV Infection.
13. AIDS and Related Disorders: Treatment.
14. Prevention.
15. Vaccines.
Self-Assessment Tasks. Self-Assessment Tests. References.
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Підручник

162.

Перевидання

Medical Biology=Ìåäè÷íà á³îëîã³ÿ

Edited by O.V. Romanenko
К.: Медицина, 2008. – 304 с. – Мова англ. – Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-966-10-0040-6
Recommended of the MPH of Ukraine

Книга “Медична біологія” – це навчальний посібник з курсу практичних занять, розроблений для студентів, що вивчають дисципліну медичної біології у вищих медичних
навчальних закладах IV рівня акредитації. Цей навчальний посібник було створено
згідно з навчальною програмою з курсу медичної біології та у повній відповідності
до вимог, що пред'являються до теоретичного та практичного аспектів підготовки
студентів-медиків. Книга складається з таких чотирьох розділів: клітинна біологія, біологія індивідуального розвитку; основи генетики людини; екологія та медична паразитологія. Кожний розділ містить низку тем і тестових завдань до них. У кожній темі розкрито її значення для медицини,
наведено освітні цілі, методи виконання практичних робіт, контрольні запитання та тести. Велику кількість малюнків, фотографій, схем і таблиць зібрано у цій книзі з метою покращення ефективності засвоєння навчального матеріалу.
CONTENTS
Preface. Chapter 1. CELL BIOLOGY. Chapter 2. BIOLOGY OF INDIVIDUAL DEVELOPMENT. Chapter 3. HUMAN GENETICS
FUNDAMENTALS. Chapter 4. ECOLOGY AND MEDICAL PARASITOLOGY. Literature
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Підручник

Kalibabchuk V.A., Halynska V.I.
163.

Medical chemistry=Ìåäè÷íà õ³ì³ÿ

2-ге вид., випр. – К.: ВСВ “Медицина”, 2012. – 224 с. – Мова англ. –
Формат 70×100 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-225-9
Recommended of the MPH of Ukraine

У підручнику викладено основи біоенергетики і кібернетики біохімічних реакцій;
описано властивості розчинів та їх роль у біохімічних процесах; наведено сучасні
уявлення про електродні процеси; висвітлено особливості поверхневих явищ та
їх значення в життєдіяльності організму, властивості дисперсних систем і розчинів
біополімерів. Особливу увагу приділено біогенним елементам та їх властивостям,
розглянутим із позиції сучасних уявлень про будову атомів, молекул і хімічні зв’язки.
Автори торкнулись актуальних аспектів проблем екології. Для студентів вищих навчальних закладів ІІІ–IV рівнів акредитації медичних, фармацевтичних, біологічних та екологічних спеціальностей, що навчаються англійською мовою.
CONTENTS
Preface. Chapter 1. Chemical bonding and complexing. Chapter 2. Theoretical principles of bioenergetics. Chapter 3. Physical and
chemical fundamentals of biochemical reaction kinetics. Chapter 4. Solutions and their role in biochemical processes. Chapter 5.
Electrode processes and their significance for physiology and medicine. Chapter 6. Physical chemistry of surface phenomen and
their role in the processes taking place in the human body. Chapter 7. Physical chemistry of disperse systems. Chapter 8. Physical
chemistry of biopolymers and their solutions. Chapter 9. Chemistry of biogenic elements. Index
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71065
I.Y. BULAKH
Y.Y. LIAKH
V.P. MARTSENIUK
I.Y. KHAIMZON

Bulakh I.Y., Liakh Y.Y., Martceniuk V.P., Khaimzon I.Y.
164.

MEDICAL

INFORMATICS

Підручник

Medical informatics=
Ìåäè÷íà ³íôîðìàòèêà

К.: ВСВ “Медицина”, 2012. – 368 с. – Мова англ. – Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-237-2
Recommended by the Ministry of Public Health of Ukraine

Підручник створено на основі нової редакції навчальної програми дисципліни «Медична інформатика» за спеціальностями «Лікувальна справа», «Педіатрія»
й «Медико-профілактична справа» з урахуванням вимог кредитно-модульної системи. Структура підручника передбачає можливість його використання як при
традиційній організації процесу навчання, так і при навчанні за дистанційною формою. Наприкінці кожного розділу
наведено короткі висновки і питання для самоконтролю.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ–IV рівнів акредитації.
AU S M E D I C I N E P U B L I S H I N G

CONTENTS
Introduction. SECTION 1. INFORMATION TECHNOLOGY IN HEALTH CARE. 1.1. Basic Concepts of Medical Informatics. 1.2. Network
Technology. 1.3. Health Care Information Resources. SECTION 2. COMPUTER DATA AND METHODS OF THEIR ANALYSIS.
2.1. Database Management Systems. 2.2. Coding and Classification. 2.3. Visualization of Biomedical Data. 2.4. Methods in
Biostatistics. 2.5. Biosignals and Their Processing. SECTION 3. MEDICAL KNOWLEDGE AND DECISION MAKING. 3.1. Formalization
and Algorithmization of Medical Problems. 3.2. Formal Logic in Biomedical Problem Solving. 3.3. Logical and Probabilistic Models
for Disease Diagnosis. 3.4. Modeling of Medical and Biological Processes. 3.5. Knowledge Systems. Expert Systems. 3.6. Neural
Networks. SECTION 4. HEALTH CARE INFORMATION SYSTEMS. 4.1. Medical Information Systems. 4.2. Medical Device-Computer
Systems. 4.3. Hospital Information Systems. 4.4. Ethical and Legal Principles in Health Care. References

59001

165.

Підручник

Obstetrics=Àêóøåðñòâî

Edited by Professor I.B. Ventskivska
К.: Медицина, 2008. – 336 с. – Мова англ. – Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-966-10-0031-4
Recommended by the Ministry of Public Health of Ukraine

У підручнику висвітлені основні розділи фізіологічного і патологічного акушерства. Особлива увага приділена традиційним і найновішим методам розпізнавання
і перебігу вагітностей і пологів, виявленню патології та ускладнень вагітності, їх
лікуванню і профілактиці.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації.
CONTENTS
Physiological obstetrics. Chapter 1. Fertilization and fetal egg development. Chapter 2. Physiological changes in the maternal
organism during pregnancy. Chapter 3. Maternal passages. Chapter 4. Fetus as delivery object. Chapter 5. Pregnant women
examination. Chapter 6. Fetal condition imaging and assessment. Chapter 7. Physiological delivery. Chapter 8. Delivery pain
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relief. Chapter 9. Physiological puerperal period. Chapter 10. Physiological newborn period. Pathological obstetrics. Chapter 11.
Pelvic presentation. Chapter 12. Multiple pregnancy. Chapter 13. Gestoses. Chapter 14. Pregnancy isosensitization. Chapter 15.
Noncarrying of pregnancy. Chapter 16. Placental insufficiency. Fetal development delay. Chapter 17. Uterine birth activity
anomalies. Chapter 18. Bony pelvis anomalies. Chapter 19. Malpositions. Chapter 20. Obstetric hemorrhages. Chapter 21.
Parturient maternal traumatism. Chapter 22. Fetal distress. Postnatal asphyxia. Chapter 23. Obstetric operations. Chapter 24.
Postnatal infectious complications. Chapter 25. Extrauterine pregnancy

58999

166.

Підручник

Oncology=Îíêîëîã³ÿ

Edited by I.B. Shchepotin, R.T. Evans
К.: Медицина, 2008. – 216 с. – Мова англ. – Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-966-10-0027-7
Recommended by the Ministry of Public Health of Ukraine

У підручнику викладено загальні принципи діагностики та лікування злоякісних пухлин, зокрема раку легень, стравоходу, шлунка, підшлункової залози, кишківника, жіночих статевих органів, сечостатевої системи, кісток, м’яких
тканин тощо.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації.
CONTENTS
1. Breast cancer. 2. Cervical cancer. 3. Uterine cancer. 4. Ovarian cancer. 5. Esophageal cancer. 6. Gastric cancer. 7. Pancreatic cancer.
8. Liver cancer. 9. Gallbladder cancer. 10. Colorectal cancer. 11. Lung cancer. 12. Skin cancer. 13. Soft tissue and bone tumors. 14. Lip
and oral cavity cancer. 15. Salivary gland cancer. 16. Oropharyngeal cancer. 17. Laryngeal cancer. 18. Thyroid cancer

59002

167.

Підручник

Orthodontics=Îðòîäîíò³ÿ

Edited by Professor P.S. Flis
К.: Медицина, 2008. – 336 с. – Мова англ. – Формат 70×100 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-966-10-0034-5
Recommended by the Ministry of Public Health of Ukraine

Підручник підготовлений відповідно до нової програми викладання ортодонтії
у вищих медичних навчальних закладах III–IV рівнів акредитації. Подані нове визначення ортодонтії як науки, методи дослідження, класифікації, етіологія, патогенез,
клінічна картина, діагностика, методи лікування і профілактика стійких аномалій і
деформацій зубощелепного апарату.
Для студентів, лікарів-інтернів, курсантів стоматологічних факультетів вищих
медичних навчальних закладів III–IV рівнів акредитації, а також післядипломної освіти.
CONTENTS
Foreword. Chapter 1. Orthodontics History. СHApter 2. Morphofunctional Description of Dentognathic Apparatus. Chapter 3. Clinical
Methods of Examining Patients with Dentognathic Anomalies and Deformations. Chapter 4. Auxiliary Methods of Examining Patients
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with Dentognathic Anomalies and Deformations. Chapter 5. Classification of Dentognathic Anomalies and Deformations. Chapter 6.
Basic Methods of Prophylaxis and Treatment of Dentognathic Anomalies and Deformations. Chapter 7. Etiology, Pathogenesis, Clinical
Presentation, Diagnostics, Treatment, and Prophylaxis of Individual Teeth Anomalies. Chapter 8. Etiology, Pathogenesis, Clinical Presentation, Diagnostics, Treatment, and Prophylaxis of Individual Teeth Position nomalies. Chapter 9. Etiology, Pathogenesis, Clinical Presentation, Diagnostics, Treatment, and Prophylaxis of Distal Occlusion. Chapter 10. Etiology, Pathogenesis, Clinical Presentation, Diagnostics,
Treatment, and Prophylaxis of Mesial Occlusion. Chapter 11. Etiology, Pathogenesis, Clinical Presentation, Diagnostics, Treatment, and
Prophylaxis of Deep Bite. Chapter 12. Etiology, Pathogenesis, Clinical Presentation, Diagnostics, Treatment, and Prophylaxis of Open Bite.
Chapter 13. Etiology, Pathogenesis, Clinical Presentation, Diagnostics, Treatment, and Prophylaxis of Cross Bite. Literature.
Підручник

168.

Перевидання

Othorhinolaryngology=
Îòîðèíîëàðèíãîëîã³ÿ

Edited by Professor Y. Mitin, Y. Deyeva
2-ге вид., переробл. та допов. – К.: ВСВ “Медицина”, 2011. – 272 с. + 48 c. кольор.
вкл. – Мова англ. – Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-068-2
Recommended by the Ministry of Public Health of Ukrain

У підручнику висвітлено основні питання захворювань вуха, горла і носа.
Особливу увагу приділено анатомії, фізіології, патології і лікуванню хвороб ЛОРорганів, наведено дані класичних і сучасних наукових досліджень у різних галузях
оториноларингології. Друге видання доповнено тестами, додано новий підсумковий матеріал з оториноларингології. Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, що
опановують предмет англійською мовою.
CONTENTS
Introduction. Chapter 1. General Description and History of Otorhinolaryngology. Chapter 2. Clinical Anatomy, Physiology,
and Research of Auditory Analyzer. Chapter 3. Clinical Anatomy, Physiology and Research of Vestibular Analyzer. Chapter 4. Ear
Diseases. Chapter 5. Nose and Paranasal Sinuses Diseases. Chapter 6. Pharynx Diseases. Chapter 7. Larynx Diseases. Chapter 8.
Infectious Granulomas of Upper Respiratory Tract. Chapter 9. Ear and Upper Respiratory Tract Tumors. Chapter 10. Foreign Bodies
in Pharynx, Trachea and Bronchi. Chapter 11. Foreign Bodies in Esophagus. Annexes. Name Index. Subject Index

65874

Підручник

Simeonova N.K.
169.

Pathophysiology=Ïàòîô³ç³îëîã³ÿ

К.: ВСВ “Медицина”, 2010. – 544 с. + 4 с. кольор. вкл. – Мова англ. – Формат
70×100 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-082-8
Затверджено МОН України

У підручнику на сучасному науковому рівні викладено матеріал із загальної
та спеціальної патологічної фізіології.
На відміну від інших підручників з патофізіології вперше наведено матеріали,
які адаптують організацію навчання до вимог Болонського процесу в контексті ін-
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теграції до Європейського освітнього простору. Упровадження кредитно-модульної системи оптимізує педагогічний
процес, допомагає студентам засвоювати теоретичний матеріал, підвищує значення самостійної роботи для формування пізнавальної діяльності і розвитку професійних навичок студентів. Зміст і структура підручника відповідають
навчальній програмі й навчальному плану, сприяють підготовці студентів до ліцензійного іспиту «Крок-1. General
medical training».
Для студентів вищих медичних навчальних закладів III–IV рівнів акредитації з англомовним навчанням. Може бути
корисним для викладачів цих закладів, а також для лікарів усіх спеціальностей.
CONTENTS
PREFACE.
Part 1. GENERAL PATHOPHYSIOLOGY.
Chapter 1. Subejct, Method and Aim of Pathophysiology. Concept of Disease. Etiology and Pathogenesis. Chapter 2. Pathogenic
Effect of Environmental Factors. Chapter 3. Role of Heredity and Constitution in Pathology. Chapter 4. Organism Reactivity and
Resistance. Chapter 5. Immunological Reactivity and Its Pathology. Chapter 6. Allergy. TYPICAL PATHOLOGICAL PROCESSES.
Chapter 7. Pathophysiology of Peripheral Blood Circulation. Chapter 8. Inflammation. Chapter 9. Fever. Chapter 10. Neoplasia.
Chapter 11. Hypoxia. Chapter 12. Starvation. TYPICAL DISORDERS OF METABOLISM. Chapter 13. Pathology of Energy
Balance and Basal Metabolism. Chapter 14. Pathology of Carbohydrate Metabolism. Chapter 15. Pathology of Lipid Metabolism.
Chapter 16. Pathology of Protein Metabolism. Chapter 17. Pathology of Acid-Base Balance. Chapter 18. Pathology of Water and
Electrolyte Balance.
Part 2. SPECIAL (SYSTEMIC) PATHOPHYSIOLOGY. Pathophysiology of Blood System.
Chapter 19. Blood Volume Disorders. Hemorrhage. Chapter 20. Pathology of Erythrocytes. Anemia. Chapter 21. Pathology
of Leukocytes. Leukocytosis and Leukopenia. Chapter 22. Leukemia. Chapter 23. Pathology of Hemostasis. Chapter 24.
Pathophysiology of Heart. Chapter 25. Pathophysiology of Vessels. Chapter 26. Pathophysiology of Respiratory System.
Chapter 27. Pathophysiology of Digestive System. Chapter 28. Pathophysiology of Liver. Chapter 29. Pathophysiology of
Kidneys. Chapter 30. Pathophysiology of Endocrine System. Chapter 31. Pathophysiology of Nervous System.
ANSWERS TO TESTS AND TASKS. INDEX

70881

Підручник

Flis P.S., Tril S.I., Vozniuk V.P., Leonenko G.P.
170.

Pediatric Dental Prosthetics=
Äèòÿ÷å çóáíå ïðîòåçóâàííÿ

К.: ВСВ “Медицина”, 2012. – 176 с., іл. – Мова англ. – Формат 70×100 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-066-8
Recommended by the Ministry of of Education and Science

У підручнику розглянуті аспекти ортопедичного лікування у дітей: психоемоційний стан дитини в різні вікові періоди, психологічна підготовка до лікування,
діагностика дефектів зубів і зубних рядів, показання і протипоказання до ортопедичного лікування, види протезів тощо.
Окремий розділ присвячено травмам зубів і їх лікуванню.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації.
CONTENTS
Preface. Chapter 1. Pediatric Dental Prosthetic. Chapter 2. Psychoemotional Status of Children in Different Age Periods and
Psychological Preparation for Treatment. Chapter 3. Diagnostics of Teeth and Dental Arch Defects. Chapter 4. Indications and
Contraindications for Pediatric Dentures. Chapter 5. Prosthetics of Teeth Defects. Chapter 6. Orthopedic Treatment for Dental
Arch Defects. Chapter 7. Oral Cavity Preparation for Dental Prosthetics (Therapeutic, Surgical, Orthodontic). Chapter 8. Dental
Traumas and Their Treatment. References
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Навчальний посібник

171.

Перевидання

Pediatry=Ïåä³àòð³ÿ

Edited by Professor O. Tiazhka
К.: Медицина, 2007. – 232 с. – Мова англ. – Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 966-8144-49-Х
Recommended by the Ministry of Public Health of Ukrain

У навчальному посібнику представлені матеріали з пропедевтичної педіатрії (частина І) і дитячих хвороб (частини II і III) у межах навчальної програми для студентів медичного факультету, які вивчають педіатрію на II–V курсах. До кожного заняття наведені актуальність теми, ціль заняття, перелічені питання, які повинен знати студент після домашньої
підготовки до заняття, зазначений перелік практичних навичок. Крім списку необхідної
літератури, представлені допоміжні матеріали, навчальні тести і ситуаційні задачі. У додатку викладено перелік практичних навичок, якими має оволодіти студент, вивчаючи пропедевтичну, факультетську і госпітальну
педіатрію. Крім того, дається повний обсяг питань, винесених на диференційований залік після III курсу та на іспити IV і V курсів.
CONTENTS
The structure of children’s treatment-and- prophylactic establishments. Peculiarities of their work organization. The forms of work and
functional duties of medical personnel/staff. The organization of antiepidemic conditions in a children’s hospital. Hospitalization of
patients. Cleansing and transportation. The staff and patients’ personal hygiene. Hygienic and treatment bathes, the technique of their
application to the seriously ill patients. Bedsores prophylactic and treatment. A children’s hospital medical documntation. The rules and
way of a nurse and pediatrician documentation conducting. The scheme of a development history and case history. Calculation and rules
of drugs preservation. Introduction of drugs through skin and mucous tunic, enteral and inhalation methods. The technique of parenteral
methods of drugs introduction. Periods of childhood. Physical development of children. Anatomico-psysiological peculiarities (app) of
a nervous system. Nervous-psychic development of a child. Examination methodology. Deviation semiotics. Skin and subcutaneous fat.
Musculoskeletal (apparatus) system. Anatomic and physiological of hematopoietic system of children. The methods of investigation.
Affection semiotics. Immune system. Anatomic and phisiological peculiarities of children’s cardiovascular system. Methods of examination.
Affections’ semiotics. Anatomic and physiological peculiarities of respiratory system of children. The methods of investigation. Affection
semiotics. Anatomical and phisiological peculiarities of feeding system. The methods of examination, the semiotics of involvments.
Anatomic and physiological peculiarities of children’s urinary tracts system. The methods of investigation. The affection semiotics.
Anatomic and physiological peculiarities of endocrine system. The methods of investigation. The affection semiotics. Breast feeding
(natural). Mixed and artificial feeding. Prophylactic immunization (vaccination). Medical history scheme. The list of practical scills.

58925

Підручник

Petrenko V.I.
172.

Phthisiology=Ôòèç³àòð³ÿ

К.: Медицина, 2008. – 288 с. – Мова англ. – Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-966-10-0000-0
Recommended by the Ministry of Public Health of Ukrain

У підручнику викладено історичні відомості вчення про туберкульоз, епідеміологія, етіологія, патогенез й імунологія цієї хвороби. Подано загальні принципи діагностики й лікування туберкульозу органів дихання і позалегеневої локалізації. Висвітлено питання організації протитуберкульозних заходів в Україні
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і заходи, рекомендовані Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Для студентів вищих медичних навчальних
закладів IV рівня акредитації.
CONTENTS
Foreword.
Chapter 1. Phthisiology Fundamentals.
Chapter 2. Pulmonary Tuberculosis.
Chapter 3. Extrapulmonary Tuberculosis.
Chapter 4. Tuberculous Patient Treatment.
Chapter 5. Fight against Tuberculosis.
Bibliography

71421

173.

Підручник

Radiation Medicine=
Ðàä³àö³éíà ìåäèöèíà

За ред. М.І. Пилипенка
К.: ВСВ “Медицина”, 2013. – 224 с. + 6 с. кольор. вкл. – Мова англ. –
Формат 70×100 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-241-9
Approved by the Ministry of Education and Science

У підручнику вміщено базові відомості з усіх розділів радіаційної медицини:
основи фізики іонізивних випромінень і їх взаємодії з матерією, механізми їхніх
біологічних ефектів від первинних іонізації і збудження атомів до клінічних проявів на тканинному і організменному рівнях, патофізіологія і клініка уражень від
загального і місцевого опромінення людини, стохастичні ефекти низьких доз опромінення і особливості радіаційних уражень за внутрішнього опромінення від інкорпорованих радіонуклідів. Особлива увага приділена питанням
гарантії безпеки медичного застосування іонізивної радіації, за якого населення отримує переважну частину від
усього антропогенного опромінення. Уперше в радіаційній медицині вводиться поняття культури безпеки – головної ролі психології людини як в гарантовано безпечному користуванні усіма благами, що надає радіація, так і
у виникненні радіаційних інцидентів різного масштабу і з різними соціально-економічними і медичними наслідками. Викладення клінічних розділів радіаційної медицини ілюстровано прикладами із власного клінічного досвіду
авторів.
Структура і зміст підручника відповідають розділам навчальної програми з цієї дисципліни, затвердженої МОЗ
України. Для студентів вищих медичних закладів освіти III–IV рівнів акредитації та лікарів-інтернів усіх спеціальностей, практичних лікарів, викладачів та всіх зацікавлених питаннями ролі радіації в забезпеченні людства благами і
рівня загроз від неї.
CONTENTS
Introduction. Radiation medicine and its place among medical disciplines.
Chapter 1. Physics of ionizing radiation. Radiation measurements. Sources of ionizing radiation (M.I. PYLYPENKO).
Chapter 2. Fundamentals of radiobiology. Principles of radiation safety control (M.I. PYLYPENKO).
Chapter 3. Effects of radiation on man (M.I. PYLYPENKO, H.V. KULINICH).
Chapter 4. Internal irradiation. Stochastic effects of internal irradiation (M.I. PYLYPENKO).
Chapter 5. Social, psychological and medical aspects of nuclear power plant reactor accidents (M.I. PYLYPENKO, D.A. BAZYKA).
Annex 1. Abbreviations.
Annex 2. Glossary
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65894

174.

Terminologia Histologica=Ã³ñòîëîã³÷íà
òåðì³íîëîã³ÿ: Ì³æíàðîäí³ òåðì³íè
ç öèòîëîã³¿ òà ã³ñòîëîã³¿ ëþäèíè

За редакцією Б.Ю. Чайковського і О.Д. Луцика
К.: ВСВ “Медицина” 2010. – Переклад з англ. видання. – 304 с. – Формат 60×84 1/8. –
Пал. тв.
ISBN 978-617-505-060-6 (укр.)
ISBN 978-0-7817-6610-4 (англ.)
Затверджено МОН України

Це видання – переклад українською і російською мовами найновішої редакції Міжнародної гістологічної термінології, яка була затверджена у 2005 році на Міжнародному конгресі анатомів у Кіото і вийшла
друком у 2008 році у видавництві Wolters Kluwer Health (США). У ній вперше для полегшення комп'ютерного опрацювання
інформації Федеративний міжнародний комітет з анатомічної термінології (FICAT) застосував дванадцятизначні ідентифікатори термінів. У виданні вміщено значну кількість нових термінів, які стосуються найсучасніших досягнень біохімії, клінічної
біології та цитофізіології. Численні підсторінкові виноски, що містять короткі коментарі до нових термінів і цитують назви
оригінальних праць, де ці терміни зустрічаються вперше, стануть у пригоді зацікавленому читачеві. Для студентів і викладачів вищих медичних навчальних закладів І–IV рівнів акредитації, лікарів-інтернів, курсантів, магістрів.
CONTENTS
Поради користувачеві. Передмова до міжнародного видання. Члени федеративного міжнародного комітету з анатомічної
термінології (ficat). Подяка. Передмова до українського видання. Список рекомендованої літератури. Цитологія. Клітина.
Клітинний цикл. Загальна гістологія. Стовбурові клітини. Епітеліальна тканина. Сполучні та опорні тканини. Гематолімфоїдні структури. М’язова тканина. Нервова тканина. Спеціальна гістологія. Кістки. З’єднання. М’язи. Травна система. Дихальна
система. Сечова система. Статеві системи. Жіноча статева система. Чоловіча статева система. Ендокринна система. Серцевосудинна система. Лімфоїдна система. Нервова система. Центральна нервова система. Периферична нервова система. Кишкова нервова система. Рецептори та органи чуття. Орган нюху. Око та споріднені структури. Вухо. Орган смаку. Загальний
покрив. Покажчик епонімів. Покажчик латинських термінів. Покажчик українських термінів. Покажчик англійських термінів.
Покажчик російських термінів

70262

Smolska L.Yu., Kiselyova O.G.
175.

The Lat³n Language and Medical
Terminology Basics=Ëàòèíñüêà ìîâà
³ îñíîâè ìåäè÷íî¿ òåðì³íîëîã³¿

2-ге вид. – К.: ВСВ “Медицина”, 2012. – 400 с. – Мова англ. – Формат 70×100 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-167-2
Recommended by the Ministry of Education and Science of Ukraine

Підручник складено з урахуванням вимог Болонської кредитно-модульної
системи. Мета його – навчити студента не лише основ латинської граматики, а й
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медичної термінології (анатомо-гістологічної, фармацевтичної та клінічної). У підручнику враховано зміни, внесені
в останні видання міжнародних анатомічної і гістологічної, а також хімічної номенклатур. Розширено і поглиблено
виклад тем клінічної та фармацевтичної термінології. Уміщено цікавий інформативно-пізнавальний матеріал з різних
галузей стародавньої медицини.
З розвитком медицини як окремої науки, з остаточним виокремленням медичної термінології послабилися
її зв’язки з іншими науками, тому латинська мова – важливий засіб розширення кругозору майбутнього лікаря. У
підручнику наведено латинські крилаті вислови, засвоєння яких не лише сприятиме вивченню латинської мови, а
й допомагатиме наблизитися до розуміння неповторного та мудрого світу античності. Наприкінці подано таблиці
латинсько-грецьких суфіксів і префіксів, а також кінцевих терміноелементів, латинсько-український і українськолатинський словники, які відображають лексику, використану у вправах.
Для студентів і викладачів вищих медичних навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації.ї.
CONTENTS
Preface. Unit 1. The Latin alphabet. The pronunciation of vowels, diphthongs and consonants. Unit 2. The stress. The length
and brevity of a syllable. Unit 3. The notion of the scientific term. The structure of anatomical and histological terms. The
grammatical categories of nouns. The non-agreed modifier and the ways of its translation. Unit 4. The grammatical categories
of the adjective. The endings of genders. The division into groups. The agreed modifier. Unit 5. The morphological structure of
binomial and polynomial anatomical terms with different modifiers. Unit 6. The 1st noun declension (Declinatio prima). Unit 7.
The 2nd noun declension (Declinatio secunda). Unit 8. The adjectives of the 1st and 2nd declension. Unit 9. The 3rd declension
nouns (Declinatio tertia). Unit 10. The masculine nouns of the 3rd declension. Unit 11. The 3rd declension of nouns. The feminine
gender of nouns. Unit 12. The 3rd declension nouns. The neutral gender of nouns. Unit 13. The peculiarities of the 3rd declension
nouns. Unit 14. The adjectives of the 3rd declension (Adjectīva declinatiōnis III). The Present Participle Active (Participium
praesentis actīvi). Unit 15. The degrees of comparison of adjectives (Gradus comparatiōnis adjectivōrum). Unit 16. The 4th and
5th declension of nouns (Declinatiōnes quarta et quinta). Unit 17. The verb. The basic forms of the verb. The Imperative Mood.
The Present Indicative Active and Passive. The Present Subjunctive Active and Passive.The verb sum, esse. The verb fio, fiĕri.
Unit 18. The Latin chemical nomenclature.The names of chemical elements, acids, oxides, salts, ethers. Unit 19. The wordforming elements indicating chemical composition of medications. The word-forming elements indicating pharmacological
groups of medications. The word forming elements indicating pharmacological effects of medical substances. Herb names in
the Crude Drug Nomenclature. Unit 20. The prescription. The prescription structure. The Latin part of the prescription. Unit 21.
The liquid medicinal forms (Formae medicamentōrum liquĭdae). Unit 22. The soft medicinal forms (Formae medicamentōrum
molles). Unit 23. The solid medicinal forms (Formae medicamentōrum durae). Unit 24. The introduction to clinical terminology.
The Greek and Latin doublets of the I–II declension nouns. The endings as word-forming elements of the 1st declension. Unit 25.
The Greek and Latin doublets of the adjectives of the 1st group. The Past Participle Passive used in clinical terminology. Unit 26.
The Greek and Latin doublets of nouns (III declension, masculine and feminine genders). Unit 27. The Greek and Latin doublets
of nouns (III declension, neutral gender). The word-building elements of the III declension. Unit 28. The Greek and Latin doublets
of the III declension adjectives. The Present Participle Active used in medical terminology. Word-building by means of suffixes.
Unit 29. The Greek and Latin doublets of the IV–V declension nouns. Unit 30. The Latin and Greek prefixes. The numerals and
adverbs used as prefixes. Unit 31. The translation of diagnoses. Appendix. Patterns of examination questions for final and
content-oriented graded tests. Module 1. Module 2. Greek and Latin prefixes, roots and suffixes used in medical terminology.
English-Latin glossary. Latin-English glossary
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МЕДИЧНА ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
Підручник

Перевидання

Ñèäîðåíêî Ï.²., Áîíäàðåíêî Ã.Î., Êóö Ñ.Î.
176.

Àíàòîì³ÿ òà ô³ç³îëîã³ÿ ëþäèíè

4-е вид., випр. – К.: ВСВ “Медицина”, 2012. – 248 с. + 48 с. кольор. вкл. – Мова укр. –
Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-216-7
Затверджено МОЗ України

У підручнику коротко викладено історію розвитку анатомії та фізіології. Особливу увагу приділено методам дослідження в анатомії та фізіології, розглянуто
відомості про будову організму людини з урахуванням результатів досліджень
останніх років. Матеріал викладено відповідно до нової навчальної програми
зі спеціальностей “Лікувальна справа”, “Акушерська справа” та “Лабораторна діагностика”. Анатомічні терміни приведено відповідно до Міжнародної анатомічної номенклатури.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Вступ. Історія розвитку анатомії та фізіології. Методи дослідження в анатомії і фізіології. Розділ 1. Будова клітини і тканин.
Розділ 2. Вчення про кістки та їх з’єднання. Розділ 3. М’язова система. Розділ 4. Травна система. Розділ 5. Дихальна система. Розділ 6. Обмін речовин та енергії. Вітаміни. Розділ 7. Сечова система. Розділ 8. Статева система. Розділ 9. Кров і
серцево-судинна система. Розділ 10. Ендокринні залози. Розділ 11. Будова та функції нервової системи. Розділ 12. Органи
чуття. Література

Підручник

Перевидання

Ïàë³é Ë.Â.
177.

Àíåñòåç³îëîã³ÿ òà ³íòåíñèâíà òåðàï³ÿ

2-е вид., перероб. та доп. – К.: ВСВ “Медицина”, 2011. – 232 с.; іл. – Мова укр. –
Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-148-1
Затверджено МОЗ України

У підручнику на сучасному рівні розглянуто питання анестезіології та інтенсивної терапії. Представлено алгоритми надання невідкладної долікарської допомоги.
Викладено правила сестринського спостереження та догляду за хворими у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії. Для самоконтролю отриманих студентами
знань наведено приклади тестових завдань і ситуаційних задач із відповідями.
До кожного розділу додається список рекомендованої літератури.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів І–ІІІ рівнів акредитації.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Список умовних скорочень. Передмова. Розділ 1. Загальна та місцева анестезія. Розділ 2. Серцево-легенева церебральна реанімація. Розділ 3. Інтенсивна терапія в разі гострої недостатності кровообігу. Розділ 4. Інтенсивна тера-
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пія в разі гострої недостатності дихання. Розділ 5. Інтенсивна терапія при коматозних станах. Розділ 6. Інтенсивна
терапія при гострих екзогенних отруєннях. Розділ 7. Інтенсивна терапія в разі несприятливих впливів чинників навколишнього середовища. Розділ 8. Інтенсивна терапія в разі акушерської патології. Відповіді на тестові завдання.
Відповіді на ситуаційні задачі. Список рекомендованої літератури

Підручник

Перевидання

Ñêëÿðîâ Î.ß., Ôàðòóøîê Í.Â., Ñîéêà Ë.Ä.,
Ñìà÷èëî ².Ñ.
178.

Á³îëîã³÷íà õ³ì³ÿ ç á³îõ³ì³÷íèìè
ìåòîäàìè äîñë³äæåííÿ

К.: ВСВ “Медицина”, 2009. – 352 с. – Мова укр. – Формат 70×100 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-966-10-0050-5
Затверджено МОН України

У підручнику на основі сучасних досягнень науки викладено основні поняття
з розділів біохімії.
Розглянуто метаболізм простих і складних білків, вуглеводів, ліпідів, розкрито значення ферментів і гормонів у перебігу та регуляції біохімічних процесів. Значну увагу приділено висвітленню питань порушення обміну при патологічних станах (атеросклерозі,
цукровому діабеті, ожирінні), спадкових захворюваннях. З метою полегшення засвоєння матеріалу наведено
запитання і типові тестові завдання до кожного розділу біохімії.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів I–II рівнів акредитації.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Вступ. Предмет і завдання біохімії. РоздIл 1. Історія розвитку біохімії. РоздIл 2. Загальні уявлення про обмін речовин
і енергії в живих організмах. Шляхи його регуляції. РоздIл 3. Гормони. РоздIл 4. Хімія білків. РоздIл 5. Обмін простих
білків і амінокислот. РоздIл 6. Обмін складних білків. РоздIл 7. Вітаміни. РоздIл 8. Ферменти. РоздIл 9. Вуглеводи та
їх похідні. РоздIл 10. Обмін вуглеводів. РоздIл 11. Хімія ліпідів. РоздIл 12. Обмін ліпідів. РоздIл 13. Взаємозв’язок
процесів обміну. Найважливіші функції печінки та їх характеристика в обміні речовин. РоздIл 14. Водно-сольовий і
мінеральний обмін. РоздIл 15. Система гемостазу і методи її дослідження. Список рекомендованої літератури

Підручник

Перевидання

Ñèäîðåíêî Ï.²., Ãóò Ò.Ì., ×åðíèøåíêî Ã.À.
179.

Â³éñüêîâî-ìåäè÷íà ï³äãîòîâêà

К.: ВСВ “Медицина”, 2008. – 432 с. – Мова укр. – Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-966-10-0017-8
Затверджено МОЗ України

Підручник підготовлено відповідно до чинної програми з військово-медичної
підготовки. У книжку вперше, на відміну від попередніх видань, включено розділ
з основ організації навчального процесу. Системно викладено засади провідних розділів військової медицини: організації медичного забезпечення військ,
військово-польової хірургії, військово-польової терапії з основами токсикології
і радіології, військової гігієни, військової епідеміології і медичного постачання з
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урахуванням сучасних досягнень військово-медичної науки. Значну увагу приділено організації самостійної роботи
студентів. Подано тести, задачі і завдання для самопідготовки і самоконтролю студентів, а також для контролю рівня
набутих знань, практичних навичок і вмінь з кожної теми.
Розглянуто основні принципи надання медичної допомоги пораненим і хворим, а також організації їх лікування
на етапах медичної евакуації. Висвітлено головні положення санітарно-гігієнічного і протиепідемічного забезпечення військ. Наведено основи організації забезпечення медикаментозними засобами, медичним майном і технікою.
Подано інструкції та алгоритми роботи студентів на практичних заняттях.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів І–ІІІ рівнів акредитації.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Передмова. Список скорочень. Методичні рекомендації до організації навчального процесу при викладанні “військовомедичної підготовки”. Частина І. Основи організації медичної служби збройних сил україни. Частина ІІ. Основи організації матеріально-технічного забезпечення медичної служби збройних сил україни. Частина ІІІ. Основи військово-польової
хірургії. Частина ІV. Військово-польова терапія з основами токсикології і радіології. Частина V. Основи військової гігієни.
Частина VI. Основи військової епідеміології. Частина VII. Додатки. Тести. Короткий військовий словник. Список використаної літератури

66096

Навчальний посібник

Ãóò Ò.Ì., Ãóò Ð.Ï.
180.

Â³éñüêîâî-ìåäè÷íà ï³äãîòîâêà

К.: ВСВ “Медицина”, 2010. – 304 с. – Мова укр. – Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-012-5
Затверджено МОЗ України

Уперше в Україні підготовлено навчальний посібник відповідно до програми з
військово-медичної підготовки. Відмінною рисою посібника є наголос авторів на
практичну підготовку студентів-медиків до роботи у військових частинах та підрозділах з провідних засад організації медичного забезпечення Збройних cил
України та Державної служби медицини катастроф.
Уперше включено розділи з основ організації та проведення практичних занять з військово-медичної підготовки, розкрито питання індивідуального та колективного захисту населення та особового складу спеціальних формувань в осередках надзвичайних ситуацій.
Окремим розділом вміщено матеріали з організації і надання медичної допомоги дітям та захисту їх в умовах
надзвичайних ситуацій і катастроф різного походження. Розглянуто основні принципи надання медичної допомоги пораненим і хворим, а також організації їх лікування під час медичної евакуації. Висвітлено практичні
питання санітарно-гігієнічного та протиепідемічного забезпечення військ. Наведено основи організації забезпечення лікарськими засобами, медичним майном і технікою. Подано інструкції та алгоритми роботи студентів
на практичних заняттях. Вміщено практичні питання з основ військово-польової хірургії, на сучасному рівні
викладено питання надання допомоги потерпілим терапевтичного профілю та ураженим токсичними хімічними
речовинами.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів I–III рівнів акредитації.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Передмова. Методичні основи підготовки та проведення практичних занять з військово-медичної підготовки. Частина І.
Основи організації медичного забезпечення та захисту особового складу. Частина ІІ. Основи військовопольової хірургії.
Частина IІІ. Військово-польова терапія з основами токсикології та радіології. Частина ІV. Основи військової гігієни. Частина V. Основи військової епідеміології. Частина VI. Захист дітей у надзвичайних ситуаціях. Додатки. Завдання для контролю
знань. Тести. Короткий військово-медичний словник. Список використаної літератури
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71720

181.

Підручник

Âíóòð³øíÿ ìåäèöèíà. Òåðàï³ÿ

4-е вид., випр. – К.: ВСВ “Медицина”, 2013. – 688 с. – Мова укр. –
Формат 70×100 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-249-5
Затверджено МОЗ України

Підручник підготовлено вченими Івано-Франківського державного медичного
університету та викладачами вищої категорії Івано-Франківського державного базового медичного коледжу. У підручнику викладено відомості про найважливіші
захворювання внутрішніх органів, вивчення яких передбачено Програмою для
студентів вищих медичних навчальних закладів.
Висвітлення питань діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів
ґрунтується на основних положеннях фундаментальних наук – анатомії, патоморфології, патологічної фізіології, біохімії. У підручнику поєднані традиційні ідеї підготовки фахівців-медиків з новітніми
вимогами Болонського процесу, зумовленими також потребами загальної медичної практики, сімейної медицини,
впровадженням нових організаційних форм надання медичної допомоги (стаціонари вдома, денні стаціонари в поліклініках та амбулаторіях, сільські лікарні, фельдшерсько-акушерські пункти тощо).
Для студентів вищих медичних навчальних закладів І–ІІІ рівнів акредитації.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Передмова. 1. Вступ. 1.1. Історія розвитку терапії в україні. 1.2. Основні завдання терапевтичної служби в україні. 1.3. Уявлення про хворобу, її етіологію, патогенез, симптоми, перебіг, діагноз, лікування, прогноз, профілактику. 2. Пропедевтика
внутрішніх хвороб. 2.1. Методи обстеження хворих (суб’єктивні, об’єктивні, допоміжні, лабораторні). 2.2. Методи обстеження пацієнтів із захворюванням органів дихання. 2.3. Методи обстеження пацієнтів із захворюванням органів кровообігу.
2.4. Методи обстеження пацієнтів із захворюванням органів травлення. 2.5. Методи обстеження пацієнтів із захворюванням
нирок, крові, ендокринної системи, опорно-рухового апарату, обміну речовин. 2.6. Роль і участь фельдшера в обстеженні
хворих та в структурі первинної медико-санітарної допомоги. 3. Спеціальна частина. 3.1. Захворювання органів дихання.
3.2. Захворювання органів кровообігу. 3.3. Захворювання органів травлення. 3.4. Захворювання нирок і сечових шляхів.
3.5. Захворювання ендокринних залоз (залоз внутрішньої секреції). Порушення обміну речовин. 3.6. Захворювання системи крові. 3.7. Дифузні захворювання сполучної тканини та хвороби суглобів. 3.8. Гострі алергійні захворювання. 3.9. Професійні захворювання. Список літератури

71848

Підручник

Ñòåïàíê³âñüêà Î.Â., Ùåðáèíà Ì.Î.
182.

Ã³íåêîëîã³ÿ

2-е вид., випр. – К.: ВСВ “Медицина”, 2013. – 432 с. + 2 с. кольор. вкл. – Мова укр. –
Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-220-4
Затверджено МОЗ України

У підручнику розглянуто історичні відомості про розвиток гінекології в Україні,
медичну деонтологію, основи законодавства України про охорону здоров’я жінки,
питання організації гінекологічної допомоги, анатомії та фізіології жіночих статевих органів.
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Особливу увагу приділено діагностиці, лікуванню та профілактиці гінекологічних захворювань, догляду за пацієнтками. Розглянуто питання планування сім’ї, наведено сучасні репродуктивні технології і методи контрацепції.
Описано консервативні та хірургічні методи лікування гінекологічних хворих, техніку виконання місцевих процедур,
підготовку хворих до оперативних втручань, принципи догляду за ними у післяопераційний період, алгоритм виконання практичних навичок.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів І–ІІІ рівнів акредитації за спеціальностями «Акушерська справа», «Лікувальна справа».
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Передмова. Розділ 1. Поняття про гінекологію. Основні етапи розвитку гінекології. Розділ 2. Основи організації гінекологічної допомоги. Розділ 3. Анатомія та фізіологія жіночих статевих органів. Розділ 4. Загальна симптоматологія і
діагностика гінекологічних захворювань. Розділ 5. Аномалії розвитку жіночих статевих органів та порушення статевого
дозрівання. Розділ 6. Неправильні положення жіночих статевих органів. Розділ 7. Запальні захворювання жіночих статевих органів. Розділ 8. Порушення менструальної функції та нейроендокринні синдроми. Розділ 9. Генітальний ендометріоз. Розділ 10. Доброякісні пухлини та пухлиноподібні утворення жіночих статевих органів. Розділ 11. Передракові
та фонові захворювання жіночих статевих органів. Розділ 12. Злоякісні новоутворення жіночих статевих органів. Розділ 13. Травматичні ушкодження жіночих статевих органів. Розділ 14. Невідкладні стани в гінекології. Розділ 15. Безплідний шлюб та сучасні репродуктивні технології. Розділ 16. Контрацепція. Розділ 17. Питання жіночої сексології та
сексопатології. Розділ 18. Основи дитячої гінекології. Розділ 19. Загальні методи лікування гінекологічних хворих. Додатки. Список літератури

68955

183.

Підручник

Ãðîìàäñüêå çäîðîâ’ÿ ³ ãðîìàäñüêå
ìåäñåñòðèíñòâî

За реакцією Є.Я. Склярова, М.Б. Шегедин і Б.Б. Лемішка
3-є вид. – К.: ВСВ “Медицина”, 2011. – 224 с. – Мова укр. – Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-115-3
Затверджено МОЗ України

У підручнику викладено основні завдання громадської медичної сестри в
справі збереження, зміцнення й відновлення громадського здоров’я, шляхи виконання цих завдань, первинної і вторинної профілактики найпоширеніших патологічних процесів у дорослого населення та дітей, планування сім’ї й запобігання
небажаній вагітності.
Для студентів вищих медичних закладів освіти I–IІІ рівнів акредитації, а також медичних сестер, що працюють
у різних лікувально-профілактичних закладах України.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Умовні скорочення.
Передмова.
Розділ 1. Медична валеологія і громадське медсестринство.
Розділ 2. Профілактика деяких захворювань внутрішніх органів.
Розділ 3. Охорона материнства і дитинства.
Література.
Додатки.
Предметний покажчик
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65828

Підручник

Øåãåäèí Ì.Á., Íóæíà Ò.Î.
184.

Äåðìàòîëîã³ÿ, âåíåðîëîã³ÿ
òà êë³í³÷íà îö³íêà ðåçóëüòàò³â
ëàáîðàòîðíèõ äîñë³äæåíü

К.: ВСВ “Медицина”, 2010. – 504 с. – Мова укр. – Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-093-4
Затверджено МОЗ України

У підручнику викладено відомості про різні етапи діагностики хвороб шкіри та
хвороб, які передаються статевим шляхом. Велику увагу приділено висвітленню
питань клінічної диференціальної діагностики хвороб, з якими лікарі найчастіше
стикаються в практичній діяльності, клінічних проявів хвороб шкіри та хвороб, які передаються статевим шляхом, а
також основним лабораторним методам дослідженя, що їх застосовують для підтвердження діагнозу та принципам
сучасного лікування. Стисло викладено інформацію про практичні маніпуляції під час діагностики та лікування зазначених захворювань, описано можливі шкірні прояви при патології внутрішніх органів і систем організму.
Для студентів вищих медичних закладів освіти I–IІІ рівнів акредитації.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Від авторів. Уживані скорочення. ЧАСТИНА І. КЛІНІЧНА ДЕРМАТОЛОГІЯ. Загальна патоморфологія дерматозів. Патогенетичні
механізми дерматозів. Діагностичний процес у дерматології. Везикульозні та бульозні дерматози. Екзематозні дерматози. Папульозні дерматози. Плямисті дерматози. Пурпурозні дерматози. Пустульозні дерматози. Горбикові дерматози. Вузлові дерматози. Індурації шкіри. Виразкові дерматози. ЧАСТИНА ІІ. КЛІНІЧНА ВЕНЕРОЛОГІЯ. Загальні підходи до обстеження пацієнтів
із захворюваннями, що передаються статевим шляхом. Хламідійна інфекція (хламідіоз). Гонококова інфекція. Трихомонадна
інфекція. Урогенітальний міко-, уреаплазмоз. Герпетична інфекція. Цитомегаловірусна інфекція. Гарднерельоз (бактеріальний
вагіноз). Урогенітальний кандидоз. Сифіліс. Токсоплазмоз. Донованоз. М’який шанкр. Аногенітальні бородавки. ВІЛ-інфекція/
СНІД. Принципи профілактики захворювань, які передаються статевим шляхом. Причини переходу захворювань, які передаються статевим шляхом, у хронічну форму. Графи логічної структури. Тестові завдання. Список літератури

72039

185.

Навчальний посібник

Äîãëÿä çà õâîðèìè ³ ìåäè÷íà
ìàí³ïóëÿö³éíà òåõí³êà

За редакцією Л.М. Ковальчука, О.В. Кононова
2-е вид., випр. – К.: ВСВ “Медицина”, 2013. – 480 с. – Мова укр. –
Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-281-5
Затверджено МОЗ України

У навчальному виданні вміщено інструкції для проведення занять з догляду
за хворими і медичної маніпуляційної техніки, алгоритми практичних навичок відповідно до розділів і тем дисципліни.
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НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ МЕДИЧНИХ ВНЗ І–ІІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ
Описано спостереження медичного працівника за станом пацієнта під час проведення процедури і після неї.
Особливу увагу приділено розділу “Санітарно-протиепідемічний режим”.
У посібнику наведено нормативні документи Управління охорони здоров’я МОЗ України.
Розроблено методичні вказівки для полегшення самостійної роботи студентів.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів I–III рівнів акредитації.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Передмова. Еталони відповідей до задач. Інструкції до практичних занять. Алгоритми практичних навичок. Розділ І.
Санітарно-протиепідемічний режим. Розділ ІІ. Особиста гігієна пацієнта. Розділ ІІІ. Харчування пацієнтів. Розділ IV. Спостереження і догляд за пацієнтом. Розділ V. Найпростіші методи фізіотерапії. Розділ VІ. Виписування, зберігання і застосування лікарських препаратів. Розділ VІІ. Участь медичної сестри в лабораторних та інструментальних дослідженнях. Список
літератури

72495

Підручник

Êàñåâè÷ Í.Ì.
186.

Çàãàëüíèé äîãëÿä çà õâîðèìè
³ ìåäè÷íà ìàí³ïóëÿö³éíà òåõí³êà

За редакцією В.І. Литвиненка
6-е вид., випр. – К.: ВСВ “Медицина”, 2014. – 424 с. – Мова укр. –
Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-321-8
Затверджено МОЗ України

У підручнику висвітлені питання професійної діяльності фельдшерів і акушерок. Особлива увага приділена санітарно-протиепідемічному режиму лікувальнопрофілактичних закладів, загальному догляду за хворими і медичній маніпуляційній техніці.
Проаналізовані особливості спостереження і догляду за пацієнтами різного профілю.
Надані рекомендації щодо формування здорового способу життя і профілактики захворювань.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів І–ІІІ рівнів акредитації. Підручник може бути корисним для
фельдшерів і акушерок.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
І. Передмова. ІІ. Вступ. ІІІ. Санітарно-протиепідемічний режим лікувально-профілактичних закладів. Дезінфекція. Стерилізація. IV. Типи лікувально-профілактичних закладів. Лікувально-охоронний режим медичних закладiв. V. Особиста гiгiєна
хворого. VІ. Харчування пацієнтів. VII. Найпростіші методи фізіотерапії. Гірудотерапія. Оксигенотерапія. VIII. Виписування,
зберiгання, застосування лiкарських препаратiв. ІХ. Спостереження за пацiєнтами i догляд за ними. Х. Догляд за хворими
під час блювання і порушень фізіологічних відправлень. ХІ. Лабораторнi та iнструментальнi методи дослiдження. Участь
фельдшера, акушерки в них. ХІІ. Спостереження за хворими з порушеннями функцій дихальної системи і догляд за ними.
ХІІІ. Спостереження за хворими з порушеннями функцiй серцево-судинної системи i догляд за ними. XIV. Спостереження за
хворими з порушеннями функцiй органiв травлення i догляд за ними. XV. Спостереження за хворими з порушенням функцій
нирок та сечових шляхів і догляд за ними. XVІ. Спостереження за хворими із захворюваннями кровi та кровотворних органiв
i догляд за ними. XVІІ. Спостереження за хворими із захворюваннями ендокринної системи i догляд за ними. XVІІІ. Догляд
за тяжкохворими i хворими, якi вмирають. Реанiмацiйнi заходи. ХІХ. Основи санологiї. Здоров’я, чинники ризику. ХХ. Загартовування органiзму. ХХІ. Формування здорового способу життя і профiлактика захворювань. ХХІІ. Рацiональне харчування. ХХІІІ. Психiчна саморегуляцiя. ХХІV. Сiм’я i здоров’я. ХХV. Активне довголiття. ХХVІ. Тести для контролю підсумкового
рівня знань. Список літератури
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61293

187.

Навчально-методичний посібник

Çá³ðíèê òåñò³â äëÿ êîíòðîëþ ð³âíÿ
çíàíü ç ïðîôåñ³éíèõ äèñöèïë³í
ç³ ñïåö³àëüíîñò³ «Ôàðìàö³ÿ»

За редакцією Є.В. Хоміка, І.Д. Бойчук
К.: Медицина, 2009. – 176 с. – Мова укр. – Формат 70×100 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-966-10-0019-2
Затверджено МОЗ України

У навчально-методичному посібнику представлено 1250 тестових завдань, які
визначають рівень професійної компетентності випускника з п’яти спеціальних
фармацевтичних дисциплін, а саме: організації та економіки фармації, фармакології, фармакогнозії, технології ліків і фармацевтичної хімії. З кожної дисципліни визначено 250 тестових завдань, які
охоплюють усі розділи і теми навчальних програм з урахуванням державних вимог до освітньо-професійної підготовки фахівців. Кожне завдання містить п’ять варіантів відповідей, з яких лише одна правильна. Правильні відповіді до тестових завдань і тематичні джерела літератури подано окремо. Матеріал збірника сформовано відповідно до навчальних програм фармацевтичних дисциплін для викладачів і студентів ВМ(Ф)НЗ І–ІIІ рівнів акредитації зі
спеціальності 5.12020101 “Фармація”, затверджених Департаментом кадрової політики, освіти і науки МОЗ України
в 2006 р. Для студентів і викладачів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І–ІIІ рівнів акредитації.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Передмова. Тести для контролю знань з нормативної дисципліни “Фармакологія”. Тести для контролю знань з нормативної
дисципліни “Фармакогнозія”. Тести для контролю знань з нормативної дисципліни “Організація та економіка фармації”. Тести для контролю знань з нормативної дисципліни “Технологія ліків”. Тести для контролю знань з нормативної дисципліни
“Фармацевтична хімія”

Навчальний посібник

Перевидання

Äåíèñåíêî Î.Â.
188.

²íôåêö³éí³ õâîðîáè â ìîäóëÿõ

2-е вид. – К.: ВСВ “Медицина”, 2011. – 168 с. – Мова укр. – Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-123-8
Затверджено МОЗ України

Посібник підготовлено відповідно до навчальних програм з інфекційних хвороб та епідеміології з урахуванням вимог кваліфікаційних характеристик і стандартів освіти на основі нормативно-директивних матеріалів Міністерства охорони здоров’я України. Мета написання посібника – закріплення та удосконалення
студентами набутих знань із клініко-лабораторної діагностики і лікування інфекційних хвороб, а також догляду за хворими та вжиття первинних протиепідемічних заходів щодо локалізації і ліквідації інфекційних захворювань з метою запобігти їх масовому поширенню.
У посібнику представлено алгоритми для опанування сучасних методів дослідження, зокрема взяття матеріалу
для імунологічного моніторингу при дифтерії, правцю, кашлюку та кору, а також вимоги до відбору матеріалу для
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НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ МЕДИЧНИХ ВНЗ І–ІІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ
проведення досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції. Також до посібника включено алгоритми з надання першої допомоги при укусах кліщів і зміїних укусах, зважаючи на збільшення в останні роки кількості таких
пацієнтів і можливі смертельні наслідки таких ушкоджень.
Для студентів вищих навчальних медичних закладів І–ІІ рівнів акредитації.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Передмова. Загальні вимоги до відбору, пакування і транспортування матеріалу для лабораторного дослідження. Тематичний
модуль “Загальна частина”. Тематичний модуль “Кишкові інфекції”. Тематичний модуль “Інфекції дихальних шляхів”. Тематичний
модуль “Трансмісивні (кров’яні) інфекції”. Тематичний модуль “Інфекції зовнішніх покривів”. Тематичний модуль “ВІЛ-інфекції /
СНІД”. Тематичний модуль “Форми первинної облікової документації з інфекційної захворюваності”. Додатки. Список літератури

65830

Підручник

×îðíîâ³ë À.Â., Ãðèöêî Ð.Þ., Ëèøåíþê Ñ.À.
189.

Êë³í³÷íå ìåäñåñòðèíñòâî
â ³íôåêòîëîã³¿

2-е вид., перероб. та доп. – К.: ВСВ “Медицина”, 2010. – 408 с. – Мова укр. –
Формат 70×100 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-100-9
Затверджено МОН України, Рекомендовано МОЗ України

У підручнику наведено основні нозологічні форми інфекційних хвороб, які
найчастіше трапляються в Україні, та передбачені програмою вивчення клінічного медсестринства, а також основи епідеміології. Опис кожної хвороби дається в
такій послідовності: етіологія, епідеміологія, клінічні ознаки, лабораторна діагностика, догляд, дієта, лікування профілактика, найважливіші заходи в епідемічному осередку. В окремій частині підручника описано невідкладні стани, що найчастіше супроводжують перебіг інфекційних хвороб.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів І–ІV рівнів акредитації за спеціальністю “Сестринська справа”.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Список скорочень. Передмова. Загальна частина. Спеціальна частина. Невідкладні стани в клінічній картині інфекційних
хвороб. Тестові завдання. Додатки. Предметний покажчик. Список літератури

66095

190.

Підручник

Êë³í³÷íå ìåäñåñòðèíñòâî â ïåä³àòð³¿

За редакцією В.С. Тарасюка
2-е вид., перероб. і доп. – К.: ВСВ “Медицина”, 2010. – 200 с. – Мова укр. –
Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-086-6
Затверджено МОЗ України

Підручник підготовлено відповідно до вимог навчальної програми Міністерства охорони здоров’я України щодо розвитку медсестринства та його ступеневої
підготовки. У виданні висвітлено особливості догляду та лікування дітей з різними
видами патології. Для кращого запам’ятовування й аналізу матеріалу розроблені
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схеми зв’язку проблем пацієнта з причинами захворювань, їхнім розвитком, невідкладною допомогою та доглядом
за хворими, а також таблиці диференціальної діагностики захворювань.
Для самостійної роботи студентів запропоновано тестові завдання й ситуаційні задачі з відповідями.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів I–III рівнів акредитації, медичних сестер практичної охорони
здоров’я, викладачів.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Розділ 1. Захворювання у новонароджених.
Розділ 2. Захворювання у дітей раннього віку.
Розділ 3. Захворювання органів дихання.
Розділ 4. Дитяча кардіологія.
Розділ 5. Захворювання системи крові.
Розділ 6. Захворювання травної системи.
Розділ 7. Захворювання сечової системи.
Самостійна робота. Додаток.
Список скорочень.
Список літератури

Підручник

Перевидання

Áîéêî Ò.².
191.

Êë³í³÷í³ ëàáîðàòîðí³ äîñë³äæåííÿ

К.: ВСВ “Медицина”, 2010. – 352 с. + 16 с. кольор. вкл. – Мова укр. –
Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-966-10-0073-4
Затверджено МОЗ України

Матеріал підручника відповідає новій навчальній програмі студентів за спеціальністю “Лабораторна діагностика”. Його мета – надати теоретичні знання з гематологічних і загальноклінічних досліджень, а також з досліджень сечі і функцій органів травлення, що необхідні для розуміння значення лабораторних досліджень
і оволодіння навичками їх виконання.
Для студентів вищих медичних закладів освіти I–III рівнів акредитації та лаборантів клініко-діагностичних лабораторій.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Тема 1. Вступ до спеціальності. ГЕМАТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ. Тема 2. Вчення про кровотворення. Тема 3. Фізіологічна
роль формених елементів. Гематологічна норма. Тема 4. Патологічні зміни складу крові. Тема 5. Анемії – захворювання системи крові. Тема 6. Анемії. Агранулоцитоз. Променева хвороба. Лабораторна діагностика. Тема 7. Лейкози – захворювання
системи крові. Тема 8. Хронічні лейкози. Лімфогранулематоз. Лабораторна діагностика. Тема 9. Геморагічні діатези. Лабораторна діагностика. Тема 10. Імунні властивості еритроцитів. Групи крові та резус-фактор. ДОСЛІДЖЕННЯ СЕЧІ. Тема 11.
Будова нирок. Теорія сечоутворення. Тема 12. Дослідження сечі. Фізичні властивості сечі. Проба Зимницького. Тема 13.
Хімічне дослідження сечі: протеїнурія та глюкозурія. Тема 14. Хімічне дослідження сечі. Пігменти сечі. Тема 15. Мікроскопічне дослідження сечі. ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІЙ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ. Тема 16. Методи дослідження функціонального
стану шлунка. Фракційне зондування. Тема 17. Дослідження шлункового соку. Тема 18. Внутрішньошлункова рН-метрія.
Беззондові методи дослідження секреції шлунка. Тема 19. Дослідження дуоденального вмісту. Тема 20. Копрологічне дослідження. ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ. Тема 21. Дослідження рідин із серозних порожнин. Тема 22. Дослідження
спинномозкової рідини. Тема 23. Дослідження мокротиння. Тема 24. Дослідження виділень зі статевих органів. ТЕСТИ.
Список рекомендованої літератури
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Навчальний посібник

Øåâ÷åíêî ª.Ì.
192.

Ëàòèíñüêà ìîâà ³ îñíîâè ìåäè÷íî¿
òåðì³íîëîã³¿

8-е вид., випр. – К.: ВСВ “Медицина”, 2012. – 240 с. – Мова укр. –
Формат 60×84 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-227-3
Допущено МОЗ України

Навчальний посібник складається з нормативного курсу латинської мови для
медичних навчальних закладів і додаткових матеріалів, що містять зразки контрольних робіт, списки латинських назв захворювань тощо. Наприкінці книги подано латинсько-український та українсько-латинський алфавітні словники. Термінологічна спрямованість посібника допоможе учням упевнено користуватися медичною термінологією.
Доповнено текстові завдання у зв’язку з вимогою декридетації Болонського процесу.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів I–III рівнів акредитації
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Передмова. Вступ. Фонетика. Морфологія. Додатки. Латинсько-український словник. Українсько-латинський словник

65117

Підручник

Ñòåïàøêî Ì.Â., Ñóõîñòàò Ë.Â.
193.

Ìàñàæ ³ ë³êóâàëüíà ô³çêóëüòóðà
â ìåäèöèí³

К.: ВСВ “Медицина”, 2010. – 352 с. – Мова укр. – Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-005-7
Затверджено МОЗ України

У підручнику докладно наведено інформацію з історії масажу. Описано види,
форми і методи масажу. Подано гігієнічні вимоги до його проведення. Велику увагу
приділено прийомам застосування масажу для ефективного лікування та реабілітації хворих із різними патологічними станами. Викладено орієнтовні комплекси
ЛФК, які використовують у педіатрії, геронтології, гінекології, у клініці внутрішніх
хвороб, а також у період вагітності та післяпологовий період.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів I–III рівнів акредитації, медичних сестер, інструкторів з ЛФК та
масажу, лікарів загальної практики та ін.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Історія масажу. Системи масажу. Показання та протипоказання до проведення масажу. Гігієнічні вимоги до проведення масажу. Лікарські засоби, що застосовують для масажу. Вплив масажу на організм. Класифікація масажу. Прийоми масажу. Масаж окремих частин тіла. Лікувальний масаж. Інші види масажу. Масаж у комплексі з фізіо- і гідротерапією, ЛФК, мануальною
терапією, темпами, оксигенотерапією. Загальні поняття про лікувальну фізкультуру. Клініко-фізіологічне обґрунтування застосування ЛФК. Список літератури
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Підручник

Перевидання

Ïîðàäà À.Ì., Ïîðàäà Î.Â.
194.

Ìåäèêî-ñîö³àëüíà ðåàá³ë³òàö³ÿ
³ ìåäè÷íèé êîíòðîëü

К.: ВСВ “Медицина”, 2011. – 296 с. – Мова укр. – Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-132-0
Затверджено МОЗ України

У підручнику описано основні принципи фізичної реабілітації, а також комплекси вправ для занять з лікувальної фізкультури. Наведено ситуаційні задачі, завдання і тести з реабілітації, фізіотерапії, лікувальної фізкультури, масажу і медичного контролю, а також вміщено кілька додатків. Викладено систему професійних
алгоритмів для відпрацювання практичних навичок під час роботи з фізіотерапевтичною апаратурою. Подано методики виконання процедур, правила безпеки праці медичних працівників та деякі застереження щодо виникнення
непередбачуваних ситуацій. Крім того, висвітлено низку проблем, пов’язаних із реабілітацією осіб з обмеженими
фізичними та розумовими можливостями.
Підручник відповідає вимогам кредитно-модульної системи.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів І–ІІІ рівнів акредитації. Матеріал підручника буде корисний і
для медичних сестер під час їхньої практичної діяльності.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Вступ. Основи фізичної реабілітації. Основні принципи фізичної реабілітації пацієнтів із різними захворюваннями. Основи
медичного контролю. Ситуаційні задачі. Алгоритми для відпрацювання практичних навичок. Тестові завдання. Відповіді на
тестові завдання. Додатки. Література

72038

195.

Навчальний посібник

Ìåäèöèíà íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é.
Îðãàí³çàö³ÿ íàäàííÿ ïåðøî¿
ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè

За редакцією В.С. Тарасюка
2-е вид., випр. – К.: BCB “Медицина”, 2013. – 528 с. – Мова укр. –
Формат 70×100 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-283-9
Рекомендовано МОЗ України

У посібнику розкрито питання надзвичайних ситуацій, їх походження, причини виникнення та медико-санітарні наслідки при них. Описано загальні принципи
надання медичної допомоги потерпілим при надзвичайних ситуаціях, організації лікувально-евакуаційного забезпечення. Надано алгоритми виконання практичних навичок.
Розкрито питання організації санітарно-гігієнічного і протиепідемічного забезпечення населення, проведення
його захисту в умовах надзвичайних ситуацій; механізм передачі інформації по вертикалі з місця виникнення надзви-
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чайних ситуацій. Книга підготовлена згідно з Державною програмою зі створення єдиної системи надання екстреної
медичної допомоги.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІ–IV рівнів акредитації.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Список скорочень. Розділ 1. Надзвичайні ситуації. Загальна характеристика, класифікація. Розділ 2. Нормативно-правові
акти, організація та завдання Державної служби медицини катастроф. Розділ 3. Загальні принципи надання медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях. Розділ 4. Організація лікувально-евакуаційного забезпечення населення під час надзвичайних ситуацій. Розділ 5. Аварії на радіаційно небезпечних об’єктах. Організація допомоги постраждалим. Розділ 6. Аварії
на хімічно небезпечних об’єктах. Організація допомоги постраждалим. Розділ 7. Організація санітарно-гігієнічного і протиепідемічного забезпечення населення при надзвичайних ситуаціях. Розділ 8. Організація захисту населення у надзвичайних ситуаціях. Розділ 9. Організація і структура передачі інформації про виникнення надзвичайної ситуації та її медикосанітарні наслідки. Розділ 10. Пов’язки при надзвичайних ситуаціях (десмургія). Розділ 11. Отруєння в побуті, господарстві.
Додатки. Ситуаційні задачі. Список використаної літератури

Підручник

Перевидання

Áàðö³õîâñüêèé Â.Â., Øåðñòþê Ï.ß.
196.

Ìåäè÷íà á³îëîã³ÿ

2-е вид., випр. – К.: ВСВ “Медицина”, 2012. – 312 с. + 16 с. кольор. вкл. – Мова укр. –
Формат 70×100 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-215-0
Затверджено МОЗ України

Матеріал підручника викладено відповідно до навчальної програми з медичної біології. У підручнику відображено молекулярно-генетичний, клітинний та
онтогенетичний рівні організації життя, ураховуючи специфіку організму людини; подано основи генетики людини, біосферний рівень організації життя і місце людини в ньому. Особливу увагу приділено спадковим хворобам і медикобіологічним аспектам паразитизму.
Важливого значення надано формуванню практичних умінь і навичок розв’язування типових задач, запропоновано широкий спектр контрольних завдань для самоперевірки знань.
Додатковим мотиваційним чинником до опанування знань виступає актуалізація кожної теми, висвітлення її медичної, наукової та соціальної значущості. Зв’язок із практикою, принцип історизму забезпечують блоки науковопопулярної інформації, які за своїм змістом доповнюють і розширюють теми, що вивчаються.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів I–III рівнів акредитації.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Розділ 1. Предмет медичної біології. Структурно-функціональна організація клітини. Розмноження на клітинному рівні. Розділ 2. Молекулярні основи спадковості. Реалізація спадкової інформації. Розділ 3. Закономірності успадкування
у людини ознак за законами Менделя. Розділ 4. Взаємодія генів. Хромосомна теорія Т. Моргана. Генетика статі. Множинний алелізм. Розділ 5. Мінливість у людини як властивість життя і генетичне явище. Розділ 6. Основи генетики
людини. Медико-генетичне консультування. Розділ 7. Спадкові хвороби людини. Розділ 8. Біологія індивідуального
розвитку. Патологічні порушення онтогенезу. Розділ 9. Медико-біологічні аспекти паразитизму. Медична протозоологія. Розділ 10. Медична гельмінтологія. Плоскі та круглі черви – паразити людини. Розділ 11. Медична арахноентомологія. Розділ 12. Взаємозв’язок індивідуального та історичного розвитку. Біосфера і людина. Список рекомендованої
літератури
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59570

Підручник

Ïóòèíöåâà Ã.É.
197.

Ìåäè÷íà ãåíåòèêà

2-е вид., перероб. і доп. – К.: ВСВ “Медицина”, 2008. – 392 с. + кольор. вкл. –
Мова укр. – Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-966-8144-60-8
Затверджено МОЗ України

У підручнику викладено основи медичної генетики з урахуванням сучасного
стану її розвитку. Наведено цитологічні та біохімічні основи спадковості, закономірності успадковування ознак, механізми розвитку спадкової патології; розглянуто вплив зовнішнього середовища на появу спадкових мультифакторіальних
хвороб. У підручнику значну увагу приділено діагностиці та профілактиці цих
хвороб.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів І–ІІІ рівнів акредитації.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Вступ. Розділ 1. Основи генетики. Медична генетика як наука і галузь охорони здоров’я. Розділ 2. Цитологічні основи спадковості. Розділ 3. Біохімічні основи спадковості. Розділ 4. Закономірності успадковування ознак. Розділ 5. Хромосомна
теорія спадковості. Розділ 6. Спадковість і середовище. Розділ 7. Методи медичної генетики. Розділ 8. Спадковість і патологія. Розділ 9. Медико-генетичне консультування. Генетичний глосарій. Список літератури. Додатки

72141

Підручник

Ñàìîéëåíêî Â.Á., ßêîâåíêî Í.Ï. òà ³í.
198.

Ìåäè÷íà ³ ñîö³àëüíà ðåàá³ë³òàö³ÿ

К.: ВСВ “Медицина”, 2013. – 464 с. – Мова укр. – Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-207-5
Затверджено МОЗ України

У підручнику викладено матеріал з основ реабілітації, фізіотерапії, лікувальної
фізкультури, масажу та медико-соціальної реабілітації при різних видах патології
дорослих і дітей, описано сучасні орієнтовні комплекси відновного лікування пацієнтів з різними нозологіями згідно з програмою “Медична і соціальна реабілітація”. Детально описано прийоми масажу та лікувальної фізкультури, що сприяють
ефективному лікуванню та реабілітації хворих з різними патологічними станами в
клініці внутрішніх хвороб. Особливу увагу приділено психологічній, професійній, соціальній реабілітації та відновному лікуванню в геріатрії з урахуванням анатомо-фізіологічних змін у цієї категорії пацієнтів.
Для студентів вищих медичних закладів освіти І–ІІІ рівнів акредитації, медичних сестер, інструкторів з лікувальної
фізкультури та масажу.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Передмова. Список скорочень. Розділ 1. Основи реабілітації. Розділ 2. Основи фізіотерапії. Розділ 3. Лікувальна фізкультура та масаж. Розділ 4. Медико-соціальна реабілітація при різних видах патології у дорослих і дітей. Список літератури
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Навчальний посібник

Перевидання

Ñàëÿê Í.Î., Ñìà÷èëî ².Ñ.
199.

Ìåäè÷íà ïàðàçèòîëîã³ÿ. Ïðàêòèêóì

За редакцією М.Б. Шегедин
К.: ВСВ “Медицина”, 2011. – 184 с. + 8 с. кольор. вкл. – Мова укр. –
Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-135-1
Рекомендовано МОЗ України

У навчальному посібнику викладено методику проведення практичних занять
з медичної паразитології. У кожному практичному занятті подано опис морфофізіологічних особливостей паразитів, їхніх життєвих циклів, клінічних ознак захворювань і методів діагностики. Особливу увагу приділено самостійній роботі студентів та контролю рівня засвоєння
програмного матеріалу.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів I–IIІ рівнів акредитації, працівників лабораторій лікувальнопрофілактичних закладів.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Від авторів. Мета вивчення навчальної дисципліни. Розділ І. Медична протозоологія. Розділ ІІ. Медична гельмінтологія.
Розділ ІІІ. Медична арахноентомологія. Список літератури

57234

Підручник

Íàçàðîâà ².Á.
200.

Ìåäñåñòðèíñòâî â àêóøåðñòâ³

К.: Медицина, 2008. – 224 с. – Мова укр. – Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-966-8144-85-1
Допущено МОЗ України

У підручнику висвітлено організацію роботи акушерського стаціонару, санітарно-гігієнічний режим у пологових будинках, перебіг вагітності, її можливі
ускладнення. Особливу увагу приділено медсестринському догляду за вагітними
та породіллями. У книзі наведено накази Міністерства охорони здоров’я України, що дають змогу стандартизувати і уніфікувати діагностику, лікування, а також
застосовувати ефективні методики лікування для зниження захворюваності та
смертності жінок і новонароджених.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів І–ІІІ рівнів акредитації.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
І. Передмова. II. Теоретичні заняття. 1. Акушерство як наука. Організація акушерської допомоги в україні. Санітарногігієнічний і протиепідеміологічний режим в акушерському стаціонарі. 2. Вагітність. Спостерігання і догляд за вагітними.
3. Фізіологічні роди. 4. Післяпологовий період. Грудне вигодовування. Післяпологові захворювання. 5. Гестози вагітних.
6. Патологічні пологи. Оперативне розродження. 7. Екстремальні ситуації в акушерстві, невідкладна медична допомога.
III. Практичні заняття. IV. Підсумкові ситуаційні задачі. V. Підсумкові тести. VI. Список літератури
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Підручник

Òàðàñþê Â.Ñ., Êó÷àíñüêà Ã.Á.
201.

Ìåäñåñòðèíñòâî â ãåðîíòîëîã³¿,
ãåð³àòð³¿ ³ ïàë³àòèâí³é ìåäèöèí³

К.: ВСВ “Медицина”, 2013. – 648 с. – Мова укр. – Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-212-9
Затверджено МОЗ України

У підручнику порушено актуальні питання геронтології і геріатрії, паліативної
медицини, особливості медсестринського догляду за пацієнтами похилого віку,
безнадійнохворими.
Підручник складається з 11 розділів, 31 додатка, тестового контролю знань студентів, схем, малюнків і таблиць.
Викладено матеріал з історії розвитку геронтології, організації геріатричної допомоги в Україні та паліативної медицини; про вікові періоди в житті людини, природне, прискорене і передчасне старіння, особливості медсестринського догляду за пацієнтами похилого віку, які перебувають на ліжковому режимі, безнадійнохворими.
Висвітлено особливості перебігу захворювань органів дихання, кровообігу, травлення, сечовиділення, ендокринної системи, системи крові, опорно-рухового апарату, органів зору і слуху, шкіри, нервової системи і психічної
сфери у пацієнтів похилого віку. Увага читача акцентується на особливостях медсестринського процесу, наводяться
приклади медсестринських діагнозів за класифікацією NANDA.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів І–ІІІ рівнів акредитації, медичних сестер-бакалаврів, медичних сестер-магістрів, медичних працівників геріатричних відділень, хоспісів, патронажних медичних сестер товариств Червоного Хреста, будинків-інтернатів геріатричного типу, сімейних лікарів, фельдшерів ФАПів.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Список скорочень. Розділ 1. Геронтологія і геріатрія як науки. Розділ 2. Загальна геріатрія. Розділ 3. Особливості перебігу
захворювань органів дихання у пацієнтів похилого віку. Розділ 4. Особливості перебігу захворювань системи органів кровообігу в похилому і старечому віці. Розділ 5. Особливості перебігу захворювань органів травлення у пацієнтів похилого
віку. Розділ 6. Особливості перебігу захворювань нирок і сечовивідних шляхів у пацієнтів похилого віку. Розділ 7. Захворювання системи крові в геріатрії. Розділ 8. Особливості перебігу захворювань ендокринної системи й обміну речовин у
пацієнтів похилого віку. Розділ 9. Особливості перебігу захворювань опорно-рухового апарату в пацієнтів похилого віку.
Розділ 10. Захворювання органів зору, слуху і шкіри у пацієнтів похилого віку. Розділ 11. Особливості перебігу захворювань нервової системи і порушень психіки у пацієнтів похилого віку. Тестовий контроль

67252

Навчальний посібник

Íàçàðîâà ².Á., Ï³ñàðºâ À.À., Ìèõàéëîâ Î.Â.
202.

Ìåäñåñòðèíñòâî â ã³íåêîëîã³¿

2-е вид., перероб. та доп. – К.: ВСВ “Медицина”, 2010. – 248 с. – Мова укр. –
Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-050-7
Затверджено МОЗ України

У навчальному посібнику викладено організацію сестринського процесу в гінекології, методи обстеження гінекологічних хворих. Розглянуто етіологію, патогенез, клінічну картину, діагностику і лікування загальних захворювань жіночих статевих органів, доброякісних і злоякісних новоутворень. Особливу увагу приділено
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питанню надання невідкладної медичної допомоги при маткових кровотечах, шокових станах, алергійних реакціях.
Окремий розділ присвячено позаматковій вагітності й трофобластичним захворюванням.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів I–III рівнів акредитації.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Передмова. Список скорочень. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА. Тема «Організація гінекологічної допомоги в Україні. Організація сестринського процесу в гінекології. Основи законодавства України про охорону здоров’я жінки. Медична етика й
деонтологія в гінекології». Тема «Методи обстеження гінекологічних хворих». Тема «Запальні захворювання жіночих статевих органів». Тема «Безплідність. Основи сексології». Тема «Доброякісні пухлини жіночих статевих органів». Тема «Злоякісні пухлини жіночих статевих органів». Тема «Циклічні й ациклічні порушення менструальної функції». Тема «Аномалії
розвитку і положення жіночих статевих органів». Тема «Екстремальні ситуації в гінекології. Невідкладна медична допомога».
Тема «Консервативні методи лікування гінекологічних хворих. Передопераційна підготовка й післяопераційний догляд».
ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА. Тема «Методи обстеження гінекологічних хворих». Тема «Запальні захворювання жіночих статевих органів». Тема «Безплідність. Основи сексології». Тема «Доброякісні пухлини жіночих статевих органів». Тема «Злоякісні
пухлини жіночих статевих органів». Тема «Циклічні й ациклічні порушення менструальної функції». Тема «Аномалії розвитку
і положення статевих органів». Тема «Екстремальні ситуації в гінекології. Невідкладна медична допомога». Тема «Консервативні методи лікування гінекологічних хворих. Передопераційна підготовка й післяопераційний догляд». Тема «Проведення
диференційованого заліку»

57236

Навчальний посібник

Øåãåäèí Ì.Á., Çàé÷åíêî Ì.Ì., Çàé÷åíêî ß.Î.
203.

Ìåäñåñòðèíñòâî â äåðìàòîëîã³¿
³ âåíåðîëîã³¿

К.: Медицина, 2008. – 120 с. – Мова укр. – Формат 60×90 1/8. – Пал. тв.
ISBN 978-666-8144-92-0
Допущено МОЗ України

Навчальний посібник з дисципліни “Медсестринство в дерматовенерології”
складено у вигляді структурно-логічних схем, які висвітлюють основні питання
навчальної дисципліни. Підготовлений згідно з новою програмою, затвердженою
Міністерством охорони здоров’я України. Посібник адаптований до Міжнародної
класифікації хвороб десятого перегляду.
Структурно-логічні схеми з кожної нозологічної форми подано у такій послідовності: визначення хвороби, етіологія, епідеміологія, класифікація, медсестринський процес, профілактика. Особлива увага приділена розкриттю всіх
етапів медсестринського процесу, діяльності медсестри в процесі лікування хворого.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів І–ІІІ рівнів акредитації зі спеціальності «Сестринська
справа».
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Список скорочень. Передмова. Хвороба. Медсестринство в дерматовенерології. Модуль 1. Інфекційні хвороби шкіри.
Модуль 2. Мікози (грибкові ураження шкіри). Модуль 3. Вірусні інфекційні хвороби з ураженням шкіри і слизових оболонок. Модуль 4. Паразитарні хвороби шкіри. Модуль 5. Дерматит та екзема. Модуль 6. Кропив’янка та еритема. Модуль 7. Папулосквамозні дерматози. Модуль 8. Бульозні дерматози. Модуль 9. Системні хвороби та локалізовані зміни
сполучної тканини. Модуль 10. Бактеріальні хвороби шкіри. Модуль 11. Захворювання придатків шкіри. Модуль 12.
Доброякісні та злоякісні новоутворення шкіри. Модуль 13. Хвороби, що передаються статевим шляхом. Список використаної літератури
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Підручник

Ì
Ìåäñåñòðèíñòâî
âî

204.

«²£¨°¬©¬¡
За редакцією
професора В.С. ТАРАСЮКА,
канд. мед. наук Н.В. ТИТАРЕНКО

Ìåäñåñòðèíñòâî â äèòÿ÷³é
³íôåêòîëîã³¿

За редакцією В.С. Тарасюка, Н.В. Татаренко
К.: ВСВ “Медицина”, 2013. – 336 с. – Мова укр. – Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-302-7
Затверджено МОЗ України

Група авторів Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, Вінницького медичного коледжу ім. Д.К. Заболотного й практичних лікарів
підготувала підручник і врахувала всі вимоги сьогодення, особливо поширення
інфекційних захворювань серед дитячого населення. Увагу читача акцентовано
на специфічності збудників вірусних чи бактерійних захворювань, їхніх епідеміологічних і клінічних проявах, наведено класифікації хвороб за формами, клінічними варіантами, тяжкістю перебігу
тощо. Окремо оцінено стан пацієнта, розроблено план сестринського догляду й етапи його реалізації з оцінюванням
отриманих результатів.
Це друге видання зі значними змінами і доповненнями. Підручник складається з трьох розділів. Розділ 1. Загальні
положення щодо організації і проведення комплексу санітарно-епідемічних заходів у дитячих стаціонарах. Розділ 2.
Вірусні інфекції. Розділ 3. Бактерійні інфекції.
Доповненням до них є тестові завдання, контрольні ситуаційні задачі й додатки зі зразками документації, Календарем профілактичних щеплень.
Матеріали викладено відповідно до вимог навчальних програм для студентів вищих медичних навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації. Також він стане у пригоді працівникам практичної охорони здоров’я.
М Е Д И Ц И НА

СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Передмова. Загальні положення щодо організації проведення комплексу санітарно-протиепідемічних заходів у дитячих
стаціонарах. ВІРУСНІ ІНФЕКЦІЇ. Грип. Аденовірусна інфекція. Парагрип. Кір. Краснуха. Епідемічний паротит. Вітряна віспа. Поліомієліт. Вірусний гепатит. СНІД у дітей. Туберкульоз. Дифтерія. Кашлюк. Скарлатина. Менінгококова інфекція. БАКТЕРІЙНІ
ІНФЕКЦІЇ. Гострі кишкові інфекції. Тестові завдання. Контрольні ситуаційні задачі. Додатки. Література

72040

Підручник

Êàðåë³íà Ò.²., Êàñåâè÷ Í.Ì.
205.

Ìåäñåñòðèíñòâî â íåâðîëîã³¿

2-е вид., випр. – К.: ВСВ “Медицина”, 2013. – 296 с. – Мова укр. –
Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-272-3
Затверджено МОЗ України

У підручнику значну увагу приділено питанням професійної діяльності медичної сестри в роботі з пацієнтами неврологічного профілю.
Особливу увагу зосереджено на таких питаннях: анатомо-фізіологічні особливості нервової системи; основні неврологічні синдроми; основні методи об-
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НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ МЕДИЧНИХ ВНЗ І–ІІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ
стеження хворих неврологічного профілю; захворювання нервової системи (етіологія, патогенез, клінічна картина,
лікування, профілактика); надання невідкладної допомоги особам із захворюваннями нервової системи; особливості
спостерігання і догляду за пацієнтами неврологічного профілю.
Надано рекомендації щодо безпеки професійної діяльності медичних сестер; етико-деонтологічної роботи з хворими неврологічного профілю.
У додатках наведено короткий словник медичних термінів, які використовують у неврології, методику виконання
спинномозкової пункції, дані про взаємодію ліків в ін’єкційних розчинах та формулювання медсестринського діагнозу.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів I–III рівнів акредитації та молодших медичних працівників.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Передмова. Неврологія як наука, її історія i досягнення. Анатомо-фізіологічні особливості нервової системи. Захворювання
нервової системи. Основні неврологічні синдроми. Основні методи обстеження хворих неврологічного профілю. Захворювання периферійної нервової системи. Iнфекційні захворювання нервової системи. Ураження нервової системи при синдромі набутого імунодефіциту. Порушення мозкового кровообігу. Об’ємні процеси центральної нервової системи. Травми
головного і спинного мозку. Спадково-дегенеративні захворювання нервової системи. Хвороби нервової системи у новонароджених. Аномалії розвитку нервової системи. Демієлінізувальні і прогресивні хвороби нервової системи. Захворювання вегетативної нервової системи. Епілепсія. Неврози. Iнтоксикації нервової системи. Надання невідкладної медичної
допомоги хворим із неврологічною патологією медичними сестрами. Роль і особливості роботи медичної сестри з обслуговування пацієнтів неврологічного профілю. Здоров’я медичної сестри і безпека професійної діяльності. Основні принципи
лікування пацієнтів із неврологічними захворюваннями та особливості спостерігання і догляду за хворими неврологічного
профілю. Особливості етико-деонтологічної роботи з пацієнтами неврологічного профілю. Психотерапія. Додатки. Тести
для контролю кінцевого рівня знань. Список літератури

71851

206.

Підручник

Ìåäñåñòðèíñòâî â îíêîëîã³¿

За редакцією Л.М. Ковальчука
2-е вид., випр. – К.: ВСВ “Медицина”, 2013. – 512 с. – Мова укр. –
Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-265-5
Затверджено МОН України

У підручнику викладено матеріал з дисципліни “Медсестринство в онкології”
відповідно до навчальної програми МОЗ України. Зміст підручника розкриває теоретичні та практичні аспекти роботи медичної сестри онкологічної служби відповідно до загальноприйнятої в Україні медсестринської моделі Вірджинії Хендерсон та етапів медсестринського процесу в різні періоди ведення онкологічного
хворого: діагностики, лікування, реабілітації, паліативної допомоги при різних локалізаціях злоякісних пухлин.
Використано і подано положення та нормативні документи МОЗ України. Підручник містить плани медсестринських втручань, типові алгоритми медсестринської допомоги та маніпуляційної техніки в онкології, матеріали для
самостійної роботи студентів: ситуаційні задачі, тестові завдання.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів І–ІІІ рівнів акредитації та медсестер-фахівців.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Передмова. Загальна характеристика злоякісних пухлин. Організація онкологічної допомоги в Україні. Основи медсестринського процесу в роботі з онкологічними хворими. Діагностика злоякісних пухлин. Деякі етичні та деонтологічні аспекти
в роботі медсестри з онкологічними хворими. Лікування злоякісних пухлин. Спеціальна онкологія. Період паліативного
(симптоматичного) консервативного лікування. Алгоритми надання медсестринської допомоги та догляду за онкологічними хворими. Додатки. Література
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Підручник

Ì
Ìåäñåñòðèíñòâî
ð òâî
£¢°®
За редакцією
професора В.С. ТАРАСЮКА

207.

Ìåäñåñòðèíñòâî â ïåä³àòð³¿

За реакцією В.С. Тарасюка
К.: ВСВ “Медицина”, 2013. – 336 с. – Мова укр. – Формат 60×90 1/16. –
Пал. тв.
ISBN 978-617-505-280-8
Затверджено МОЗ України

Підручник підготовлено за новою програмою. Кожне дитяче захворювання
описано за схемою медсестринського процесу, а саме: визначення, чинники, класифікація, клінічні прояви, оцінювання стану, план сестринського догляду, реалізація плану догляду, оцінювання результатів. Викладено основні положення, що
стосуються медсестринського догляду за хворими дітьми. Плани медсестринського догляду наведено за схемою проблема–причина–очікуваний результат–дії медичної сестри. Подано інструкції до
виконання практичних навичок. Запропоновано тестові завдання та контрольні ситуаційні задачі, складено таблиці
з відповідями до них.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації, а також працівників практичної охорони здоров’я.
М Е Д И Ц ИН
ИНА

СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Передмова. Розділ 1. Хвороби новонароджених. Розділ 2. Захворювання дітей раннього віку. Розділ 3. Функціональні розлади травлення. Розділ 4. Хронічні розлади травлення. Розділ 5. Захворювання верхніх дихальних шляхів. Розділ 6. Захворювання органів дихання. Розділ 7. Захворювання крові. Розділ 8. Захворювання системи кровообігу. Розділ 9. Захворювання системи кровотворення і крові. Розділ 10. Захворювання органів сечовиділення. Розділ 11. Захворювання органів
травлення. Розділ 12. Захворювання ендокринної системи. Розділ 13. Гельмінтози. Література

70850

Підручник

Ïîãîðºëîâ ².²., Ñåç³í Ñ.Þ.
208.

Ìåäñåñòðèíñòâî â ïñèõ³àòð³¿
³ íàðêîëîã³¿

2-е вид., випр. – К.: ВСВ “Медицина”, 2013. – 352 с. – Мова укр. –
Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-266-2
Затверджено МОЗ України

У підручнику викладено матеріал із питань психіатрії та наркології відповідно
до сучасної навчальної програми.
Значну увагу приділено питанням професійної діяльності медичної сестри
та фельдшера в роботі з пацієнтами психіатричного та наркологічного профілю.
Описано сучасні уявлення про психіатричні та наркологічні хвороби, а також психопатологічні феномени, симптоми і синдроми, що їх спостерігають при різних психічних розладах.

e-mail: med@society.kiev.ua
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НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ МЕДИЧНИХ ВНЗ І–ІІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ
Визначено роль, місце і завдання медичної сестри під час надання допомоги психічно хворим людям.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів І–ІІІ рівнів акредитації.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Передмова. Частина 1. ПСИХІАТРІЯ. Розділ 1. Історія психіатрії. Розділ 2. Учення про вищу нервову діяльність. Явища,
функції, стани психічної діяльності. Психіка. Розділ 3. Класифікація та типи перебігу психічних хвороб. Розділ 4. Загальна
психопатологія. Методи обстеження психічнохворих. Розділ 5. Організація психіатричної служби. Розділ 6. Невідкладна
медична психіатрична допомога. Профілактика екстремальних і кризових станів у психіатрії. Прогноз. Експертиза. Принципи реабілітації психічнохворих. Розділ 7. Порушення психічної діяльності при інфекційних і соматичних захворюваннях.
Післяпологові психози. Розлади психіки під час клімаксу. Розділ 8. Психічні розлади при травматичному ушкодженні головного мозку. Екологічна психіатрія. Розділ 9. Шизофренія. Розділ 10. Маніакально-депресивний психоз. Розділ 11. Церебральний атеросклероз. Інволюційні психози. Психози сенільного і пресенільного віку. Розділ 12. Епілепсія. Розділ 13.
Розумова відсталість, або олігофренія. Розділ 14. Психогенні хвороби. Розділ 15. Розлади особистості та поведінки (психопатії). Частина 2. НАРКОЛОГІЯ. Розділ 16. Алкоголізм. Розділ 17. Наркоманія. Словник психіатричних термінів. Список
використаної літератури. Додатки

71345

Підручник

Àíòðîïîâà Ò.Î.
209.

Ìåäñåñòðèíñòâî â ñ³ìåéí³é
ìåäèöèí³

3-є вид., випр. – К.: ВСВ “Медицина”, 2012. – 488 с. – Мова укр. –
Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-226-6
Затверджено МОЗ України

У підручнику розглянуто питання організації первинної медико-санітарної допомоги, етико-правові проблеми в роботі сімейної медсестри. Подано облікову
і звітну документацію на дільниці сімейної медицини.
Проаналізовано роль сімейної медсестри у формуванні здорового способу
життя пацієнтів, профілактиці захворювань у дітей. Описано сучасні аспекти догляду за пацієнтами з ВІЛ і хворими на
СНІД, організацію допомоги безнадійним пацієнтам.
За кредитно-модульною системою наведено тести, ситуаційні задачі для самоконтролю і відповіді до них.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів І–ІІІ рівнів акредитації.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Поняття про сімейну медицину. Етико-правові проблеми у роботі сімейної медсестри. Організація роботи медичної сестри.
Облікова і звітна документація на дільниці сімейної медицини. Родина і здоров’я. Робота медсестри як одна з характерних
ознак сімейної медицини. Роль сімейної медсестри в розв’язанні проблем суспільного здоров’я. Санітарно-просвітня робота. Участь сімейної медсестри у формуванні здорового способу життя. Профілактична робота на дільниці сімейної медицини. Роль сімейної медсестри в охороні дитинства. Робота сімейної медсестри з пацієнтами, які мають психосоматичні розлади. Сучасні аспекти догляду за пацієнтами, які страждають на ВІЛ/СНІД. Роль сімейної медсестри в організації допомоги
безнадійним пацієнтам. Репродуктивне здоров’я і планування сім’ї. Особливості роботи сімейної медсестри з пацієнтами
похилого і старечого віку. Біль у горлі. Кашель. Лихоманка. Кровохаркання. Больовий синдром у лівій половині грудної
клітки. Гіпертензивний синдром. Синдром порушення серцевого ритму. Синдроми недостатності кровообігу. Біль у животі.
Синдром шлунково-кишкових кровотеч. Синдром зоба, гіпер- і гіпотиреозу. Синдром гіпер- і гіпоглікемії. Суглобовий синдром. Додатки. Список літератури
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57235

Навчальний посібник

Øåãåäèí Ì.Á., Øóñòàêåâè÷ Ñ.Ô., Æóðîìñüêèé Â.Ñ.
210.

Ìåäñåñòðèíñòâî â õ³ðóðã³¿

К.: ВСВ “Медицина”, 2008. – 120 с. – Мова укр. – Формат 60×90 1/8. – Пал. тв.
ISBN 978-966-8144-87-5
Допущено МОЗ України

Навчальний посібник з дисципліни “Медсестринство в хірургії” складено у вигляді графів логічної структури, які висвітлюють головні питання навчальної дисципліни за допомогою схем і словесних характеристик.
Особливу увагу приділено розкриттю всіх етапів медсестринського процесу,
діяльності медсестри щодо лікування пацієнтів з різними захворюваннями.
Перелік тем, їх послідовність подано відповідно до чинної навчальної програми.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Список скорочень. Передмова. Медсестринство як наукова дисципліна. Хвороба. Медсестринство в хірургії. Модуль 1. Закриті механічні ушкодження тканин. Модуль 2. Ушкодження голови, грудної клітки, хребта і кісток таза. Модуль 3. Рани.
Модуль 4. Термічні ушкодження. Модуль 5. Хірургічна інфекція. Модуль 6. Пухлини. Модуль 7. Захворювання органів черевної порожнини. Модуль 8. Захворювання судин нижніх кінцівок. Модуль 9. Захворювання сечової системи. Модуль 10.
Захворювання прямої кишки. Список літератури

Підручник

211.

Перевидання

Ìåäñåñòðèíñòâî ó âíóòð³øí³é
ìåäèöèí³

За редакцією В.В. Стасюка
К.: ВСВ “Медицина”, 2010. – 536 с. – Мова укр. – Формат 70×100 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-091-0
Затверджено МОЗ України

Підручник відповідає типовій програмі для вищих медичних навчальних закладів І–ІІІ рівнів акредитації. Матеріал викладено відповідно до сучасних вимог,
що висуваються до підручників. Зокрема узагальнено відомості про розвиток
внутрішньої медицини як науки, наведено короткі історичні відомості, принципи
організації і методи надання лікувально-профілактичної допомоги пацієнтам в
Україні, а також визначення теоретичних положень, що стосуються таких понять, як «хвороба», «симптоми», «проблеми», «медсестринський діагноз». Дається характеристика методів обстеження пацієнта медичною сестрою.
Акцентовано увагу на функції медичної сестри відповідно до етапів медсестринського процесу. Описано основні захворювання внутрішніх органів, починаючи з анатомо-фізіологічних особливостей кожної системи, клінічні
ознаки, основні проблеми пацієнта, планування медсестринських втручань, основні принципи лікування, диспансеризацію, профілактику.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів І–ІІІ рівнів акредитації.
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НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ МЕДИЧНИХ ВНЗ І–ІІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Список скорочень. Вчення про медсестринство у внутрішній медицині. Ведення пацієнтів із патологією органів дихання,
професійними хворобами і отруєннями. Ведення пацієнтів із хворобами серцево-судинної системи. Ведення пацієнтів із
ревматичними і системними хворобами сполучної тканини, алергійними захворюваннями. Ведення пацієнтів із хворобами
органів травлення. Ведення пацієнтів із хворобами нирок і сечовивідних шляхів. Ведення пацієнтів із хворобами системи
крові. Ведення пацієнтів із захворюваннями ендокринної системи

72041

Підручник

Êàñåâè÷ Í.Ì.
212.

Ìåäñåñòðèíñüêà åòèêà ³ äåîíòîëîã³ÿ

3-є вид., випр. – К.: ВСВ “Медицина”, 2013. – 200 с. – Мова укр. – Формат
60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-966-505-271-6
Затверджено МОЗ України

У підручнику викладено матеріал з питань медичної етики і деонтології: етичні
категорії; Етичний кодекс медичної сестри України; помилки в професійній діяльності медичних сестер та їх етичну оцінку. Описано сучасні уявлення про хворобу
і проблеми медсестринської етики й деонтології; психологічні основи спілкування
медичної сестри і пацієнта; збереження професійної таємниці та інформування пацієнта; біоетичні проблеми в сучасній медицині. Для студентів вищих медичних закладів освіти I–III равнів акредитації.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Передмова. 1. Поняття про медичну етику і деонтологію. Професійна поведінка медичної сестри та її регулювання. 2. Категорії медичної етики. 3. Сучасні етико-нормативні документи. 4. Помилки в діяльності медичних працівників та їх етична
оцінка. 5. Взаємовідносини медичних працівників. 6. Сучасні уявлення про хворобу та проблеми медсестринської етики і
деонтології. 7. Психологічні основи спілкування медичної сестри й пацієнта. 8. Збереження лікарської таємниці та інформування пацієнта. 9. Біоетичні проблеми в сучасній медицині. 10. Психологія повсякденної роботи по догляду за пацієнтами.
11. Етико-деонтологічні аспекти в діяльності медичних сестер різних спеціальностей. Список літератури

60605

Навчальний посібник

Ãóáåíêî ².ß., Øåâ÷åíêî Î.Ò., Áðàçîë³é Ë.Ï., Àïøàé Â.Ã.
213.

Ìåäñåñòðèíñüêèé äîãëÿä
çà ïàö³ºíòîì

К.: Медицина, 2008. – 304 с. – Мова укр. – Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-966-10-0021-5
Затверджено МОЗ України

У навчальному посібнику представлені стандарти медсестринських процедур
з догляду за пацієнтом, маніпуляції, плани медсестринського догляду, зразки медсестринської документації, стандарти навчання пацієнтів та їх родичів.
Для студентів і викладачів вищих медичних навчальних закладів І–ІІІ рівнів
акредитації, медсестринських факультетів університетів, слухачів відділень післядипломної освіти, медичних сестер, фельдшерів, акушерок.
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СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Передмова. Частина І. МЕДСЕСТРИНСЬКІ ПРОЦЕДУРИ З ДОГЛЯДУ ЗА ПАЦІЄНТОМ. Розділ 1. Інфекційна безпека. Розділ 2. Приймання пацієнта. Розділ 3. Антропометрія. Розділ 4. Підтримування, переміщення та розміщення пацієнта. Розділ 5. Допомога
пацієнтові у підтриманні особистої гігієни. Розділ 6. Оцінювання функціонального стану пацієнта. Розділ 7. Годування пацієнта.
Частина ІІ. МЕДСЕСТРИНСЬКІ МАНІПУЛЯЦІЇ ТА ПРОЦЕДУРИ. Розділ 8. Найпростіші фізіотерапевтичні процедури. Гірудотерапія.
Оксигенотерапія. Розділ 9. Застосування лікарських засобів. Розділ 10. Зондові процедури. Розділ 11. Газовідвідна трубка. Клізма. Розділ 12. Катетеризація сечового міхура. Частина ІІІ. СТАНДАРТИЗОВАНІ ПЛАНИ МЕДСЕСТРИНСЬКОГО ДОГЛЯДУ І НАВЧАННЯ. Розділ 13. План профілактики пролежнів. Розділ 14. Стандарти догляду. Розділ 15. Стандарти навчання. Список літератури

72248

214.

Підручник

Ìåíåäæìåíò ³ ë³äåðñòâî
â ìåäñåñòðèíñòâ³

¬¥¥¤¦¬¥²
«¤¥°±²¢®

В М Е Д СЕ СТРИ НСТВ І
За редакцією д-ра мед. наук В.Й. ШАТИЛА

За редакцією В.Й. Шатила
К.: ВСВ “Медицина”, 2013. – 304 с. – Мова укр. – Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-282-2
Затверджено МОН України

Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми з менеджменту
в медсестринстві, затвердженої Міністерством охорони здоров’я у 2008 р. У підМЕДИЦИНА
ручнику наведено загальні основи менеджменту, поняття про заклади охорони
здоров’я як об’єкта управління, структуру управління в охороні здоров’я, інформаційні технології та методи управління інформаційними системами у галузі охорони
здоров’я, концептуальні засади управління кадрами. Особливу увагу приділено
таким тематичним підрозділам, як управління конфліктами та стресами, ліцензування та акредитація закладів охорони здоров’я.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІ–ІІІ рівнів акредитації, організаторів та керівників охорони
здоров’я.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Відомості про авторів. Передмова. Розділ 1. Загальні основи менеджменту. Розділ 2. Роль менеджера в діяльності організації. Розділ 3. Організація як об’єкт менеджменту. Розділ 4. Структура управління в охороні здоров’я. Розділ 5. Інформаційне забезпечення управління. Розділ 6. Управління конфліктами та стресами. Розділ 7. Управління персоналом. Розділ 8.
Ліцензування та акредитація в системі охорони здоров’я. Глосарій. Список використаних джерел

Навчальний посібник

Перевидання

Äìèòðåíêî Ë.À., Çàâàäñüêà Í.Ï., Êîñÿ÷åíêî Í.Ì.
215.

Ìåíåäæìåíò ³ ìàðêåòèíã
ó ôàðìàö³¿

К.: ВСВ “Медицина”, 2010. – 144 с. – Мова укр. – Формат 84×108 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-087-3
Затверджено МОЗ України

Навчальний посібник створений на основі освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми Державного галузевого стандарту вищої освіти України.
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НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ МЕДИЧНИХ ВНЗ І–ІІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ
У посібнику стисло викладено теоретичний матеріал з менеджменту та маркетингу, зокрема: поняття менеджменту та управління, поняття про підприємницьку діяльність фармацевтичних організацій, висвітлено трудові відносини,
базові засади маркетингу, цінову і збутову політику підприємств. До кожного розділу додаються контрольні питання
і тестові завдання, виконання яких сприятиме визначенню напрямів ефективної практичної реалізації теоретичних
засад з дисципліни у фармацевтичній галузі майбутніми фахівцями.
Для студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І–ІІІ рівнів акредитації.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Передмова.
Тема 1. Менеджмент у фармації. Менеджмент та управління.
Тема 2. Фармацевтичні організації як об’єкти управління.
Тема 3. Менеджмент і підприємництво.
Тема 4. Функції та методи фармацевтичного менеджменту. Управлінські рішення, процес їх прийняття.
Тема 5. Сполучні процеси у фармацевтичному менеджменті.
Тема 6. Управління трудовими ресурсами і персоналом організації.
Тема 7. Основні положення фармацевтичного маркетингу. Характеристика фармацевтичного ринку.
Тема 8. Маркетингова товарна політика.
Тема 9. Цінова політика фармацевтичних підприємств.
Тема 10. Збутова політика фармацевтичних фірм.
Тема 11. Просування лікарських засобів на ринку.
Література

69286

Підручник

Êðèâîíîñ Î.Á., Äåì÷åíêî Î.Ì.
216.

Ìåòîäîëîã³ÿ íàóêîâî-äîñë³äíî¿
ðîáîòè

За редакцією О.В. Кононова
К.: ВСВ “Медицина”, 2011. – 160 с. – Мова укр. – Формат 84×108 1/32. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-122-1
Рекомендовано МОЗ України

У навчальному посібнику викладено методологію й організацію наукових досліджень. Висвітлено види та форми науково-дослідної діяльності студентів, етапи
наукового пошуку. Надано основні рекомендації щодо проведення наукових досліджень і визначення результатів
науково-дослідної діяльності студентів. Для студентів вищих медичних навчальних закладів І–III рівнів акредитації, а
також викладачів, які займаються науково-дослідною роботою.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Передмова. Лекції, практичні заняття, самостійна робота студентів. Модуль І. Наука та наукові дослідження. ТЕОРЕТИЧНИЙ
БЛОК. Лекція 1. Наука як система знань про світ. Лекція 2. Наукове дослідження. Категоріальний апарат наукового дослідження. Інформаційне забезпечення. ПРАКТИЧНИЙ БЛОК. Модуль ІІ. Методологія та методи наукового дослідження. ТЕОРЕТИЧНИЙ БЛОК. Лекція 3. Методологічні основи наукового дослідження. Методи наукового дослідження. ПРАКТИЧНИЙ
БЛОК. Модуль ІІІ. Науково-дослідна робота студентів у системі навчального процесу. ТЕОРЕТИЧНИЙ БЛОК. Лекція 4. Основні види науково-дослідної роботи студентів вищої школи. Лекція 5. Педагогічна діагностика результатів науково-дослідної
роботи студентів. ПРАКТИЧНИЙ БЛОК. Питання з дисципліни “Методологія науково-дослідної роботи” до диференційованого заліку. Література. Словник наукової термінології. Додатки
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70573

Підручник

Ëþòà Â.À., Êîíîíîâ Î.Â.
217.

Ì³êðîá³îëîã³ÿ

2-е вид., перероб. та доп. – К.: ВСВ “Медицина”, 2012. – 456 с. – Мова укр. –
Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-080-4
Допущено МОЗ України

Підручник підготовлено відповідно до програми з мікробіології для студентів вищих медичних навчальних закладів зі спеціальності “Сестринська справа”
та вимог Болонського процесу. На науковому і методичному рівні узагальнено та
висвітлено сучасні погляди на класифікацію, морфологію та фізіологію мікроорганізмів, механізми їх взаємодії з макроорганізмом і формування імунної відповіді, а
також питання патогенезу, мікробіологічної діагностики, специфічної профілактики та раціональної антимікробної
терапії.
Розроблено алгоритми виконання професійних практичних навичок, тести, ситуаційні задачі, надано рекомендації щодо проведення модульного контролю знань, умінь і практичних навичок студентів.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів I–ІІІ рівнів акредитації.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Список скорочень. Від авторів. Модуль І. ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ. Змістовний модуль 1. Мікробіологія як наука. Морфологія і фізіологія мікроорганізмів. Змістовний модуль 2. Мікроби і навколишнє середовище. Змістовний модуль 3.
Генетика і мінливість мікроорганізмів. Бактеріофаги. Змістовний модуль 4. Антибіотики. Хіміопрепарати. Змістовний
модуль 5. Вчення про інфекцію. Змістовний модуль 6. Вчення про імунітет. Специфічна імунопрофілактика та імунотерапія. Алергія. Модуль ІІ. СПЕЦІАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ. Змістовний модуль 7. Патогенні коки. Змістовний модуль 8.
Родина кишкових бактерій (ентеробактерії). Змістовний модуль 9. Збудники особливо небезпечних інфекцій. Змістовний
модуль 10. Збудники повітряно-краплинних бактеріальних інфекцій. Змістовний модуль 11. Патогенні клостридії. Неклостридіальні анаероби. Змістовний модуль 12. Патогенні спірохети. Рикетсії. Хламідії. Мікоплазми. Змістовний модуль 13.
Віруси. Короткий словник термінів. Список літератури. Відповіді на тести і ситуаційні задачі

65864

Навчальний посібник

Ôîéíÿê Â.Ì., Áîíäàðåíêî À.Ä., Ä³äåíêî Î.Ì.,
Øàïîâàë Í.Ë.
218.

Íàâ÷àëüíèé ïîñ³áíèê ç âíóòð³øíüî¿
ìåäèöèíè

К.: ВСВ “Медицина”, 2010. – 248 с. – Мова укр. – Формат 60×90 1/8. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-090-3
Затверджено МОЗ України

У навчальному посібнику подано лекційний матеріал із терапії підготовлений згідно з новою навчальною програмою. Висвітлено найважливіші питання
етіології, патогенезу, клінічних симптомів, діагностики, лікування й профілактики
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НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ МЕДИЧНИХ ВНЗ І–ІІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ
захворювань внутрішніх органів. Наведено найсучасніші вітчизняні і зарубіжні класифікації хвороб, лабораторні
та інструментальні методи дослідження. Деталізовано засоби невідкладної допомоги. Теоретичний матеріал викладено у вигляді структурно-логічних схем із дотриманням усталеного плану розгляду того чи іншого захворювання. Запропоновано навчальну інформацію з різних розділів терапії з урахуванням їх значущості в підготовці
майбутнього фахівця.
Великі за обсягом теми розглянуто в концентрованому варіанті з чіткою композицією та високим рівнем систематизації. Розвиток професійного мовлення досягнено шляхом активного використання термінологічних мінімумів.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів І–ІІІ рівнів акредитації.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Список скорочень. Передмова. Захворювання органів дихання. Захворювання органів кровообігу. Захворювання органів
травлення. Захворювання нирок і сечовивідних шляхів. Захворювання ендокринних залоз. Порушення обміну речовин. Захворювання крові та органів кровотворення. Дифузні захворювання сполучної тканини та хвороби суглобів. Гострі алергійні захворювання. Алергози. Професійні захворювання. Список літератури

Навчальний посібник

Перевидання

Ñàëÿê Í.Î., Ïàíêåâè÷ Ì.Ñ.
219.

Íàâ÷àëüíèé ïîñ³áíèê ç ìåäè÷íî¿
ãåíåòèêè

За редакцією М.Б. Шегедин
К.: ВСВ “Медицина”, 2008. – 144 с. – Мова укр. – Формат 84×108 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-966-10-0018-5
Затверджено МОЗ України

В умовах сьогодення, коли обсяг наукової інформації невпинно зростає,
важливого значення набуває самостійна пізнавальна робота студентів. Однією
з форм самостійної роботи є розв’язування задач на заняттях та під час позааудиторної підготовки. Задачі активізують навчальний процес, розвивають інтерес до предмета і здатність
студентів до аналітичного мислення. У процесі самостійної роботи студенти вчаться передбачати й аналізувати
процеси, встановлювати зв’язки між окремими явищами спадковості, що сприяє формуванню в них цілісного
уявлення про закономірності успадкування ознак.
У навчальному посібнику коротко викладено теоретичний матеріал з медичної генетики та наведено задачі переважно медичного змісту згідно з навчальною програмою. У кожному розділі до теоретичного матеріалу додано
приклади розв’язування типових задач і подано перелік задач для самостійного розв’язування, а також відповіді
до них.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів I–II рівнів акредитації та слухачів підготовчих курсів.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Роздiл 1. Молекулярні основи спадковості.
Роздiл 2. Закономірності успадкування ознак.
Роздiл 3. Мінливість.
Роздiл 4. Методи медичної генетики.
Відповіді до задач для самостійного розв’язування.
Список літератури
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71822

Н.О.
.О. КУРДЮМОВА
У ДЮ О
Т.Г. ПОЛІЩУК
О.А. ПАШКО
Ю.В. ЧЕРНЯВСЬКА
В.В. ТАРАН

НАВЧАЛЬНИЙ
ПОСІБНИК
З ПЕДІАТРІЇ
ПЕДІА
АТРІЇ

Навчальний посібник

Êóðäþìîâà Í.Î., Ïîë³ùóê Ò.Ã., Ïàøêî Î.À. ³ ³í.
220.

Íàâ÷àëüíèé ïîñ³áíèê ç ïåä³àòð³¿

К.: ВСВ “Медицина”, 2013. – 208 с. – Мова укр. – Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-170-2
Рекомендовано МОЗ України

Навчальний посібник містить рекомендації з догляду за здоровими і хворими
дітьми всіх груп з урахуванням анатомо-фізіологічних особливостей дитячого організму; передбачено нюанси догляду за дитиною в домашніх умовах і стаціонарі.
МЕДИЦИНА
Матеріал подано у вигляді алгоритмів практичних навичок щодо діагностичних втручань, лікувальних і профілактичних заходів, надання догляду, невідкладної
допомоги відповідно до сучасних наказів МОЗ України (протоколів догляду, діагностики і лікування). Посібник дасть можливість самостійно опановувати методику виконання маніпуляцій, а тестові
завдання допоможуть у проведенні самоконтролю.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів І–ІІІ рівнів акредитації, а також для медичних сестер і фельдшерів практичної охорони здоров’я.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Передмова. Оброблення рук перед проведенням маніпуляцій. Догляд за новонародженим. Догляд за недоношеною дитиною. Фізичний і нервово-психічний розвиток дитини. Вигодовування дітей раннього віку. Догляд при захворюваннях
новонароджених і дітей раннього віку. Захворювання органів травлення. Захворювання органів дихання. Захворювання
серцево-судинної системи. Захворювання крові. Захворювання органів сечової системи. Захворювання органів ендокринної системи. Догляд за дітьми з інфекційними хворобами. Відповіді. Додатки. Література

69002

221.

Навчальний посібник

Íàâ÷àëüíèé ïîñ³áíèê ç õ³ðóðã³¿
â ìîäóëÿõ

За редакцією Л.М. Ковальчука
2-е вид. – К.: Медицина, 2011. – 480 с. – Мова укр. – Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-113-9
Затверджено МОЗ України

У навчальному посібнику описано техніку основних хірургічних маніпуляцій,
показання і протипоказання до їх проведення, наведено рекомендації щодо запобігання можливим помилкам і ускладненням унаслідок виконання оперативних
втручань. Особливу увагу приділено наданню невідкладної допомоги, догляду за
пацієнтами з хірургічними хворобами та ушкодженнями.
Матеріал посібника викладено з урахуванням анатомії, фізіології, топографічної анатомії, що дасть можливість
досконало оволодіти технікою хірургічних маніпуляцій. Модулі структуровані, що полегшить самостійне засвоєння
їх студентами під час практичних занять і вдосконалить їхні професійні вміння.
Для студентів, які навчаються за спеціальностями: “Лікувальна справа”, “Акушерська справа”, “Сестринська справа”.

e-mail: med@society.kiev.ua
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НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ МЕДИЧНИХ ВНЗ І–ІІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Передмова. Профілактика хірургічної інфекції. Гемостаз. Знеболювання. Переливання крові. Десмургія. Дренування ран і
порожнин тіла. Оперативна хірургічна техніка. Передопераційний період. Післяопераційний період. Ушкодження. Хірургічна інфекція. Пухлини. Захворювання і ушкодження голови, лиця та шиї. Ушкодження і захворювання органів грудної клітки.
Ушкодження і захворювання органів черевної порожнини. Ушкодження і захворювання прямої кишки. Ушкодження і захворювання сечових і статевих органів. Ушкодження і захворювання хребта і таза. Ушкодження і захворювання кінцівок.
Додатки. Список використаної літератури

Підручник

Перевидання

Íàçàðîâà ².Á.
222.

Íåâ³äêëàäí³ ñòàíè â àêóøåðñòâ³

2-е вид. – К.: ВСВ “Медицина”, 2008. – 104 с. – Мова укр. – Формат 84×108 1/32. –
Обкл. м’яка.
ISBN 978-966-8144-92-9
Допущено МОЗ України

Проблема надання невідкладної допомоги в акушерстві на сьогодні є однією з
найважливіших, оскільки значно почастішали випадки екстрагенітальної патології,
патологічного перебігу вагітності, пологів і післяпологового періоду.
У навчальному посібнику подано детальну інформацію з невідкладних станів в
акушерстві. Висвітлено теми невідкладної допомоги при пізніх гестозах, кровотечах під час вагітності, пологів, у післяпологовий період, акушерський травматизм,
шокові стани.
Навчальний посібник розрахований на студентів медичних коледжів і училищ І–ІІІ рівнів акредитації.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Передмова. Основні види акушерської патології. Тема 1. Пізні гестози, невідкладна допомога. Тема 2. Невідкладна допомога у разі кровотечі під час вагітності та пологів. Тема 3. Невідкладна допомога у разі кровотечі у послідовому та ранньому
післяпологовому періодах. Тема 4. Невідкладна допомога при пологовому травматизмі. Тема 5. Невідкладна медична допомога при шокових станах. Тема 6. Невідкладна допомога при внутрішньоутробній гіпоксії плода та асфіксії немовляти.
Рекомендована література

71067

223.

Навчальний посібник

Íåâ³äêëàäí³ ñòàíè â ïåä³àòð³¿

За редакцією Р.І. Поцюрка
5-е вид., переробл. та допов. – К.: ВСВ “Медицина”, 2013. – 192 с. + 2 с. кольор. вкл. –
Мова укр. – Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-188-7
Рекомендовано МОЗ України

Навчальний посібник складено відповідно до нової навчальної програми “Невідкладні стани в педіатрії”. У ньому висвітлено основні клінічні прояви патології
дихальної, серцево-судинної систем, гострих алергійних реакцій, коматозних станів, гіпертермічного і судомного синдромів, харчових токсикоінфекцій та отруєнь,
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особливості надання невідкладної медичної допомоги дітям в умовах фельдшерсько-акушерського пункту та первинної медико-санітарної допомоги на догоспітальному етапі.
Подано алгоритми дій з надання невідкладної допомоги дітям, схеми лікування хворих, схеми лікування термінальних станів, тестові завдання з еталонами відповідей.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації, а також для фельдшерів, акушерів, медичних сестер фельдшерсько-акушерських пунктів, лікарських амбулаторій, відділень швидкої медичної допомоги.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Передмова. Список скорочень. Принципи надання невідкладної медичної допомоги дітям. Реанімація новонароджених.
Невідкладні стани в разі патології дихальної системи. Інтенсивна терапія при ускладненій пневмонії. Напад бронхіальної
астми. Гострий стенозувальний ларинготрахеобронхіт, або синдром крупа. Гостра судинна недостатність. Гостра серцева
недостатність. Гострі алергійні реакції негайного типу. Коматозні стани. Геморагічний синдром. Гостра ниркова недостатність. Гіпертермічний синдром. Судомний синдром. Інфекційно-токсичний шок. Токсикози у дітей. Харчові токсикоінфекції.
Гострі отруєння. Екзогенні фізичні ураження. Укуси тварин. Перелік основних препаратів для надання невідкладної медичної допомоги дітям у практичній діяльності фельдшера. Український предметний покажчик (за номерами рецептів). Основні
показники крові і сечі в дітей у нормі. Список препаратів, несумісних в одному шприці. Разові дози лікарських препаратів,
які застосовують при невідкладних станах у дітей. Тестові завдання. Список літератури

70700

Підручник

Áàðàí Ñ.Â.
224.

Íåâ³äêëàäí³ ñòàíè ó âíóòð³øí³é
ìåäèöèí³

2-е вид. – К.: ВСВ “Медицина”, 2012. – 136 с. – Мова укр. – Формат 60×90 1/16. –
Пал. тв.
ISBN 978-617-505-193-1
Затверджено МОЗ України

Підручник складено відповідно до нової навчальної програми за спеціальністю “Лікувальна справа”.
У підручнику висвітлено причини, клініку невідкладних станів у терапії, подано
протоколи надання медичної допомоги за спеціальністю “Медицина невідкладних
станів”, протокол надання медичної допомоги хворим на бронхіальну астму та ін.
Наведено таблиці диференціальної діагностики, тестовий контроль.
Матеріали підручника можуть бути використані фельдшерами під час їхньої практичної діяльності.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів І–ІІІ рівнів акредитації
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Список скорочень. Передмова. Невідкладні стани в разі захворювань органів дихання. Бронхіальна астма. Кровохаркання.
Легенева кровотеча. Витяг з наказу МОЗ України від 07.11.2009 № 813 “Алгоритм надання медичної допомоги хворим на пандемічний грип, викликаний вірусом A H1/N1 Каліфорнія”. Тести. Невідкладні стани в разі захворювань органів кровообігу. Артеріальна гіпертензія. Гіпертензивний криз. Тести. Аналіз електрокардіограми. Гострий коронарний синдром. Стенокардія. Інфаркт
міокарда. Тести. Гостра серцева недостатність. Гостра судинна недостатність. Кардіогенний шок. Тести. Аритмії. Тести. Невідкладна
допомога в разі захворювань органів травлення. Шлунково-кишкові кровотечі. Жовчнокам’яна хвороба. Печінкова колька. Печінкова енцефалопатія. Тести. Невідкладні стани в разі захворювань нирок та сечовивідних шляхів. Гостра ниркова недостатність. Нирковокам’яна хвороба (нефролітіаз). Уремічна кома. Тести. Невідкладна допомога в разі ендокринних захворювань.
Коми на тлі цукрового діабету. Тиротоксичний криз. Мікседематозна кома. Тести. Невідкладна допомога в разі алергійних захворювань. Кропив’янка. Набряк Квінке. Анафілактичний шок (АШ). Стандартний набір медикаментів та інструментів для надання
невідкладної допомоги в разі АШ. Тести. Деякі фізіологічні константи здорової людини. Список літератури
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Підручник
Т.І. КАРЕЛІНА, Н.М. КАСЕВИЧ

НЕВРОЛОГІЯ

Êàðåë³íà Ò.²., Êàñåâè÷ Í.Ì.
225.

Íåâðîëîã³ÿ

За редакцією професора Н.В. ЛИТВИНЕНКО

К.: ВСВ “Медицина”, 2013. – 288 с. – Мова укр. – Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-267-9
Затверджено МОЗ України

Запропонований підручник містить усі теми згідно з програмою дисципліни «Неврологія», затвердженою Департаментом кадрової політики, освіти і науки МОЗ України
(2011) для вищих медичних навчальних закладів І–III рівнів акредитації за спеціальністю
5.12010101 «Лікувальна справа», і має на меті навчити майбутнього фельдшера ефективМЕДИЦИНА
но оцінювати стан пацієнта, встановлювати діагноз, самостійно приймати рішення при
загрозливих для життя пацієнта станах в умовах фельдшерсько-акушерського пункту, у
відділеннях швидкої та невідкладної медичної допомоги, за непередбачених обставин.
У підручнику висвітлено такі питання: функціональна анатомія та патологія нервової системи; провідні неврологічні симптоми і синдроми; основні принципи обстеження, лікування хворих і догляд за ними; захворювання нервової системи: етіологія, патогенез, клінічна картина, лікування, профілактика; невідкладні стани в неврології і надання
першої медичної допомоги; основи охорони праці в лікувально-профілактичному закладі неврологічного профілю.
Підручник також містить тести для контролю підсумкового рівня знань і додатки (взаємодія лікарських препаратів, що їх застосовують у неврології; словник медичних термінів, які використовують у неврології).
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Передмова. Розділ І. Функціональна анатомія та патологія нервової системи. Загальна симптоматика нервових хвороб.
Розділ ІІ. Основні принципи обстеження, лікування хворих неврологічного профілю і догляд за ними. Розділ ІІІ. Хвороби
периферичної нервової системи. Розділ ІV. Інфекційні захворювання нервової системи. Розділ V. Порушення мозкового
кровообігу. Розділ VІ. Об’ємні процеси центральної нервової системи. Розділ VІІ. Травми центральної нервової системи.
Розділ VІІІ. Спадкові хвороби нервової системи. Хромосомні синдроми. Розділ ІХ. Хвороби нервової системи новонароджених. Розділ Х. Хвороби вегетативної нервової системи. Розділ ХІ. Інтоксикації нервової системи. Розділ ХІІ. Основи
охорони праці в лікувально-профілактичних закладах неврологічного профілю. Розділ ХІІІ. Невідкладні стани в неврології.
Тести для контролю підсумкового рівня знань. Ситуаційні задачі для повторення матеріалу. Додатки. Список літератури.

72440

Навчальний посібник

Ãèðèíà Í.Ï., Òóìàíîâà ².Â.
226.

Íåîðãàí³÷íà õ³ì³ÿ: Ïðàêòèêóì

2-е вид., перероб. та доп. – К.: ВСВ “Медицина”, 2013. – 184 с. – Мова укр. –
Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-311-9
Рекомендовано МОЗ України

Навчальний посібник відповідає сучасному рівню розвитку теорії та практики
виконання хімічного експерименту. Посібник складається із двох частин курсу неорганічної хімії: загальної хімії, хімії елементів. В обох частинах представлено теоретичні основи, подано лабораторні роботи; контрольні запитання для аудиторної
та позааудиторної самостійної роботи; приклади розв’язування типових вправ, висвітлено біологічну роль і застосування сполук елементів у медицині та фармації.
Навчальний посібник складено з використанням сучасної хімічної номенклатури.
Для студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І–ІІІ рівнів акредитації.

МЕДИЦИНА

тел.: +38 (044) 238-82-63, тел./факс: +38 (044) 581-15-67
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СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Передмова. Вступ. Предмет і завдання хімії. Порядок роботи в лабораторії. Частина І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ. 1. Атомно-молекулярне вчення.
2. Будова атома. 3. Періодичний закон і періодична система елементів Д.І. Менделєєва. 4. Типи хімічного зв’язку. 5. Класи неорганічних
сполук. 6. Комплексні сполуки. 7. Розчини. 8. Електролітична дисоціація. 9. Гідроліз солей. 10. Швидкість хімічної реакції. 11. Хімічна рівновага. 12. Окисно-відновні реакції. Тестові завдання для самоконтролю. Частина ІІ. ХІМІЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТА ЇХНІХ СПОЛУК. 1. Елементи
VIIА групи. Галогени. 2. Елементи VIА групи. Халькогени. 3. Елементи VА групи. 4. Елементи ІVА групи. 5. Елементи ІІІА групи. 6. Елементи
ІА групи (лужні метали). 7. Елементи ІІА групи (лужноземельні метали). 8. Елементи побічної підгрупи І групи (підгрупа Купруму). 9. Елементи побічної підгрупи ІІ групи (підгрупа Цинку). 10. Елементи побічної підгрупи VI групи (підгрупа Хрому). 11. Елементи побічної підгрупи VIІ групи (підгрупа Мангану). 12. Елементи побічної підгрупи VІІI групи. Біологічна роль та використання хімічних елемeнтів та їхніх
сполук. Тестові завдання для самоконтролю. Відповіді до тестів. Додаток. Константи йонізації кислот та основ при 25 °С. Періодична
система хімічних елементів Д.І. Менделєєва. Розчинність кислот, основ і солей у воді. Список рекомендованої літератури
Підручник
І.Ф. КОСТЕНКО

ОБСТЕЖЕННЯ
ТА ОЦІНЮВАННЯ
СТАНУ ЗДОРОВ’Я
ЛЮДИНИ

Êîñòåíêî ².Ô.
227.

Îáñòåæåííÿ òà îö³íþâàííÿ ñòàíó
çäîðîâ’ÿ ëþäèíè

К.: ВСВ “Медицина”, 2013. – 280 с. – Мова укр. – Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-293-8
Затверджено МОЗ України

Підручник створено відповідно до типової програми для вищих медичних навчальних закладів І–III рівнів акредитації з напряму підготовки «Сестринська справа».
У підручнику визначено теоретичні положення стосовно понять «здоров’я», «хвоМЕДИЦИНА
роба», «симптом», «синдром», «медсестринський діагноз», висвітлено деонтологічні
аспекти роботи медичної сестри. Узагальнено відомості щодо проблем здоров’я з
точки зору теорії адаптації та стресу. Надано характеристику методів об’єктивного
обстеження пацієнта медичною сестрою. Акцентовано увагу на методах діагностики поширених захворювань внутрішніх органів, наведено семіотику та диференціальну діагностику основних клінічних симптомів і синдромів. Для студентів вищих медичних навчальних закладів І–III рівнів акредитації, медичних сестер-бакалаврів.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Розділ 1. Стан здоров’я з точки зору адаптації. Деонтологічні аспекти в роботі медичної сестри. Розділ 2. Методи клінічного
обстеження пацієнта та оцінювання стану здоров’я. Розділ 3. Методи обстеження пацієнта із захворюваннями систем органів.
Розділ 4. Діагностика основних клінічних синдромів у разі захворювань систем внутрішніх органів. Додатки. Література

72423

Підручник

Ñåâ³äîâ Â.Â., Êàñåâè÷ Í.Ì.
228.

Îíêîëîã³ÿ

За редакцією В.П. Баштана
2-е вид. випр. – К.: ВСВ “Медицина”, 2013. – 232 с. – Мова укр. – Формат 60×90 1/16. –
Пал. тв.
ISBN 978-617-505-310-2
Затверджено МОЗ України

У підручнику викладено питання організації онкологічної допомоги в Україні,
методи обстеження онкологічних хворих і принципи діагностики новоутворень.

e-mail: med@society.kiev.ua

MEDICINE

158

НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ МЕДИЧНИХ ВНЗ І–ІІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ
Описано епідеміологію, етіологію, патогенез, клінічні ознаки онкологічних захворювань, їх діагностику, лікування,
особливості спостереження і догляду за пацієнтами, прогноз, диспансерне спостереження, скринінг.
Висвітлено можливі ускладнення в онкологічній клініці і методи надання допомоги. Розглянуто симптоматичне
лікування і методи надання допомоги пацієнтам у разі задавнених форм раку. Подано матеріал з питань етикодеонтологічної роботи з онкологічними пацієнтами і їхніми рідними. Акцентовано увагу на ролі фельдшера у виявленні онкологічних хворих та профілактиці злоякісних новоутворень.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів І–III рівнів акредитації.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Передмова. Організація онкологічної допомоги в Україні. Епідеміологія злоякісних пухлин. Методи обстеження
онкологічних хворих та принципи діагностики злоякісних новоутворень. Рак стравоходу. Рак шлунка. Рак ободової
та прямої кишки (колоректальний рак). Рак печінки. Рак підшлункової залози. Рак легень. Рак грудної залози.
Злоякісні пухлини шкіри. Меланома. Передракові захворювання шкіри. Передмеланомні зміни шкіри. Саркоми м’яких
тканин. Саркоми кісток. Лімфогранульоматоз. Рак шийки матки. Трофобластичні пухлини матки. Пухирний занесок.
Хоріокарцинома. Рак яєчників. Рак нирок. Рак сечового міхура. Рак передміхурової залози. Рак яєчка. Рак щитоподібної
залози. Пухлини головного та спинного мозку. Пухлини головного мозку. Пухлини спинного мозку. Пухлини щелепнолицевої ділянки. Передракові захворювання ротової порожнини. Передракові захворювання червоної облямівки губ.
Наявність клінічних ознак злоякісних пухлин щелепно-лицевої ділянки. Злоякісні пухлини губи. Злоякісні пухлини язика
та слизової оболонки ротової порожнини. Злоякісні пухлини щелеп. Злоякісні пухлини верхньої щелепи. Злоякісні
пухлини нижньої щелепи. Злоякісні пухлини слинних залоз. Злоякісні пухлини шиї. Злоякісні пухлини носової частини
глотки. Злоякісні пухлини ротової частини глотки. Злоякісні пухлини гортанної частини глотки. Злоякісні пухлини гортані.
Особливості харчування онкологічних хворих. Можливі ускладнення в онкологічній клініці. Інфекційні ускладнення в
онкологічній клініці. Взаємозв’язок тромботичних ускладнень і онкологічних захворювань. Профілактика й лікування
променевих реакцій і ускладнень. Симптоматичне лікування й паліативна допомога. Паліативне лікування онкологічних
хворих із метастатичним ураженням кісток. Больовий синдром в онкохворих. Корекція шлунково-кишкових ускладнень
в онкологічних хворих. Профілактика злоякісних онкологічних захворювань. Психологічні проблеми при догляді за
онкологічними хворими. Особливості етико-деонтологічної роботи з онкологічними пацієнтами. Роль фельдшера
у ранньому виявленні злоякісних новоутворень. Тестовий контроль рівня теоретичних знань. Ситуаційні задачі для
перевірки кінцевого рівня знань. Короткий словник медичних термінів. Список літератури

72441

Підручник

Áîé÷óê ².Ä., Çóáðèöüêà Ë.Î.
229.

Îðãàí³÷íà õ³ì³ÿ

2-е вид., випр. – К.: ВСВ “Медицина”, 2012. – 242 с. – Мова укр. –
Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-313-3
Затверджено МОЗ України

Навчальний посібник створено відповідно до чинної навчальної програми
з органічної хімії. Містить правила техніки безпеки, теоретичні основи та хід виконання лабораторних робіт, навчально-тренінгові завдання, запитання для самостійної підготовки та самоконтролю. Це допомагає студенту працювати продуктивніше і сприяє формуванню цілісних уявлень щодо хімічних властивостей органічних сполук, їх фізіологічної дії та застосування.
Для самоконтролю знань і умінь розроблено контрольні запитання, тестові завдання та ситуаційні задачі.
Для студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів I–III рівнів акредитації.
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СТИСЛИЙ ЗМІСТ
ПЕРЕДМОВА. ВСТУП. Техніка безпеки під час роботи в хімічній лабораторії. Оформлення та ведення необхідної документації лабораторного журналу. Розділ I. Теорія хімічної будови органічних сполук. Розділ ІІ. Вуглеводні. Тема 1. Насичені
вуглеводні. Тема 2. Ненасичені вуглеводні. Тема 3. Ароматичні вуглеводні (арени). Розділ ІІI. Похідні вуглеводнів. Тема 4.
Галогенопохідні вуглеводнів. Розділ ІV. Гідроксильні похідні вуглеводнів. Тема 5. Спирти. Феноли. Розділ V. Карбонільні
сполуки. Тема 6. Альдегіди і кетони. Розділ VI. Карбоксильні сполуки. Тема 7. Одно- й двохосновні карбонові кислоти та
їх функціональні похідні. Розділ VIІ. Гетерофункціональні похідні карбонових кислот. Тема 8. Гідроксокислоти. Фенолокислоти. Розділ VIІІ. Гетероциклічні сполуки. Тема 9. Гетероциклічні сполуки. Тема 10. Вуглеводи. Тестовий контроль знань.
ДОДАТКИ. Список рекомендованої літератури

69407

Підручник

Êàì³íñüêà Ò.Ì.
230.

Îñíîâè åêîíîì³÷íî¿ òåîð³¿

К.: ВСВ “Медицина”, 2011. – 256 с. – Мова укр. – Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-136-8
Затверджено МОЗ України

У підручнику розкрито економічні відносини та закони сучасної ринкової
економіки, шляхи задоволення потреб людини і суспільства в умовах обмежених
ресурсів. Усі процеси і явища розглянуто з урахуванням особливостей розвитку
охорони здоров’я і ринку праці медичних працівників, а також з позиції впливу на
них глобалізації. Підручник дає базові економічні знання для подальшого вивчення медичного маркетингу й менеджменту.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів І–III рівнів акредитації.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Розділ 1. Загальні основи економічної теорії. Розділ 2. Товарне виробництво і ринок. Розділ 3. Основи мікроекономіки.
Підприємництво. Розділ 4. Основи макроекономіки. Розділ 5. Світове господарство і глобалізація. Відповіді до тестів

72079

Підручник

Ë³ñîâèé Â.Ì., Îëüõîâñüêà Ë.Ï., Êàïóñòíèê Â.À.
231.

Îñíîâè ìåäñåñòðèíñòâà

2-е вид., перероб. і доп. – К.: ВСВ “Медицина”, 2013. – 792 с. – Мова укр. –
Формат 70×100 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-285-3
Затверджено МОЗ України

Друге видання підручника “Основи медсестринства” за структурою відповідає
освітньо-професійним програмам підготовки спеціалістів за спеціальностями “Сестринська справа”, “Лікувальна справа”, “Акушерська справа”. Описано засоби, форми
та методи роботи молодших медичних працівників відповідно до навчального плану 2011 р. та вимог типової програми з дисципліни “Основи медсестринства” 2011 р.,
навчальних програм з питань сестринської, лікувальної та акушерської справи.

e-mail: med@society.kiev.ua
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НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ МЕДИЧНИХ ВНЗ І–ІІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ
У розділі “Основи практичної діяльності медичної сестри. Маніпуляційна техніка” приділено увагу оволодінню не лише маніпуляційною технікою, а й майстерністю спілкування медичної сестри з пацієнтами та їхнім оточенням, навчанню пацієнта та (або) членів його сім’ї необхідним навичкам догляду в домашніх умовах.
Детально викладено мету виконання кожної маніпуляції, показання, протипоказання, можливі ускладнення та
послідовність проведення основних маніпуляцій. Наведено приклади планів догляду та навчання пацієнтів для
розв’язання цих проблем.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів І–ІІІ рівнів акредитації, а також для самопідготовки медичних
сестер до атестації.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Передмова. Список скорочень. Перелік обов’язкових практичних навичок. Розділ 1. ВСТУП ДО ПРЕДМЕТА “ОСНОВИ
МЕДСЕСТРИНСТВА”. МЕДСЕСТРИНСЬКІ ТЕОРІЇ І ПРОЦЕС. Філософія, теорія, суть сестринської справи. Сестринська етика та деонтологія. Основні потреби людини. Мистецтво спілкування в медсестринстві. Навчання в сестринській справі. Поняття про сестринський процес. Розділ 2. ОСНОВИ ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ. МАНІПУЛЯЦІЙНА
ТЕХНІКА. Інфекційна безпека. Інфекційний контроль. Санітарно-протиепідемічний режим лікувально-профілактичних
закладів. Типи лікувально-профілактичних закладів. Лікувально-охороний режим лікувально-профілактичних закладів. Прийманя пацієнта до стаціонару. Безпечне лікарняне середовище. Лікувально-охоронний режим лікувальнопрофілактичних закладів. Біомеханіка тіла, переміщення пацієнта в ліжку, запобігання травмуванню пацієнта. Особиста
гігієна пацієнта. Профілактика пролежнів. Харчування та годування пацієнта. Методи найпростішої фізіотерапії. Гірудотерапія. Оксигенотерапія. Спостерігання за пацієнтами. Термометрія. Оцінювання функціонального стану пацієнта медичною сестрою. Застосування лікарських засобів. Спостерігання і догляд за пацієнтами з порушеннями функції органів
травлення. Поставлення клізм, газовідвідної трубки. Спостерігання і догляд за пацієнтами з порушеннями функції сечових органів. Катетеризація сечового міхура. Зондові маніпуляції: промивання шлунка, шлункове та дуоденальне зондування. Лабораторні та інструментальні методи дослідження. Участь медичної сестри. Список літератури

71841

Навчальний посібник

Êàñåâè÷ Í.Ì.
232.

Îñíîâè ìåäñåñòðèíñòâà â ìîäóëÿõ

2-е вид., випр. – К.: ВСВ “Медицина”, 2013. – 480 с. – Мова укр. –
Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-240-2
Затверджено МОЗ України

Навчальний посібник містить необхідні для повсякденної професійної діяльності
медсестер алгоритми виконання практичних навичок, що наводяться у відповідних
модулях: “Основи медсестринства”, “Задоволення потреб пацієнтів. Засоби впливу на
кровообіг”, “Застосування ліків”, “Практична діяльність медичної сестри”, “Людські потреби. Медсестринські моделі і процеси”. Книжка має чітке практичне спрямування.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів I–III рівнів акредитації за спеціальністю “Сестринська справа”.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Передмова. МОДУЛЬ 1. Основи медсестринства. Змiстовий модуль 1. Вступ. Типи лікувально-профілактичних закладів.
Змiстовий модуль 2. Загальний догляд за пацієнтами. МОДУЛЬ 2. Задоволення потреб пацієнта. Засоби впливу на кровообіг.
Змiстовий модуль 3. Задоволення фізіологічних потреб пацієнта. Змiстовий модуль 4. Засоби впливу на кровообіг. МОДУЛЬ 3.
Застосування ліків. Змiстовий модуль 5. Виписування і застосування ліків. Змiстовий модуль 6. Парентеральне введення ліків.
МОДУЛЬ 4. Практична діяльність медичної сестри. Змiстовий модуль 7. Спостереження і догляд за пацієнтами. Змiстовий модуль 8. Участь медичної сестри в додаткових методах дослідження. МОДУЛЬ 5. Людські потреби. Медсестринські моделі і процес. Змiстовий модуль 9. Людські потреби. Медсестринські моделі. Змiстовий модуль 10. Медсестринський процес. Додаток.
Ситуаційні задачі. Відповіді на ситуаційні задачі. Тести для контролю рівня знань. Правильні відповіді
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71346

Навчальний посібник

Ãàâðèëþê Î.Ô., Çàëþá³âñüêà Ë.Ñ.
233.

Îñíîâè ìåäñåñòðèíñòâà: Ïðàêòèêóì

2-е вид., випр. – К.: ВСВ “Медицина”, 2012. – 352 с. – Мова укр. – Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-223-5
Затверджено МОЗ України

Навчальний посібник відповідає навчальній програмі «Основи медсестринства». У посібнику містяться теоретичний матеріал, що виноситься на практичні
заняття, зразки дидактичних матеріалів, які можуть забезпечити як поглиблення
і закріплення знань, так і контроль їхнього рівня, зокрема, схеми, таблиці, пустографки, завдання для письмового та усного контролю, ситуаційні задачі, тестові
завдання; матеріали для організації позааудиторної самостійної роботи студентів.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів І–ІІІ рівнів акредитації.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Пояснювальна записка. Модуль І. Основи медсестринства. Загальний догляд за пацієнтами. Модуль ІІ. Задоволення потреби пацієнта. Модуль ІІІ. Застосування лікарських засобів. Медсестринська етика та деонтологія. Модуль ІV. Практична діяльність медичної
сестри. Спостереження та догляд за пацієнтами. Модуль V. Людські потреби. Медсестринські моделі та процес. Додатки. Література.

69404

Підручник

Áðàòàíþê Ë.ª.
234.

Îñíîâè ïðàâà ³ çàêîíîäàâñòâà
â îõîðîí³ çäîðîâ’ÿ

2-е вид., випр. – К.: ВСВ “Медицина”, 2011. – 544 с. – Мова укр. –
Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-040-8
Затверджено МОЗ України

Відповідно до завдання навчальної дисципліни підручник сприяє засвоєнню основних правових понять і категорій, теоретичних напрацювань з питань
державотворення та функціонування системи права, дії механізму правового
регулювання, базових законодавчих положень за такими галузями права як конституційне, цивільне, кримінальне, медичне, адміністративне, трудове, господарське, сімейне, екологічне. Матеріал
підручника викладено у доступній формі відповідно до навчальної програми та вимог кредитно-модульної системи.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів І–ІІІ рівнів акредитації, викладачів, абітурієнтів, учителів та учнів
загальноосвітніх шкіл, а також для лікарів усіх спеціальностей, що працюють у системі охорони здоров’я.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Передмова. Тема 1. Основи теорії держави і права України. Право, мораль, медична етика та деонтологія. Тема 2. Основи
конституційного права України. Права та обов’язки медичних працівників. Захист прав пацієнта. Тема 3. Основи адміністративного права України. Адміністративні правопорушення в галузі охорони здоров’я. Тема 4. Основи цивільного права
і цивільного процесу. Цивільно-правовий статус сімейного лікаря. Тема 5. Основи трудового права. Особливості регулювання праці медичних працівників. Тема 6. Основи кримінального права. Кримінальна відповідальність в охороні здоров’я.
Тема 7. Основи сімейного права. Медико-правові проблеми штучного запліднення. Тема 8. Основи права соціального
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захисту. Медичне обслуговування – одна з форм соціального забезпечення. Тема 9. Основи фінансового права України.
Державна система медичної допомоги, її фінансування. Тема 10. Основи господарського права України. Приватна медична практика як вид спеціальної підприємницької діяльності. Тема 11. Основи екологічного права та завдання санітарноепідеміологічного нагляду в галузі охорони навколишнього середовища. Відповіді на завдання

69664

Підручник

Áåáåøêî Ï.Ñ., Ñêîðîáðåõà Þ.Ñ., Êîð³íÿê Î.Ï.
235.

Îñíîâè ïðîô³ëàêòè÷íî¿ ìåäèöèíè

2-е вид., перероб. і доп. – К.: ВСВ “Медицина”, 2011. – 184 с. – Мова укр. –
Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-149-8
Затверджено МОЗ України

У підручнику вміщено основи гігієни довкілля, води і водопостачання, ґрунту
та очищення населених пунктів, харчування, праці, дітей та підлітків, лікувальнопрофілактичних закладів, особистої гігієни, що сприяє ґрунтовному засвоєнню
гігієнічної науки для досконалого планування та втілення в життя належних профілактичних заходів, спрямованих на оздоровлення населення, а також формування
широкого гігієнічного мислення та світогляду.
Матеріал підручника викладено у доступній формі відповідно до навчальної програми.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Передмова. Тема 1. Перспективи розвитку профілактичного напряму медицини. Тема 2. Навколишнє середовище та здоров’я.
Чинники ризику виникнення захворювань. Тема 3. Гігієна води та водопостачання населених пунктів. Тема 4. Грунт як складова навколишнього середовища. Основні принципи санітарного очищення населених пунктів. Тема 5. Завдання профілактичної медицини в галузі планування та охорони навколишнього середовища населених пунктів. Тема 6. Наукові основи раціонального харчування. Тема 7. Професійні шкідливості, зумовлені особливостями трудового процесу, та їх профілактика.
Тема 8. Профілактична медицина в галузі охорони здоров’я дітей та підлітків. Тема 9. Гігієна лікувально-профілактичних закладів. Тема 10. Здоровий спосіб життя. Особиста гігієна. Тести для контролю знань. Список літератури. Додатки

58957

Навчальний посібник

Ïàë³é Ë.Â.
236.

Îñíîâè ðåàí³ìàòîëîã³¿

2-е вид. – К.: Медицина, 2008. – 168 с. – Мова укр. – Формат 60×84 1/16. – Обкл. м’яка.
ISBN 978-966-8144-93-6
Допущено МОЗ України

У навчальному посібнику подано професійні алгоритми практичних дій з
основ реаніматології, які відповідають освітньо-кваліфікаційним характеристикам
молодшого медичного спеціаліста.
У збірнику наведено професійні алгоритми практичних дій, за допомогою яких студенти спеціальностей “Сестринська справа” та “Акушерсика справа” засвоять необхідні
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вміння та навички з предмета, а також правила ведення медичної документації відділення інтенсивної терапії, правила розрахунку необхідної кількості ліків, водного балансу. Користуючись алгоритмами практичних дій, студенти навчаться автоматично виконувати практичні завдання. Алгоритми розроблено таким чином, що, засвоївши їх, студенти вмітимуть виконувати сестринські маніпуляції не лише тим пацієнтам, які знаходяться в стані свідомості, а й тим, які перебувають у відділенні
інтенсивної терапії або поза стінами стаціонару без свідомості. В алгоритмах враховано питання сестринського процесу.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації зі спеціальностей “Сестринська справа”
та “Акушерська справа”.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Пояснювальна записка. Укладання потерпілого в безпечне положення. Визначення свідомості. Визначення наявності дихання.
Визначення пульсу на сонній артерії. Визначення розміру зіниць. Забезпечення прохідності дихальних шляхів та здійснення штучної вентиляції легенів методом “з рота до рота”. Проведення закритого масажу серця. Проведення серцево-легеневої
реанімації одним реаніматором (СЛР). Проведення серцево-легеневої реанімації двома реаніматорами. Проведення штучної
вентиляції легенів за допомогою S-подібної трубки. Проведення штучної вентиляції легенів за допомогою мішка Амбу. Забезпечення прохідності дихальних шляхів та здійснення штучної вентиляції легенів методом “з рота до рота і носа” одночасно та
за допомогою мішка Амбу новонародженим. Проведення закритого масажу серця новонародженому. Проведення електрокардіоскопії. Проведення електрокардіографії. Підготовка дефібрилятора до роботи. Проведення дефібриляції. Складання набору інструментів для катетеризації магістральної вени за Сельдінгером. Ведення листка інтенсивного спостереження. Складання набору інструментів для інтубації трахеї. Складання інструментів для проведення трахеостомії. Складання інструментів
для конікотомії. Проведення санації трахеобронхіального дерева. Вимірювання центрального венозного тиску. Передстерилізаційне оброблення та стерилізація дихальної апаратури. Догляд за трахеостомою. Догляд за підключеним катетером. Підрахунок водного балансу. Підготовка анестезіологічного столика. Ведення листа загального знеболення. Визначення груп крові
за допомогою стандартних сироваток. Визначення груп крові за допомогою моноклональних реагентів-антитіл (МКА) анти-А
та анти-В. Визначення резус-фактора експрес-методом. Правила та техніка проведення гемотрансфузії. Догляд за хворими під
час і після переливання крові. Промивання шлунка пацієнту, в якого відсутня свідомість

72211

Підручник

Òàðàñþê Â.Ñ., Êó÷àíñüêà Ã.Á.
237.

Îõîðîíà ïðàö³ â ë³êóâàëüíîïðîô³ëàêòè÷íèõ çàêëàäàõ.
Áåçïåêà æèòòºä³ÿëüíîñò³

2-е вид., перероб. і доп. – К.: ВСВ “Медицина”, 2013. – 520 с. – Мова укр. –
Формат 70×100 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-273-0
Затверджено МОЗ України

У підручнику висвітлено основні положення законодавчих актів з охорони
праці, зокрема умови працевлаштування, тривалість робочого часу, трудова дисципліна, відпочинок, право на охорону праці, пільги та компенсації за важкі умови праці.
Розглянуто питання техніки безпеки у лікувальних закладах під час роботи з приладами різного виду випромінювання, охорони праці в рентгенологічних, фізіотерапевтичних кабінетах, забудови та експлуатації інфекційних
психо-неврологічних відділень, клініко-діагностичних лабораторій, судово-медичних закладів тощо. А також питання безпеки населення під час надзвичайних ситуацій, застосування засобів індивідуального і медичного захисту населення, проведення рятувальних робіт.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів І–IV рівнів акредитації, лікарів, медичних сестер, співробітників санітарно-епідеміологічних станцій.
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НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ МЕДИЧНИХ ВНЗ І–ІІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Список скорочень. Розділ 1. Мета і завдання дисципліни «охорона праці та безпека життєдіяльності». Законодавство україни про працю. Розділ 2. Правила техніки безпеки та пожежної безпеки при роботі в лікувально-профілактичних закладах.
Розділ 3. Безпека життєдіяльності. Тестовий контроль

72142

Підручник

Êàñåâè÷ Í.Ì., Øàïîâàë Ê.².
238.

Îõîðîíà ïðàö³ òà áåçïåêà æèòòºä³ÿëüíîñò³ ìåäè÷íèõ ïðàö³âíèê³â

3-є вид., перероб. і доп. – К.: ВСВ “Медицина”, 2013. – 264 с. – Мова укр. –
Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-256-3
Допущено МОЗ України

У підручнику розглянуто основні питання безпеки життєдіяльності медичної
сестри на робочому місці. Описано обережні й безпечні технологічні прийоми виконання процедур і маніпуляцій, вимоги санітарно-протиепідемічного режиму з
урахуванням останніх даних про поширення лікарняних інфекцій і відповідно до
відомостей про стан захворюваності на гепатит, ВІЛ/СНІД тощо.
Особливу увагу приділено формуванню необхідних умінь і навичок для запобігання і ліквідації небезпечних станів
під час роботи з джерелами йонізуючого випромінювання. Наведено рекомендації щодо психологічної самодопомоги (прийоми релаксації, автогенного тренування). Підручник доповнено контрольними запитаннями і відповідями.
Для студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І–ІІІ рівнів акредитації, а також може бути
використаний для підвищення кваліфікації середнього медичного персоналу.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Передмова. Розділ 1. Безпечне лікарняне середовище. Розділ 2. Поводження з пацієнтами, пов’язане з наданням допомоги, що зумовлює фізичні навантаження на організм медсестри. Розділ 3. Токсичні речовини. Розділ 4. Опромінення. Розділ 5. Мікробіологічні шкідливі чинники. Розділ 6. Стрес і нервове виснаження. Розділ 7. Здоровий спосіб життя та професійний розвиток. Тести для контролю підсумкового рівня знань. Список літератури

66379

Підручник

Øàòèëî Â.É., ßâîðñüêèé Ï.Â.
239.

Ïàë³àòèâíà ìåäèöèíà

К.: ВСВ “Медицина”, 2010. – 200 с. – Мова укр. – Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-088-0
Затверджено МОЗ України

У підручнику викладено сучасні погляди на проблеми розвитку паліативної
допомоги, загальні медичні аспекти паліативної діяльності медичної сестри, особливості сестринського догляду, а також висвітлено питання контролю болю та іншої симптоматики в інкурабельних хворих. Книга відповідає навчальній програмі
з паліативної медицини для студентів-магістрів.
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Для студентів і викладачів вищих медичних навчальних закладів І–ІV рівнів акредитації, практикуючих медичних
сестер, лікарів-інтернів, лікарів сімейної медицини.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Передмова. Поняття паліативної медицини. Концепція, структура, види. Психологічні, соціальні і духовні аспекти паліативної допомоги. Хоспіс. Характеристика. Принципи роботи. Паліативна допомога при синдромі хронічного болю. Паліативна
допомога інкурабельним онкологічним хворим. Аспекти паліативної допомоги хворим з вірусом імунодефіциту. Алгоритм
надання паліативної допомоги. Список літератури

70981

Підручник

Íàçàðîâà ².Á., Ñàìîéëåíêî Â.Á., Ìóøòåíêî Í.Ï.,
Øåìáºëºâ ².Ã.
240.

Ïàòîëîã³÷íå ³ îïåðàòèâíå
àêóøåðñòâî

К.: ВСВ “Медицина”, 2012. – 520 с. – Мова укр. – Формат 70×100 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-176-4
Допущено МОЗ України

У підручнику висвітлено матеріал патологічного й оперативного акушерства.
Матеріал викладено з урахуванням програми вивчення предмету «Акушерство»
з позиції доказової медицини. Детально розглянуто теми: гестоз вагітних, акушерські кровотечі під час вагітності, пологів і у післяпологовий період, акушерський
травматизм, акушерські операції, післяпологові септичні захворювання. Надано методичні розробки практичних занять; розроблено ситуаційні задачі, тести, які студенти можуть застосовувати для самоконтролю засвоєння матеріалу. Описано алгоритми виконання практичних навичок.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів I–III рівнів акредитації.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Список скорочень. Передмова. I. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА. Розділ 1. Тазові передлежання плода. Розділ 2. Багатоплідна вагітність. Розділ 3. Поперечне та косе положення плода. Розділ 4. Захворювання, пов’язані з вагітністю. Гестози. Розділ 5. Вплив
різних захворювань на перебіг вагітності і пологів. Розділ 6. Аномалії розвитку та захворювання елементів заплідненого яйця.
Розділ 7. Невиношування та переношування вагітності. Розділ 8. Аномалії пологової діяльності. Розділ 9. Аномалії таза. Розділ 10. Пологи при розгинальних передлежаннях голівки плода. Розділ 11. Кровотечі під час вагітності, пологів і в післяпологовий період. Розділ 12. Акушерський травматизм. Розділ 13. Післяпологові септичні захворювання. Розділ 14. Акушерські
операції. Розділ 15. Невідкладна допомога в акушерстві. II. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА. Практичне заняття 1. Гестози вагітних.
Ранні гестози. Прегестози. Практичне заняття 2. Гестози другої половини вагітності. Практичне заняття 3. Гестози другої
половини вагітності. Ділова гра. Практичне заняття 4. Екстрагенітальні захворювання під час вагітності і пологів (захворювання серцево-судинної системи, нирок, анемія). Практичне заняття 5. Екстрагенітальні захворювання під час вагітності і
пологів (вплив хірургічних, інфекційних, ендокринних захворювань на перебіг вагітності й пологів). Практичне заняття 6.
Екстрагенітальні захворювання під час вагітності і пологів (вплив гінекологічних захворювань, Rh- і AB0-конфлікту на перебіг
вагітності й пологів). Практичне заняття 7. Поперечне й косе положення плода. Практичне заняття 8. Тазові передлежання.
Практичне заняття 9. Невиношування і переношування вагітності. Практичне заняття 10. Патологія пологової діяльності.
Практичне заняття 11. Багатоплідна вагітність. Практичне заняття 12. Аномалії таза. Практичне заняття 13. Розгинальні
передлежання. Практичне заняття 14. Кровотеча в першій половині вагітності. Практичне заняття 15. Кровотеча в другій
половині вагітності. Практичне заняття 16. Кровотеча в послідовий (III) період пологів. Практичне заняття 17. Кровотеча в
післяпологовий період. Практичне заняття 18. Акушерський травматизм. Практичне заняття 19. Післяпологові септичні
захворювання. Практичне заняття 20. Оперативне акушерство. III. ДОДАТКИ. Алгоритм дії. Наказ МОЗ України № 417 «Про
організацію амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні». Список лiтератури
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57232

241.

Навчальний посібник

Ïåä³àòð³ÿ â ìîäóëÿõ

За редакцією І.Ю. Андрієвського, В.С. Тарасюка
К.: Медицина, 2010. – 336 с. + кольор. мал. – Мова укр. – Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-966-8144-79-0
Допущено МОЗ України

У навчальному посібнику висвітлені матеріали з педіатрії з урахуванням вимог
Болонської кредитно-модульної системи. У книжці описано догляд за здоровою доношеною і недоношеною дитиною, догляд за дітьми грудного віку та першого року
життя. Розкриті питання грудного, змішаного і штучного вигодовування дітей різного віку. Подано догляд за новонародженими із хворобами, пов’язаними з перебігом
пологів. Описано здійснення догляду за хворими дітьми раннього віку, за дітьми з
недостатністю харчування та з гострими розладами травлення. Висвітлений догляд за дітьми старшого віку, розглянуто
допомогу дітям з інфекційними захворюваннями, проведення профілактичних щеплень та особливості введення серологічних препаратів. Посібник розрахований на студентів вищих медичних навчальних закладів І–ІІІ рівнів акредитації.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Передмова. МОДУЛЬ І. “Догляд за здоровою дитиною”. Змістовий модуль І. “Догляд за доношеною і недоношеною дитиною.
Змістовий модуль ІІ. “Догляд за дитиною грудного віку. Змістовий модуль ІІІ. “Вигодовування”. МОДУЛЬ ІІ. “Догляд за хворими новонародженими дітьми”. Змістовий модуль IV. “Догляд за новонародженими із хворобами, пов’язаними з перебігом
пологів”. Змістовий модуль V. “Догляд за новонародженими із хворобами, не пов’язаними з перебігом пологів”. МОДУЛЬ ІІІ.
“Догляд за хворими дітьми раннього віку”. Змістовий модуль VI. “Догляд за дітьми з рахітом та проявами алергічного діатезу”. Змістовий модуль VII. “Гострі розлади травлення та недостатність харчування у дітей”. МОДУЛЬ ІV. “Догляд за дітьми
старшого віку”. Змістовий модуль VIIІ. “Догляд за дітьми із захворюваннями органів дихання”. Змістовий модуль IХ. “Догляд
за дітьми із захворюваннями серцево-судинної системи та захворюваннями системи крові”. Змістовий модуль Х. “Догляд за
дітьми з патологією органів травлення та гельмінтозами”. Змістовий модуль ХІ. “Догляд за дітьми із захворюваннями сечових
органів”. Змістовий модуль ХІІ. “Догляд за дітьми з ендокринологічною патологією”. МОДУЛЬ V. “Допомога дітям з інфекційними захворюваннями”. Змістовий модуль XIІІ. “Догляд за дітьми з інфекційними захворюваннями”. Змістовий модуль XІV.
“Проведення профілактичних щеплень, особливості введення серологічних препаратів”. ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬ. “Ситуаційні задачі”. Еталони відповідей на ситуаційні задачі. Додатки. Перелік нормативних документів. Список скорочень.

71971

242.

Підручник

Ïåä³àòð³ÿ
ç êóðñîì ³íôåêö³éíèõ õâîðîá
òà îñíîâàìè ³ìóíîïðîô³ëàêòèêè

За редакцією С.К. Ткаченко, Р.І. Поцюрка
4-е вид., випр. – К.: ВСВ “Медицина”, 2013. – 552 с. + 6 с. кольор. вкл. – Мова укр. –
Формат 70×100 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-279-2
Затверджено МОЗ України

У підручнику викладено основні завдання педіатричної служби в Україні. Висвітлено питання етики, деонтології і професійних якостей фельдшера й аку-
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шерки, роль фельдшера в організації профілактичної та лікувальної допомоги дітям. Зроблено акцент на анатомофізіологічних особливостях новонародженої, недоношеної дитини і догляді за нею. Викладено питання вигодовування грудної дитини і харчування дітей старшого віку. Описано етіологію, патогенез, клінічну картину, ускладнення,
діагностику, лікування і профілактику основних соматичних та інфекційних хвороб дитячого віку, принципи догляду
за хворою дитиною, надання невідкладної допомоги на догоспітальному етапі й у стаціонарі.
Окремі розділи підручника присвячено організації роботи фельдшерсько-акушерського пункту, найуживанішим
лікарським засобам у практичній діяльності фельдшера, обсягу профілактичної та лікарської допомоги дітям, питанням диспансеризації.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів I–III рівнів акредитації.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Передмова. Роздiл 1. Загальні відомості. Роздiл 2. Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини і догляд за
нею. Роздiл 3. Анатомо-фізіологічні особливості недоношеної дитини і догляд за нею. Роздiл 4. Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку. Роздiл 5. Методика обстеження дитини і семіотика основних хвороб. Роздiл 6. Вигодовування грудної дитини і харчування дітей старшого віку. Роздiл 7. Хвороби внутрішніх органів. Роздiл 8. Інфекційні хвороби. Роздiл 9.
Невідкладна допомога на догоспітальному етапі та в умовах стаціонару. Роздiл 10. Фельдшерсько-акушерський пункт.
Роздiл 11. Тести i завдання. Додатки

71375

Підручник

Ïåòðè÷åíêî Ò.Â.
243.

Ïåðøà ìåäè÷íà äîïîìîãà

3-є вид. випр. – К.: ВСВ “Медицина”, 2012. – 272 с. – Мова укр. –
Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-230-3
Допущено МОЗ України

У підручнику відповідно до нової навчальної програми описано комплекс заходів і практичних навичок першої долікарської медичної допомоги, яка надається середніми медичними працівниками на місці нещасного випадку, при гострих
станах, транспортуванні в лікувальні заклади до прибуття лікаря.
Докладно подано теоретичний і практичний курси першої медичної допомоги.
Зокрема викладено завдання і загальні принципи надання першої медичної допомоги, види пов’язок та правила
їх накладання, види і способи проведення іммобілізації і транспортування потерпілих, принципи і методи реанімації,
види ран, кровотеч, ушкоджень тканин, кісток, суглобів і принципи спинення кровотеч різними способами, профілактику травматичного шоку.
Дохідливо описано клінічні прояви нещасних випадків, отруєнь, а також надання першої медичної допомоги в
практиці фельдшера-лаборанта (санітарного фельдшера) і медичної сестри.
За кредитно-модульною системою наведено ситуаційні задачі для самоконтролю, тести і відповіді.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів І–ІІІ рівнів акредитації за спеціальностями “Медикопрофілактична справа” та “Лабораторна діагностика”.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Вступ. І. Загальні принципи надання першої медичної допомоги на догоспітальному етапі. ІІ. Техніка накладання пов’язок –
десмургія. ІІІ. Перша медична допомога при кровотечах. ІV. Перша медична допомога при пораненнях. V. Перша медична
допомога при закритих ушкодженнях м’яких тканин, суглобів та кісток. Травматичний шок. VІ. Перша медична допомога
при опіках та обмороженнях. VІI. Реанімація: принципи і методи. VIІI. Перша медична допомога при нещасних випадках,

e-mail: med@society.kiev.ua

MEDICINE

168

НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ МЕДИЧНИХ ВНЗ І–ІІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ
отруєннях, гострих захворюваннях. Тестові завдання. Коди правильних відповідей до тестового опитування. Контрольні картки. Кодові номери до контрольних карток. Перелік питань для диференційованого заліку. Перелік обов’язкових
практичних навичок. Список літератури

Навчальний посібник

Перевидання

Øëÿí³íà À.Â.
244.

Ïðàêòèêóì ç àíàë³òè÷íî¿ õ³ì³¿

К.: Медицина, 2010. – 144 с. – Мова укр. – Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-006-4
Затверджено МОЗ України

У навчальному посібнику вміщено теоретичне обґрунтування основних понять якісного і кількісного аналізу, методичні рекомендації щодо його виконання
та підготовлену форму для запису результатів лабораторних досліджень.
Зміст лабораторних робіт складено згідно з навчальною програмою з аналітичної хімії для підготовки студентів медичних (фармацевтичних) навчальних закладів
І–ІІІ рівнів акредитації спеціальності 5.12020101 «Фармація».
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ. Якісний аналіз. Методи якісного аналізу. Кількісний аналіз. Методи кількісного аналізу.
ІІ. ЗРАЗОК ЛАБОРАТОРНОГО ЖУРНАЛУ.
ІІІ. ЗАДАЧІ. Відповіді на тести. Список рекомендованої літератури

65392

Навчальний посібник

²âàíèöüêà Ã.²., Ëþëåíêî Ë.Â., ²âàíèöüêà Ì.Â.
245.

Ïðàêòèêóì ç êë³í³÷íî¿ á³îõ³ì³¿

К.: ВСВ “Медицина”, 2010. – 184 с. – Мова укр. – Формат 84×108 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-011-8
Затверджено МОЗ України

Розглянуто основні біохімічні поняття та визначення. Описано методи дослідження біологічних рідин за єдиною схемою. До кожного практичного заняття подано алгоритм його виконання. Наведено тестові завдання та ситуаційні задачі для
перевірки знань.
У навчальному посібнику розкрито сучасні методики відповідно до нової навчальної програми та з урахуванням останніх досягнень клінічної біохімії.
Для студентів і викладачів вищих медичних навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Передмова. Вступ. Правила роботи в біохімічній лабораторії. Протиепідемічний режим у біохімічній лабораторії (за чинними документами МОЗ України). Обмін білків. Ферменти. Обмін вуглеводів. Обмін ліпідів. Взаємозв’язок процесів обміну
і роль печінки в обміні речовин. Водно-мінеральний обмін. Лабораторні дослідження системи гемостазу. Додатки. Список
літератури

МЕДИЦИНА

тел.: +38 (044) 238-82-63, тел./факс: +38 (044) 581-15-67

169

ACADEMIC LITERATURE FOR HIGHER MEDICAL INSTITUTIONS OF I–III ACCREDITATION LEVELS

Навчальний посібник

Перевидання

Ñàëÿê Í.Î.
246.

Ïðàêòèêóì ç ìåäè÷íî¿ á³îëîã³¿

К.: Медицина, 2009. – 152 с. – Мова укр. – Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-966-10-0065-9
Затверджено МОЗ України

У навчальному посібнику вміщено перелік практичних занять з медичної біології, наведено методику їх проведення. У змісті кожного практичного заняття наведено стислий теоретичний огляд основних питань, які розглядаються на занятті.
Належну увагу приділено самостійній роботі та самоконтролю засвоєного програмного матеріалу.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів I–III рівнів акредитації та
слухачів підготовчих курсів.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Вступ. Практичне заняття № 1. Мікроскоп. Будова прокаріотичних і еукаріотичних клітин. Практичне заняття № 2.
Спадковий апарат клітини. Морфофункціональна характеристика і класифікація хромосом. Практичне заняття № 3.
Молекулярні основи спадковості. Практичне заняття № 4. Життєвий цикл клітин. Мітоз. Амітоз. Практичне заняття № 5. Розмноження. Гаметогенез. Мейоз. Практичне заняття № 6. Закономірності успадкування ознак унаслідок
моногібридного та дигібридного схрещування. Практичне заняття № 7. Взаємодія алельних і неалельних генів. Практичне заняття № 8. Множинний алелізм. Практичне заняття № 9. Зчеплене успадкування генів. Практичне заняття № 10. Успадкування ознак, зчеплених зі статтю. Практичне заняття № 11. Модифікаційна мінливість. Практичне
заняття № 12. Спадкова мінливість. Практичне заняття № 13. Генеалогічний метод дослідження спадковості людини.
Практичне заняття № 14. Цитогенетичний метод дослідження спадковості людини. Практичне заняття № 15. Метод
близнят. Практичне заняття № 16. Популяційно-статистичний метод дослідження спадковості людини. Практичне
заняття № 17. Метод дерматогліфіки. Практичне заняття № 18. Моногенні хвороби. Практичне заняття № 19. Хромосомні хвороби. Список рекомендованої літератури

69287

Навчальний посібник

Ëþòà Â.À., Êîíîíîâ Î.Â.
247.

Ïðàêòèêóì ç ì³êðîá³îëîã³¿

2-е вид., переробл. та доповн. – К.: ВСВ “Медицина”, 2011. – 184 с. – Мова укр. –
Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-065-1
Допущено МОЗ України

У практикумі описані алгоритми виконання професійних практичних навичок з мікробіології, тести, ситуаційні задачі, надано рекомендації щодо проведення модульного контролю знань, умінь і практичних навичок студентів з цього
предмету.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів I–II рівнів акредитації.

e-mail: med@society.kiev.ua
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НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ МЕДИЧНИХ ВНЗ І–ІІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Від авторів. Практичні заняття. Модуль І. Загальна мікробіологія. Практичне заняття 1. Організація й обладнання
бактеріологічної лабораторії. Практичне заняття 2. Прості та складні методи фарбування препаратів. Практичне заняття 3. Поживні середовища. Техніка посіву на поживні середовища. Практичне заняття 4. Дезінфекція. Стерилізація. Практичне заняття 5. Серологічний метод дослідження. Практичне заняття 6. Вакцини. Сироватки. Методи
алергодіагностики. Практичне заняття 7. Модульний контроль з розділу “Загальна мікробіологія”. Модуль ІІ. Спеціальна мікробіологія. Практичне заняття 8. Лабораторна діагностика хвороб, спричинених патогенними коками.
Практичне заняття 9. Лабораторна діагностика хвороб, спричинених кишковими бактеріями. Практичне заняття 10. Лабораторна діагностика хвороб, спричинених збудниками особливо небезпечних інфекцій. Практичне заняття 11. Лабораторна діагностика хвороб, спричинених збудниками повітряно-краплинних бактеріальних інфекцій.
Практичне заняття 12. Лабораторна діагностика хвороб, спричинених облігатними анаеробами. Практичне заняття 13. Лабораторна діагностик хвороб, спричинених патогенними спірохетами. Практичне заняття 14. Лабораторна
діагностика хвороб, спричинених рикетсіями, хламідіями, мікоплазмами. Практичне заняття 15. Лабораторна діагностика вірусних інфекцій. Практичне заняття 16. Модульний контроль з розділу “Спеціальна мікробіологія”. Відповіді на тести і ситуаційні задачі

70701

Навчальний посібник

Êàçàíþê Ò.Â.
248.

Ïðàêòèêóì ç ôàðìàêîëîã³¿

К.: ВСВ “Медицина”, 2012. – 224 с. – Мова укр. – Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-145-0
Рекомендовано МОЗ України

У посібнику викладено навчальний матеріал із фармакології за новою навчальною програмою.
До кожного практичного заняття наведено матеріал для самостійної аудиторної і позааудиторної роботи студентів, який потребує творчого опрацювання,
сприяє розвитку інтелектуального, логічного і клінічного мислення.
Характерною особливістю видання є завдання професійного спрямування:
розв’язати ситуаційні задачі, розрахувати дози і концентрації згідно з Європейською фармакопеєю, дати характеристику препаратам, які вживає пацієнт.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів I–III рівнів акредитації за спеціальностями “Фармація”, “Сестринська справа”, “Акушерська справа”.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Передмова. Завдання для самопідготовки студентів (позааудиторна робота) з тем: “Рецепт. Тверді лікарські форми”; “Лікарські форми для ін’єкцій. М’які лікарські форми”; “Рідинні форми ліків”; “Антисептичні і дезінфекційні засоби”; “Антибіотики”;
“Сульфаніламідні, протитуберкульозні засоби. Похідні нітрофурану і 8-оксихіноліну”; “Протиспірохетозні, протипротозойні,
протимікозні засоби”; “Противірусні, протигельмінтні, протибластомні засоби”; “Засоби, що впливають на аферентну іннервацію”; “Засоби, що впливають на функцію холінергічних синапсів”; “Лікарські засоби, що впливають на функцію адренергічних синапсів”; “Засоби, що впливають на ЦНС”; “Психотропні засоби. Аналептики”; “Засоби, що впливають на функцію органів
дихання”; “Кардіотонічні і протиаритмічні засоби”; “Антиангінальні засоби. Антигіпертензивні і сечогінні засоби”; “Засоби,
що впливають на функцію органів травлення”; “Засоби, що впливають на тонус і скоротливу активність міометрія”; “Засоби,
що впливають на систему крові”; “Препарати гормонів, їхні синтетичні замінники і антагоністи”; “Вітамінні препарати”; “Солі
лужних і лужноземельних металів. Глюкоза. Протизапальні і протиалергійні засоби”; “Основні принципи лікування у разі
гострих отруєнь лікарськими засобами”
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56843

Навчальний посібник

Ïåä÷åíêî Å.Ï., Æóðàâëüîâà Ñ.Â.
249.

Ïðàêòèêóì ç ôàðìàêîëîã³¿
ç ìåäè÷íîþ ðåöåïòóðîþ â ìîäóëÿõ

К.: Медицина, 2007. – 360 с. – Мова укр. – Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-966-8144-83-7
Допущено МОЗ України

У навчальному виданні відповідно до нової навчальної програми викладено
найважливіші розділи фармакології.
Матеріал, поданий у практикумі, структуровано згідно з освітньо-кваліфікаційною характеристикою, освітньо-професійною програмою підготовки молодших спеціалістів за кваліфікацією “фельдшер” та кредитно-модульною трансферною системою. Матеріали до кожного модуля містять тематичний план, інструкції до практичних занять та відомості для підсумкового модульного
контролю. У практикумі наведено додатки, у яких розміщені графологічні структури, таблиці, схеми для самостійної
роботи студентів.
Для студентів вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти І–ІІ рівнів акредитації.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Передмова. Структурований план навчальної дисципліни «основи фармакології з медичною рецептурою». Структура
залікових кредитів модулів № 1–3. Зміст програми навчальної дисципліни «основи фармакології з медичною рецептурою» згідно з модулями № 1–3. Матеріали до модуля № 1. Матеріали до модуля № 2. Матеріали до модуля № 3. Додатки.
Література

58926

Навчальний посібник

Êðóãë³êîâà Â.Ì., Øåâöîâà Ë.².
250.

Ïðàêòèêóì ³ç âíóòð³øí³õ õâîðîá
ó ìîäóëÿõ

К.: Медицина, 2008. – 384 с. – Мова укр. – Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-966-10-0005-5
Затверджено МОЗ України

Навчальний посібник містить матеріали для аудиторної роботи на практичних заняттях з предмету “Внутрішня медицина”. Запропоновано структурований план, що
складається із модулів, які логічно об’єднані за змістом навчальної програми. Кожний
модуль структурований на невеликі за обсягом і об’єднані за змістом частини – змістові модулі. Теоретичний матеріал до кожного заняття подано як структурно-логічну схему теми, що включає етіологію,
патогенез, клініку, діагностику, лікування, зразки формулювання діагнозу. Завершуються модулі тестовими завданнями.
Посібник адаптований до навчальної програми за спеціальністю “Лікувальна справа”, складений відповідно до
вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації.
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НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ МЕДИЧНИХ ВНЗ І–ІІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Передмова. Структурований план навчальної дисципліни «внутрішня медицина». Модуль № 1. Загальні методи клінічного
обстеження пацієнтів. Методи обстеження пацієнтів із захворюваннями органів дихання, кровообігу. Модуль № 2. Методи
обстеження пацієнтів із захворюваннями органів травлення, кровотворення, сечовиділення та ендокринної системи. Модуль № 3. Захворювання органів дихання. Модуль № 4. Захворювання органів кровообігу. Модуль № 5. Захворювання
органів травлення. Модуль № 6. Захворювання сечових шляхів. Захворювання ендокринних залоз. Модуль № 7. Захворювання крові та органів кровотворення. Модуль № 8. Дифузні захворювання сполучної тканини та хвороби суглобів. Гострі
алергійні захворювання. Професійні інтоксикації. Додатки

72247
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Õîáçåé Ì.Ê., ×åðíèøåíêî Ò.I., Àïøàé Â.Ã.
251.

Ïðîòîêîëè ìåäè÷íî¿ ñåñòðè
(ôåëüäøåðà, àêóøåðêè) ç äîãëÿäó
çà ïàö³ºíòîì ³ âèêîíàííÿ îñíîâíèõ
ìåäè÷íèõ ïðîöåäóð òà ìàí³ïóëÿö³é

К.: ВСВ “Медицина”, 2013. – 256 с. – Мова укр. – Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-301-0
Затверджено МОЗ України

Протоколи медичної сестри (фельдшера, акушерки) з догляду за пацієнтом
і виконання основних медичних процедур та маніпуляцій було розроблено на виконання Галузевої програми стандартизації медичної допомоги на період до 2020 року, затвердженої наказом МОЗ України від 16 вересня 2011 р.
№ 597, відповідно до наказу МОЗ України від 21 грудня 2012 р. № 1090 «Про створення мультидисциплінарної робочої групи» з метою поліпшення якості надання медичної допомоги.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 01.06.2013 № 460 «Про затвердження протоколів медичної сестри (фельдшера, акушерки) з догляду за пацієнтом і виконання основних медичних процедур та маніпуляцій». 1.1. Протокол медичної
сестри (фельдшера, акушерки) з оцінювання функціонального стану пацієнта. 1.2. Протокол медичної сестри (фельдшера,
акушерки) із взяття матеріалу для лабораторних досліджень. 1.3. Протокол медичної сестри (фельдшера, акушерки) з надання допомоги у дотриманні пацієнтом особистої гігієни. 1.4. Протокол медичної сестри (фельдшера, акушерки) з годування пацієнта. 1.5. Протокол медичної сестри (фельдшера, акушерки) із застосування лікарських засобів – мазей. 1.6. Протокол медичної сестри (фельдшера, акушерки) із застосування лікарських засобів – крапель. 1.7. Протокол медичної сестри
(фельдшера, акушерки) із застосування лікарських засобів сублінгвально. 1.8. Протокол медичної сестри (фельдшера, акушерки) із застосування лікарських засобів перорально. 1.9. Протокол медичної сестри (фельдшера, акушерки) з виконання
ін’єкцій. 1.10. Протокол медичної сестри (фельдшера, акушерки) з виконання зондових процедур. 1.11. Протокол медичної
сестри (фельдшера, акушерки) з катетеризації сечового міхура. 1.12. Протокол медичної сестри (фельдшера, акушерки) із
застосування газовідвідної трубки. 1.13. Протокол медичної сестри (фельдшера, акушерки) з постановки клізм. 1.14. Протокол медичної сестри (фельдшера, акушерки) з оксигенотерапії. 1.15. Протокол медичної сестри (фельдшера, акушерки) з
виконання найпростіших фізіотерапевтичних процедур. 1.16. Протокол медичної сестри (фельдшера, акушерки) з догляду
за пацієнтом зі зниженою рухомістю (нерухомим). 1.17. Протокол медичної сестри (фельдшера, акушерки) зі зміни положення пацієнта. 1.18. Протокол медичної сестри (фельдшера, акушерки) з переміщення пацієнта. 1.19. Протокол медичної
сестри (фельдшера, акушерки) з піднімання пацієнта. 1.20. Протокол медичної сестри (фельдшера, акушерки) з підтримування пацієнта. 1.21. Протокол медичної сестри (фельдшера, акушерки) з повертання пацієнта. 1.22. Протокол медичної
сестри (фельдшера, акушерки) з розміщення пацієнта
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70519

Навчальний посібник

Êèñ³ëü Ã.Ã., ×îðíîãóç Î.Ô.
252.

Ïðîôåñ³éíå ìîâëåííÿ ìåäèê³â

К.: ВСВ “Медицина”, 2012. – 440 с. – Мова укр. – Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-153-5
Рекомендовано МОН України

Навчальний посібник має на меті допомогти студентам-медикам оволодіти
особливостями культури сучасного українського літературного мовлення, навчити користуватися багатством українського словника, розвинути чуття слова.
Викладено норми сучасної української літературної мови, а також правила
оформлення ділових паперів. Наведено приклади усунення огріхів усного та писемного мовлення.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів, а також для усіх медичних
працівників, які прагнуть удосконалити свої знання з української мови.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Від авторів. Список умовних скорочень. МОВА. МОВЛЕННЯ. КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ. НОРМИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ. ДІЛОВІ ПАПЕРИ. ЩЕ РАЗ ПРО АНТИСУРЖИК. Підсумкові запитання і завдання для самоконтролю. Список рекомендованої літератури

Підручник

Перевидання

Íàçàðîâà ².Á., Ïîñèïê³íà Í.Ì.
253.

Ðåïðîäóêòèâíå çäîðîâ’ÿ
òà ïëàíóâàííÿ ñ³ì’¿

2-е вид. – К.: Медицина, 2008. – 224 с. – Мова укр. – Формат 60×84 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-966-8144-95-0
Допущено МОЗ України

У підручнику детально розглянуто питання планування сім’ї. Наведено докладну інформацію про методи контрацепції (зокрема, біологічний, бар’єрний, хімічний, гормональний та ін.). Особливу увагу приділено проблемам безплідності, а
також профілактиці захворювань, що передаються статевим шляхом. Широко висвітлено Національну програму з репродуктивного здоров’я. На основі кредитномодульної рейтингової системи оцінювання подано проект навчальної програми з дисципліни “Планування сім’ї”.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів І–ІІІ рівнів акредитації.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
ЧАСТИНА І. Здоров’я та репродуктивна функція. Планування сім’ї. Контрацепція. Здоров’я жінки та чоловіка. Безплідний
шлюб. Інфекції та репродуктивне здоров’я .ЧАСТИНА ІІ. Практичі заняття для студентів, що навчаються за фахом “Лікувальна справа”. Практичне заняття № 1. Планування сім’ї. Практичне заняття № 2. Методи контрацепції. Практичне заняття №3. Внутрішньоматкова контрацепція. Добровільна хірургічна стерилізація. Практичне заняття № 4. Післяпологова
контрацепція. Практичне заняття № 5. Безплідний шлюб. Практичне заняття № 6. Інфекція та репродуктивне здоров’я.
ЧАСТИНА ІІІ. Практичні заняття для студентів, що навчаються за фахом “Акушерська справа”. Практичне заняття № 1. Пла-
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нування сім’ї. Практичне заняття № 2. Гормональні методи контрацепції. Практичне заняття № 3. Внутрішньоматкова
контрацепція. Бар’єрні методи контрацепції. Застосування сперміцидів. Практичне заняття № 4. Метод лактаційної аменореї. Післяпологова контрацепція. Практичне заняття № 5. Природні методи планування сім’ї. Практичне заняття № 6.
Контрацепція для підлітків і жінок віком понад 35 років. Добровільна хірургічна стерилізація. Невідкладна контрацепція.
Практичне заняття № 7. Інфекція та репродуктивне здоров’я. Практичне заняття № 8. Профілактика раку грудної залози.
Підсумкові запитання. Додатки.

71063

254.

Підручник

Ð³ñò ³ ðîçâèòîê ëþäèíè

За редакцією В.С. Тарасюка, І.Ю. Андрієвського
2-е вид., випр. – К.: ВСВ “Медицина”, 2013. – 400 с. – Мова укр. –
Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-248-8
Затверджено МОЗ України

Підручник створено за новою навчальною програмою. У книжці розглядається
організм людини в періоди ембріонального розвитку плода, дитячого віку, статевого
дозрівання, зрілості та старечого віку. Висвітлюються особливості розвитку органів,
їх будови, функцій залежно від віку. Визначені сучасні методики фізикального обстеження організму людини. По-новому розглянуто проблеми пацієнта, що дозволяє
дипломованій медичній сестрі традиційно здійснювати догляд за хворим, надавати невідкладну медичну допомогу, а
бакалавру медицини – самостійно встановлювати сестринський діагноз і планувати свою діяльність відповідно до вимог сучасного медсестринського процесу. Наведені тестові завдання дозволяють краще засвоїти матеріал.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів І–IІI рівнів акредитації. Буде також корисною для медичних
сестер та бакалаврів медицини.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Вступ. Модуль 1. Вікові зміни органів і систем. Модуль 2. Психічний розвиток людини в різні періоди життя. Здоров’я батьків і роль планування сім’ї. Модуль 3. Вплив різних чинників на ріст і розвиток людини. Модуль 4. Харчування в різні вікові
періоди. Відповіді до тестових завдань. Література

65437

Навчальний посібник

Ãàâðèëþê Î.Ô., Çàëþá³âñüêà Ë.Ñ.
255.

Ð³ñò ³ ðîçâèòîê ëþäèíè: Ïðàêòèêóì

К.: ВСВ “Медицина”, 2010. – 168 с. – Мова укр. – Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-032-3
Затверджено МОЗ України

Матеріал посібника відповідає навчальній програмі “Ріст і розвиток людини”,
що сприятиме належній організації сучасного практичного заняття. Посібник може
стати помічником викладача навчальної дисципліни у проведенні практичного заняття, організації контролю знань студентів, у формуванні в студентів погляду на
людину з розумінням усіх вікових особливостей її розвитку, що є необхідним для
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роботи в медичній галузі. У навчальному посібнику міститься теоретичний матеріал, що виноситься на практичні
заняття; зразки дидактичних матеріалів, які можуть забезпечити як поглиблення і закріплення знань, так і контроль
їхнього рівня; матеріали для організації позааудиторної самостійної роботи студентів.Для студентів вищих медичних
навчальних закладів І–ІІІ рівнів акредитації. Він буде корисним викладачам дисципліни “Ріст і розвиток людини”.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Вступ. Тематичний план. Практичне заняття № 1. Тема. Розвиток соматичної та вегетативної нервової системи. Практичне
заняття № 2. Тема. Морфофункціональні особливості основних аналізаторів (зорового, слухового, вестибулярного), розвиток їх у різні періоди життя людини. Практичне заняття № 3. Тема. Формування вищої нервової діяльності в різні періоди
життя людини (розвиток умовних рефлексів, вищих психічних реакцій, пам’яті, уваги). Практичне заняття № 4. Тема. Розвиток ендокринної системи. Особливості нейроендокринної регуляції в процесі росту й розвитку людини. Практичне заняття № 5. Тема. Вікові особливості системи кровотворення (фізико-хімічні, транспортні, захисні особливості згортання крові).
Практичне заняття № 6. Тема. Обмін речовин і енергії, терморегуляція в різні періоди життя людини. Механізми регуляції
обміну речовин і терморегуляції. Практичне заняття № 7. Тема. Особливості органів дихання у віковому аспекті: газообмін,
зміни показників зовнішнього і внутрішнього дихання, структурні та функціональні зміни, регуляція дихання. Практичне
заняття № 8. Тема. Особливості травлення в різні вікові періоди: порожнинного, мембранного, пристінкового; асиміляція
харчових інгредієнтів, мікрофлора товстої кишки. Практичне заняття № 9. Тема. Формування і розвиток органів виділення
в різні вікові періоди. Особливості регуляції сечоутворення, основні показники функціонування нирок. Практичне заняття № 10. Тема. Основні умови психічного розвитку дитини раннього, дошкільного та шкільного віку. Психологічні особливості підлітків. Практичне заняття № 11. Тема. Анатомо-фізіологічні, психологічні характеристики; емоційний, соціальний,
духовний розвиток жінок і чоловіків у репродуктивний період. Статеве життя. Практичне заняття № 12. Тема. Сім’я та шлюб,
роль їх у формуванні здорової людини. Практичне заняття № 13. Тема. Вплив різних чинників: фізичних, хімічних, біологічних, екологічних, а також нікотину, алкоголю, наркотиків – на ріст і розвиток ембріона та плода, дітей і дорослих осіб
різних вікових груп. Практичне заняття № 14. Тема. Значення гігієнічних чинників для розвитку людини. Вплив повітряного
середовища, сонячного випромінювання, клімату, ґрунту, води, вібрації, шуму, електромагнітних полів на здоров’я людини.
Роль особистої гігієни. Практичне заняття № 15. Тема. Роль харчування в різні вікові періоди. Перелік практичних навичок.
Перелік питань до диференційованого заліку. Література

68954

256.

Підручник

Ñåñòðèíñüêà ñïðàâà

За редакцією В.І. Литвиненка, Н.М. Касевич
2-е вид., випр. – К.: Медицина, 2011. – 816 с. – Мова укр. –
Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-116-0
Затверджено МОЗ України

У підручнику розглянуті правові та етико-деонтологічні аспекти діяльності медичної сестри. Висвітлені основи анатомії, фізіології, патанатомії і фармакотерапії.
Подані алгоритми практичних навичок з усіх клінічних дисциплін. Описані методи
надання допомоги пацієнтам з невідкладними станами. Проаналізовані особливості спостереження за пацієнтами різного профілю і догляду за ними.
Підручник містить Етичний кодекс медичної сестри України.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів І–ІІІ рівнів акредитації.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Передмова. Етичний кодекс медичної сестри України. Розділ І. Правові та етико-деонтологічні аспекти в діяльності медичної сестри. Розділ ІІ. Основи анатомії, фізіології, патанатомії. Розділ ІІІ. Основи фармакотерапії. Розділ ІV. Алгоритми практичних навичок. Розділ V. Надання допомоги пацієнтам із невідкладними станами. Розділ VI. Особливості спостереження
за пацієнтами різного профілю і догляд за ними. Додатки. Список літератури
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69405

Підручник

Ãîëÿ÷åíêî Î.Ì.
257.

Ñîö³àëüíà ìåäèöèíà òà îðãàí³çàö³ÿ
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ

К.: ВСВ “Медицина”, 2011. – 208 с. – Мова укр. – Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-117-7
Затверджено МОЗ України

Підручник містить дані про соціальну медицину та організацію охорони
здоров’я і медичної допомоги. Наведено дані про демографічний стан в Україні,
захворюваність, фізичний розвиток, інвалідність. Висвітлено питання законодавства України про охорону здоров’я, організацію медичної допомоги в місті і селі,
організацію сімейної медицини, діяльність громадських організацій в охороні здоров’я. Подано відомості щодо планування, фінансування, організації страхової медицини, соціального забезпечення та соціального страхування, формування здорового способу життя.
Підручник написаний відповідно до програми із соціальної медицини і організації охорони здоров’я для студентів вищих медичних навчальних закладів І–ІІІ рівнів акредитації. Може бути корисний для широкого кола організаторів охорони здоров’я.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Передмова. Розділ 1. Соціальна медицина – наука про громадське здоров’я та організацію його охорони. Розділ 2. Основи медичної статистики. Розділ 3. Основні показники здоров’я населення. Розділ 4. Організація охорони здоров’я та медичної допомоги. Розділ 5. Соціальне страхування і соціальне забезпечення. Медичне страхування. Розділ 6. Організація
санітарно-епідеміологічної служби. Розділ 7. Економіка, планування, фінансування установ охорони здоров’я в Україні, наукові основи управління. Розділ 8. Формування здорового способу життя. Матеріали для самостійної роботи студентів.
Література

70574

Підручник

Ôë³ñ Ï.Ñ., Áàííèõ Ò.Ì.
258.

Òåõí³êà âèãîòîâëåííÿ çí³ìíèõ
ïðîòåç³â

2-е вид., перероб. та доп. – К.: ВСВ “Медицина”, 2012. – 264 с. + 32 с. кольор. вкл. –
Мова укр. – Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-125-2
Затверджено МОЗ України

У підручнику висвітлені питання з історії розвитку ортопедичної стоматології,
подані відомості про анатомічну будову і функції органів зубощелепного апарату
людини, а також зміни, що відбуваються в ньому у зв’язку з частковою і повною
втратою зубів. Описано технологічні етапи виготовлення знімних пластинкових
протезів при частковій та повній втраті зубів – як традиційних конструкцій, так і з використанням сучасних технологій і матеріалів, – облаштування зуботехнічної лабораторії.
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Матеріал проілюстрований фотографіями, малюнками, що допоможуть студентам засвоїти етапи виготовлення
пластинкових протезів. Кожен розділ містить запитання для самопідготовки студентів і тестові завдання II рівня засвоєння знань для самоконтролю.
Підручник складений відповідно до чинних навчальних планів і програми предмета “Техніка виготовлення знімних протезів”.
Для студентів стоматологічних відділень вищих медичних навчальних закладів I–IIІ рівнів акредитації.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Передмова.
Вступ.
АНАТОМІЯ І ФІЗІОЛОГІЯ ЗУБО-ЩЕЛЕПНОГО АПАРАТУ.
ПРОТЕЗУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ З ЧАСТКОВОЮ ВТРАТОЮ ЗУБІВ.
ПРОТЕЗУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ З ПОВНОЮ ВІДСУТНІСТЮ ЗУБІВ.
Еталони відповідей на тестові завдання.
Список літератури

Навчальний посібник

Перевидання

Þçèê Ã.Þ.
259.

Òåõí³êà ëàáîðàòîðíèõ
ðîá³ò

За редакцією Л.С. Білика
К.: ВСВ “Медицина”, 2007. – 144 с., кольор. мал. – Мова укр. – Формат 60×84 1/16. –
Пал. тв.
ISBN 966-8144-48-1
Допущено МОЗ України

Навчальний посібник включає матеріал, який дає можливість підготувати студентів до роботи в лабораторіях, зокрема клінічних та діагностичних за спеціальністю “Фармація”. Подано алгоритми виконання ряду маніпуляцій щодо підготовки до роботи з хімічним посудом,
обладнанням лабораторії, апаратурою, приладами тощо. До окремих тем розроблено тести для самоконтролю та
перевірки знань, умінь і навичок.
Навчальний посібник підготовлено відповідно до нової навчальної програми, затвердженої МОЗ України.
Призначений для студентів вищих медичних навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації за спеціальністю
“Фармація”. Буде корисним спеціалістам-фармацевтам, провізорам та іншим фахівцям післядипломної освіти з
фармації.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Обладнання та оснащення лабораторій. Правила техніки безпеки в лабораторіях. Лабораторний посуд і допоміжне
приладдя. Догляд за лабораторним посудом. Стерилізація. Лабораторні нагрівальні прилади. Реактиви, їх очищення.
Кристалізація. Фільтрування. Центрифугування. Дистиляція. Терези. Визначення кристалізаційної води в кристалічному хлориді барію. Техніка роботи з різними видами піпеток, бюреток. Визначення густини розчинів. Техніка приготування розчинів солей, кислот, лугів точної концентрації. Буферні розчини. Індикатори. Встановлення титру 0,1 М
розчину гідроксиду натрію за стандартним розчином хлористоводневої кислоти. Титрування при мікровизначеннях.
Мікроскоп та техніка мікроскопіювання. рН-метр. Рефрактометрія. Фотоелектроколориметрія. Інструментальні методи аналізу. Література

e-mail: med@society.kiev.ua

MEDICINE

178

НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ МЕДИЧНИХ ВНЗ І–ІІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ

71852

Підручник

Ôë³ñ Ï.Ñ., Âëàñåíêî À.Ç., ×óï³íà À.Î.
260.

Òåõíîëîã³ÿ âèãîòîâëåííÿ
îðòîäîíòè÷íèõ òà îðòîïåäè÷íèõ
êîíñòðóêö³é ó äèòÿ÷îìó â³ö³

К.: ВСВ “Медицина”, 2013. – 256 с. + 8 с. кольор. вкл. – Мова укр. – Формат
60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-140-5
Затверджено МОЗ України

Підручник складено згідно з «Положенням про випуск навчальної літератури
з медицини та фармації для вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладів I–III рівнів акредитації МОЗ України» та структуровано за освітньо-кваліфікаційною характеристикою і освітньопрофесійною програмою підготовки молодших спеціалістів з напряму 1101 «Медицина», спеціальності 5.120.101.06.
«Стоматологія ортопедична», за кваліфікацією «зубний технік». Містить теоретичний матеріал і структурно-логічні схеми, які спрямовані на самостійне оволодіння знаннями і навичками через виконання конкретного виду діяльності.
У підручнику у вигляді структурно-логічних схем описано технологічні етапи виготовлення ортодонтичних апаратів сучасних конструкцій, їх характеристика, показання до застосування. Висвітлено питання зуботехнічного матеріалознавства в ортодонтії. Значну увагу приділено техніці безпеки. Малюнки, схеми і фотографії наочно пояснюють
будову ортодонтичних апаратів, їх принцип дії. Підручник містить питання і тести для самопідготовки.
Для студентів стоматологічних відділень вищих медичних навчальних закладів I–III рівнів акредитації, слухачів
відділень післядипломної освіти, працівників з практичної охорони здоров’я.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Передмова. Історичний нарис розвитку ортодонтії. Розділ 1. Анатомо-фізіологічна та функціональна характеристика зубощелепного апарату у віковому аспекті. Розділ 2. Зубо-щелепні аномалії. Розділ 3. Матеріалознавство в ортодонтії. Розділ 4. Організація та оснащення зуботехнічної лабораторії ортодонтичного відділення. Розділ 5. Обстеження ортодонтичного пацієнта.
Розділ 6. Ортодонтичні апарати. Розділ 7. Деонтологія в стоматології. Питання до іспиту. Словник медичних термінів. Література

Підручник

Перевидання

Ôë³ñ Ï.Ñ., Âëàñåíêî À.Ç.
261.

Òåõíîëîã³ÿ âèãîòîâëåííÿ çóáíèõ
ïðîòåç³â ç âèêîðèñòàííÿì êåðàì³÷íèõ
³ êîìïîçèòíèõ ìàòåð³àë³â

К.: ВСВ “Медицина”, 2010. – 296 с. + 8 с. кольор. вкл. – Мова укр. –
Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-009-5
Затверджено МОЗ України

У підручнику висвітлено питання історії винайдення стоматологічного фарфору,
детально викладено технологію виготовлення зубних протезів з використанням ке-
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рамічних і композитних матеріалів. Описано обладнання, інструментарій та матеріали, які застосовують під час їх виготовлення. Особливу увагу приділено сучасним методам моделювання зубів керамічними і композитними матеріалами.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів І–ІIІ рівнів акредитації та зубних техніків
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Передмова. Історія винайдення стоматологічного фарфору. Основи моделювання зубів (прикладна анатомія). Обладнання
та інструментарій. Матеріалознавство. Керамічні вкладки та вініри. Коронки. Металокерамічні незнімні протези. Металокерамічні коронки. Штифтові зуби. Мостоподібні протези. Металокерамічні мостоподібні протези. Гальванопластика. Лагодження металокерамічних протезів. Техніка виготовлення зубних протезів з використанням композитних матеріалів. Мостоподібні незнімні композитні протези. Короткий словник термінів. Тести

65474

Підручник

Ôë³ñ Ï.Ñ., Âëàñåíêî À.Ç., Á³á³ê À.Ì., ²îæèöÿ Ê.Ä.
262.

Òåõíîëîã³ÿ âèãîòîâëåííÿ
ùåëåïíî-ëèöåâèõ êîíñòðóêö³é

К.: ВСВ “Медицина”, 2010. – 248 с. – Мова укр. – Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-000-2
Затверджено МОЗ України

У підручнику висвітлено питання з історії розвитку ортопедичної стоматології, подано відомості про анатомічну будову і функції органів зубо-щелепного апарату людини. Описано характеристику та технологічний порядок виготовлення
щелепно-лицевих протезів, техніку безпеки під час роботи. Приділено увагу питанням реабілітації пацієнтів із щелепно-лицевою патологією.
Підручник містить словник основних медичних термінів і понять, які були використані у навчальному матеріалі,
що допомагає систематизувати набуті знання і навички.
Матеріал підручника структуровано за освітньо-професійною програмою підготовки молодших спеціалістів з
напряму 1101 «Медицина», спеціальності 5.12010106 «Стоматологія ортопедична» за кваліфікацією «Зубний технік».
Для студентів стоматологічних відділень вищих медичних навчальних закладів I–III рівнів акредитації, слухачів
відділень післядипломної освіти і зубних техніків з практичної охорони здоров’я.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Передмова. Вступ. Історичний нарис.
Розділ 1. Анатомія щелепно-лицевої ділянки.
Розділ 2. Матеріалознавство у щелепно-лицевому протезуванні.
Розділ 3. Організація робочого місця зубного техніка. Техніка безпеки під час роботи в зуботехнічній лабораторії.
Розділ 4. Основи деонтології та обов’язки зубного техніка під час прийому пацієнтів із щелепно-лицевою патологією.
Розділ 5. Щелепно-лицева травматологія.
Розділ 6. Наслідки травм у щелепно-лицевій ділянці.
Розділ 7. Ортопедичні втручання при пластичних операціях у щелепно-лицевій ділянці.
Розділ 8. Дефекти та деформації щелепно-лицевої ділянки.
Розділ 9. Резекція щелеп, дефекти та деформації обличчя.
Розділ 10. Профілактичні апарати та протези.
Розділ 11. Реабілітація пацієнтів із щелепно-лицевою патологією. Студент повинен знати і вміти.
Тестові завдання для контролю знань. Ситуаційні задачі для контролю знань. Питання до іспиту з предмету «Техніка виготовлення щелепно-лицевих протезів». Словник медичних термінів. Список літератури
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Навчальний посібник

Перевидання

Ìàð÷óê Î.Ñ., Àíäðîùóê Í.Á.
263.

Òåõíîëîã³ÿ ë³ê³â

К.: Медицина, 2008. – 488 с. – Мова укр. – Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-966-10-0007-9
Затверджено МОЗ України

Навчальний посібник створений на основі освітньо-кваліфікаційної характеристики й освітньо-професійної програми державного стандарту вищої освіти
України зі спеціальності “Фармація”.
Посібник містить теоретичний матеріал і навчально-тренінгові завдання,
які спрямовані на самостійне оволодіння знаннями і навичками через виконання конкретного виду діяльності. Це дозволяє краще і швидше адаптуватися
в технології ліків відповідно до реальної виробничої задачі, допомагає працювати продуктивніше і сприяє становленню фахівця.
Матеріал для практичних занять подано у вигляді алгоритмів і еталонів дій студента за алгоритмами. Для самоконтролю знань і умінь розроблено контрольні запитання, тестові завдання і проблемно-ситуаційні задачі.
Для студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І–ІІІ рівнів акредитації.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
ЧАСТИНА І. Розділ 1. Загальні питання технології ліків. Розділ 2. Основні терміни і поняття в технології ліків. Розділ 3.
Державне нормування виробництва ліків. Розділ 4. Дозування за масою і об’ємом у технології ліків. ЧАСТИНА ІІ. Розділ 5. Технологія лікарських препаратів тверді лікарські форми. Порошки. Розділ 6. Лікарські форми з рідким дисперсійним середовищем. Розділ 7. Краплі. Розділ 8. Розчини високомолекулярних сполук. Розділ 9. Колоїдні розчини.
Розділ 10. Суспензії. Розділ 11. Емульсії. Розділ 12. Настої. Відвари. Слизи. Розділ 13. М’які лікарські засоби для місцевого застосування. Розділ 14. Мазі. Розділ 15. Супозиторії. Розділ 16. Стерильні і асептично виготовлені лікарські
форми. Розділ 17. Очні лікарські засоби. Розділ 18. Ліки з антибіотиками. Розділ 19. Лікарські форми для дітей. Розділ 20. Утруднені і несумісні поєднання лікарських засобів. Розділ 21. Лікарські препарати спеціального призначення.
Гомеопатичні лікарські засоби. ЧАСТИНА ІІІ. Матеріали для контролю рівня знань з технології ліків. Додатки. Список
літератури.

72239

Навчальний посібник
Г.В. КОЗАЧЕНКО

Êîçà÷åíêî Ã.Â.
264.

Óêðà¿íñüêà ìîâà çà ïðîôåñ³éíèì
ñïðÿìóâàííÿì

УКРАЇНСЬКА
МОВА
ЗА ПРОФЕСІЙНИМ
СПРЯМУВАННЯМ

К.: ВСВ “Медицина”, 2013. – 336 с. – Мова укр. – Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-274-7
Затверджено МОЗ України

Навчальний посібник створено відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики й освітньо-професійної програми Галузевого стандарту вищої
освіти України з підготовки фахівців зі спеціальності “Фармація”, а також відповід-

МЕДИЦИНА

МЕДИЦИНА

тел.: +38 (044) 238-82-63, тел./факс: +38 (044) 581-15-67

181

ACADEMIC LITERATURE FOR HIGHER MEDICAL INSTITUTIONS OF I–III ACCREDITATION LEVELS
но до сучасних концепцій викладання української мови за професійним спрямуванням. Посібник зорієнтовано на
формування у студентів мовнокомунікативних компетенцій.
Посібник містить теоретичний матеріал про українську мову як необхідний складник формування особистості
фахівця, систему різних мовних елементів, норми сучасної літературної української мови, її лексичний склад, стилі,
фахову термінологію, правила складання документів.
Поряд із теоретичним матеріалом у посібнику подані практичні завдання й вправи, спрямовані на формування і
закріплення навичок грамотного мовлення, засвоєння складних випадків правопису, оволодіння мовними нормами
та практичними аспектами офіційно-ділового стилю.
Особливу увагу приділено етиці мовного і професійного спілкування
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Передмова. Розділ І. Культура фахового мовлення. Тема 1. Державотворча роль мови. Тема 2. Літературна мова. Мовна
норма. Культура мови. Розділ ІІ. Етика ділового спілкування. Тема 1. Поняття спілкування. Тема 2. Загальні принципи і
правила ділового спілкування фахівця. Тема 3. Основні види ділового спілкування: публічний виступ, ділова бесіда, службова нарада, переговори. Розділ ІІІ. Лексичний аспект сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні.
Тема 1. Терміни і професіоналізми. Тема 2. Лексикографія. Типи словників. Тема 3. Фразеологічні одиниці та їх використання у мовленні. Тема 4. Точність мовлення. Складні випадки слововживання. Розділ IV. Нормативність і правильність фахового мовлення. Тема 1. Орфографічні норми сучасної української літературної мови. Тема 2. Морфологічні норми сучасної
української літературної мови. Тема 3. Синтаксичні норми сучасної української літературної мови. Розділ V. Складання документів. Тема 1. Загальні вимоги до складання документів. Тема 2. Документи щодо особового складу. Тема 3. Довідковоінформаційні документи. Тема 4. Вимоги до офіційного листування. Етикет ділового листування. Додатки. Список літератури

Підручник

Перевидання

Áîáêîâà ².À., Âàðëàõîâà Ë.Â., Ìàíüêîâñüêà Ì.Ì.
265.

Ôàðìàêîãíîç³ÿ

2-е вид., перероб. та доп. – К.: Медицина, 2010. – 512 с. – Мова укр. –
Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-023-1
Допущено МОЗ України

Підручник підготовлено І.А. Бобковою, Л.В. Варлаховою, М.М. Маньковською –
авторами-викладачами фармакогнозії Житомирського базового фармацевтичного
коледжу ім. Г.С. Протасовича. У підручнику згідно з новою навчальною програмою
викладено у двох частинах: загальній та спеціальній найважливіші питання фармакогнозії. Детально описано хімічний склад, організацію заготівлі, сушіння, пакування, зберігання лікарської рослинної сировини. Подано фармакологічний аналіз, показники якості лікарської
рослинної сировини.
Значне місце відведено біологічно активним харчовим добавкам та біологічно активним речовинам, що містяться
в лікарських рослинах і лікарській рослинній сировині.
Для студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І–ІІІ рівнів акредитації, бакалаврів, провізорів та інших аптечних працівників.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Передмова. Історія розвитку фармакогнозії. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА. Розділ 1. Загальні питання і відомості про лікарські рослини, лікарську рослинну сировину. Розділ 2. Фармакогностичний аналіз лікарської рослинної сировини. СПЕЦІАЛЬНА
ЧАСТИНА. Розділ 3. Лікарські рослини і лікарська рослинна сировина, що містять біологічно активні речовини. Тестові завдання для самостійного контролю. Додатки. Література
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Навчальний посібник

Áîáêîâà ².À.
266.

Ôàðìàêîãíîç³ÿ:
ïîñ³áíèê ç ïðàêòè÷íèõ çàíÿòü

2-е вид., перероб. та доп. – К.: Медицина, 2010. – 312 с. – Мова укр. –
Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-024-8
Допущено МОЗ України

У навчальному посібнику в загальній частині викладено основні принципи організації робочого місця та техніки безпеки в лабораторії фармакогнозії; правила організації заготівлі лікарської рослинної сировини; висвітлені методи фармакогностичного аналізу різних морфологічних груп. Спеціальна частина містить інформацію
про особливості аналізу лікарських рослин та лікарської рослинної сировини, до складу яких входять біологічно активні речовини різних груп. Наведена коротка характеристика кожної групи активних речовин, сформульовані контрольні
запитання. Організація контрольної роботи студентів викладена у вигляді алгоритмів. У додатках до посібника вміщено схеми, таблиці, малюнки, що стосуються різних груп діючих речовин. Подано ключі-визначники для встановлення
ідентичності лікарської рослинної сировини. Для молодших спеціалістів зі спеціальності “Фармація” і студентів вищих
медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І–ІІІ рівнів акредитації.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Передмова. Основні скорочення. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА. Розділ 1. Організація робочого місця студента. Правила роботи в лабораторії фармакогнозії. Правила техніки безпеки в лабораторії. Протипожежна безпека. Загальні правила виготовлення гербарію.
Розділ 2. Організація заготівлі лікарської рослинної сировини (ЛРС) в аптеці. Алгоритмічна схема інструкції з підготовчої роботи
до заготівлі ЛРС в аптеці. Зразок інструкції з підготовчої роботи до заготівлі ЛРС. Зразок інструкції із заготівлі кореневищ перстачу.
Розділ 3. Фармакогностичний аналіз ЛРС. Макроскопічний аналіз. Будова мікроскопа. Правила роботи з мікроскопом. Мікроскопічний аналіз ЛРС. Мікрохімічний та гістологічний аналіз ЛРС. Фітохімічний аналіз. Біологічні методи оцінювання активності ЛРС
та препаратів, що містять кардіоглікозиди. Хроматографічний аналіз. Радіологічний контроль. Аналіз ЛРС на залишкові кількості
пестицидів. Товарознавчий аналіз (ТА). Відбір проб фасованої продукції. СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА. Розділ 4. Аналіз ЛР та ЛРС,
які містять біологічно активні речовини. Полісахариди. Вітаміни. Жирні олії. Ефірні олії. Іридоїди. Серцеві глікозиди. Сапоніни.
Фенологлікозиди. Похідні антрацену. Кумарини та хромони. Флавоноїди. Лігнани. Дубильні речовини. Алкалоїди. Різні групи біологічно активних речовин. Установлення ідентичності ЛРС за допомогою ключа-визначника. Лікарські збори. Тестові завдання
для самоконтролю студентів. Еталони відповідей на тестові завдання. Список літератури

Підручник

Перевидання

Íåêîâàëü ².Â., Êàçàíþê Ò.Â.
267.

Ôàðìàêîëîã³ÿ

5-e вид., виправл. – К.: ВСВ “Медицина”, 2013. – 520 с. – Мова укр. –
Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-243-3
Допущено МОЗ України

У п’ятому виданні підручника містяться відомості про сучасні лікарські засоби та загальні правила рецептури відповідно до вимог Болонської конвенції
щодо реформування системи освіти. При його підготовці дотримано принципів
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фундаменталізації, міждисциплінарного зв’язку та проблемності. Відповідно до нової навчальної програми викладено найважливіші розділи фармакології. Наведено класифікацію та характеристику сучасних основних фармакологічних груп і препаратів, лаконічно і доступно висвітлено питання фармакокінетики і фармакодинаміки
лікарських засобів.
У кожній темі наведено повну характеристику основного лікарського засобу певної групи та порівняльну характеристику інших. Для полегшення запам’ятовування правильної назви препаратів, особливостей їхнього застосування, терапевтичних та вищих доз, а також належності до списків А і Б, у підручнику після кожного розділу представлено таблицю з даними відомостями. Характерною особливістю підручника є інформація про особливості роботи
медичного персоналу з окремими препаратами кожної фармакологічної групи.
Підручник містить запитання, тестові завдання та задачі для самопідготовки студентів. Професіональні задачі для
студентів фармацевтичних факультетів виділено спеціальною позначкою (*).
Для студентів вищих медичних навчальних закладів І–ІІІ рівнів акредитації за спеціальностями “Фармація”, “Сестринська справа”, “Акушерська справа”.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Вступ. Глава 1. Загальна рецептура. Глава 2. Загальна фармакологія. Глава 3. Протимікробні та протипаразитарні засоби. Глава 4. Протипухлинні (протибластомні) та діагностичні засоби. Глава 5. Лікарські засоби, що впливають на нервову
систему. Глава 6. Лікарські засоби, що впливають на функції органів дихання. Глава 7. Лікарські засоби, що впливають на
серцево-судинну систему. Глава 8. Лікарські засоби, які застосовуються при порушенні функції органів травлення. Глава 9.
Лікарські засоби, що впливають на функцію нирок. Глава 10. Лікарські засоби, що впливають на скоротливу активність і
тонус міометрія. Глава 11. Лікарські засоби, що впливають на систему крові. Глава 12. Препарати гормонів, їх синтетичних
аналогів та антагоністів. Глава 13. Вітамінні препарати. Солі. Глюкоза. Глава 14. Засоби неспецифічної стимулювальної терапії. Протиалергійні та протизапальні засоби. Глава 15. Радіопротектори та засоби, що сприяють виведенню радіонуклідів.
Глава 16. Основні принципи лікування гострих медикаментозних отруєнь. Глава 17. Додатки

Підручник

Перевидання

Í³æíèê Ã.Ï.
268.

Ôàðìàöåâòè÷íà õ³ì³ÿ

К.: Медицина, 2010. – 352 с. – Мова укр. – Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-966-505-031-6
Затверджено МОЗ України

У підручнику розглянуто теоретичні основи фармацевтичної хімії та основні
положення фармацевтичного аналізу. Подано системний підхід до вивчення лікарських засобів і методів контролю за їх якістю відповідно до вимог Державної
фармакопеї України. Наведено особливості аналізу екстемпоральних лікарських
засобів. Навчальний матеріал структурований на три модулі і містить тестові завдання для самоконтролю засвоєння модулів.
Для студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І–ІІІ рівнів акредитації.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Передмова.
Модуль 1. Загальна фармацевтична хімія. Лікарські засоби неорганічної природи.
Модуль 2. Лікарські засоби органічної природи – похідні аліфатичних, ароматичних і гетероциклічних сполук.
Модуль 3. Біологічно активні сполуки природного походження та їх синтетичні аналоги.
Додаток. Література. Предметний покажчик
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62316

Підручник

Íàçàðîâà ².Á., Ñàìîéëåíêî Â.Á.
269.

Ô³ç³îëîã³÷íå àêóøåðñòâî

За редакцією П.М. Баскакова
К.: Медицина, 2009. – 408 с. + 4 с. кольор. вкл. – Мова укр. –
Формат 70×100 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-966-10-0070-3
Допущено МОЗ України

У підручнику висвітлено організацію роботи акушерського стаціонару, санітарногігієнічний режим у пологових будинках, фізіологічний перебіг вагітності, пологів і
післяпологового періоду. Викладено методи оцінки стану плода і новонародженого.
Відповідно до наказів МОЗ України стандартизовано й уніфіковано методи діагностики та лікування захворювань
породіль і новонароджених, які дають змогу знизити їх смертність.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів I–III рівнів акредитації.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Передмова. Список скорочень. І. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА. Роздiл 1. Акушерство як наука. Основні етапи розвитку акушерства.
Роздiл 2. Уведення в доказову медицину. Роздiл 3. Організація акушерсько-гінекологічної допомоги в україні. Роздiл 4. Профілактика захворювань в акушерських стаціонарах. Роздiл 5. Анатомія та фізіологія жіночих статевих органів. Роздiл 6. Жіночий таз і тазове
дно. Роздiл 7. Менструальний цикл. Гігієна жінки в різні періоди життя. Роздiл 8. Фізіологія вагітності. Гігієна вагітної жінки. Роздiл
9. Діагностика вагітності. Роздiл 10. Пологи. Перший туалет новонародженого. Роздiл 11. Фізіологія і патологія новонароджених.
Роздiл 12. Знеболювання пологів. Роздiл 13. Післяпологовий період. Грудне вигодовування. ІІ. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА. Тема. Організація акушерської допомоги в Україні. Тема. Організація акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні (пологовий будинок, ФАП).
Тема. Профілактика захворювань в акушерському стаціонарі. Тема. Жіночий таз. Тема. Плід як об’єкт пологів. Тема. Діагностика вагітності. Тема. Діагностика вагітності. Методика обстеження вагітної. Тема. Періоди і фази пологів. Біомеханізм пологів. Тема. Ведення
І і ІІ періодів пологів. Тема. Ведення ІІІ періоду пологів. Тема. Внутрішньоутробна гіпоксія плода і асфіксія новонародженого. Тема.
Знеболювання пологів. Тема. Післяпологовий період. ІІІ. СИТУАЦІЙНІ ЗАДАЧІ І ТЕСТИ. ІV. ДOДАТКИ. Список літератури

71584

Підручник

Ô³ë³ìîíîâ Â.².
270.

Ô³ç³îëîã³ÿ ëþäèíè

2-ге вид., випр. – К.: ВСВ “Медицина”, 2013. – 488 с. – Мова укр. –
Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-247-1
Затверджено МОЗ України

У пропонованому підручнику з фізіології людини матеріал викладено на основі
структурно-функціонального взаємозв’язку клітин, органів і систем організму як єдиного цілого. Це дає змогу сформувати більш точне уявлення про взаємозв’язок функцій окремих органів. Підручник створено для студентів вищих медичних навчальних
закладів І–III рівнів акредитації спеціальності “Сестринська справа” з урахуванням програми для медичних навчальних закладів України, а також вимог Болонської конвенції із реформування системи освіти.

МЕДИЦИНА

тел.: +38 (044) 238-82-63, тел./факс: +38 (044) 581-15-67

185

ACADEMIC LITERATURE FOR HIGHER MEDICAL INSTITUTIONS OF I–III ACCREDITATION LEVELS
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Список скорочень. МОДУЛЬ І. ЗАГАЛЬНА ФІЗІОЛОГІЯ. Розділ 1. Фізіологія як наука. Фізіологія збудливих тканин. Поняття про здоров’я і хворобу. Механізми регуляції фізіологічних функцій. Гомеостаз. Фізіологія збудливих тканин. Фізіологія
нервового волокна. Фізіологія скелетних м’язів. Фізіологічна характеристика непосмугованих м’язів. Фізіологічна характеристика нейрона. Рефлекс як морфофункціональна одиниця. Інтегративні механізми мозку. Розділ 2. Фізіологія нервовогуморальної регуляції організму. Регуляція рухів. Вегетативна нервова система. Гормональна регуляція фізіологічних функцій. МОДУЛЬ ІІ. ФІЗІОЛОГІЯ ВІСЦЕРАЛЬНИХ СИСТЕМ І ВИЩІ ІНТЕГРАТИВНІ ФУНКЦІЇ. Розділ 3. Фізіологія крові, дихання,
кровообігу і рідких середовищ організму. Кров. Дихання. Альвеолярна вентиляція. Система кровообігу. Спинномозкова
рідина. Лімфатична система. Розділ 4. Фізіологія органів травлення, обміну речовин та виділення. Травлення. Обмін речовин. Терморегуляція. Виділення. Розділ 5. Фізіологія взаємодії організму та зовнішнього середовища. Сенсорні системи.
Фізіологічні основи складних форм взаємодії організму з реальними умовами життя. Фізіологічні основи розумового мислення. Фізіологія сну. Індивідуальні (типологічні) особливості вищої нервової діяльності людини. Додаток

Підручник

Перевидання

ßêîâåíêî Í.Ï., Ñàìîéëåíêî Â.Á.
271.

Ô³ç³îòåðàï³ÿ

К.: ВСВ “Медицина”, 2011. – 256 с. + 2 с. кольор. вкл. – Мова укр. –
Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-119-1
Затверджено МОЗ України

У підручнику розкрито сутність фізичних лікувальних чинників. Наведено дані
про фізіотерапевтичну апаратуру та методи проведення процедур, фізіологічну дію,
показання та протипоказання до їх застосування. Вміщено основні вимоги до устаткування, експлуатації і техніки безпеки фізіотерапевтичних відділень (кабінетів).
Для студентів вищих медичних навчальних закладів І–ІІІ рівнів акредитації.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Передмова. Розділ 1. Розвиток, предмет і завдання фізіотерапії. Розділ 2. Організація роботи, правила техніки безпеки
фізіотерапевтичних відділень (кабінетів). Електротравма, невідкладна допомога. Розділ 3. Електролікування. Розділ 4. Лікування ультразвуком. Розділ 5. Аеройоно-, аерозоль-, електроаерозольтерапія. Розділ 6. Світлолікування. Фізіопрофілактика. Розділ 7. Гідротермотерапія. Розділ 8. Кліматотерапія. Розділ 9. Санаторно-курортне лікування. Розділ 10. Сумісні та
несумісні фізіотерапевтичні процедури. Список літератури

72240

Підручник

Âîðîíþê Î.Ë.
272.

О.Л. ВОРОНЮК

Ô³ëîñîô³ÿ

К.: ВСВ “Медицина”, 2013. – 224 с. – Мова укр. – Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-260-0
Затверджено МОЗ України

Підручник створено відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики й
освітньо-професійної програми Галузевого стандарту вищої освіти України підготовки фахівців зі спеціальності «Фармація», а також згідно з навчальною програмою для студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів України І–IІІ рівнів акредитації, ухваленої МОЗ України у 2011 році.

e-mail: med@society.kiev.ua
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НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ МЕДИЧНИХ ВНЗ І–ІІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ
Підручник містить теоретичний матеріал з основних розділів історії філософії від найдавніших часів до кінця ХХ ст.
та основних галузей філософського знання – онтології, гносеології, філософської антропології, соціальної філософії
та філософії історії.
Особливу увагу приділено сучасним моделям філософствування (структуралізм, постмодернізм), діалектиці як
філософській основі медицини, проблемі свідомості у філософії, медичному контексту традиційних філософських
проблем та філософським проблемам сучасної медицини (соціально-біологічний, психосоматичний підходи, медична етика, біоетика). Підручник містить додаток – короткий нарис історії медицини від найдавніших часів до
кінця ХІХ ст.
Для студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І–ІV рівнів акредитації.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
ПЕРЕДМОВА. РОЗДІЛ І. ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ. Тема 1. Філософія як специфічний тип знання. Тема 2. Філософія Стародавнього світу. Тема 3. Філософія епохи Середньовіччя та Відродження. Тема 4. Філософія Нового Часу. Тема 5. Німецька класична
філософія. Тема 6. Західноєвропейська філософія ХІХ ст. Тема 7. Західноєвропейська філософія ХХ ст. РОЗДІЛ ІІ. ОСНОВНІ
ГАЛУЗІ ФІЛОСОФСЬКОГО ЗНАННЯ. Тема 8. Онтологія. Тема 9. Гносеологія. Тема 10. Діалектика – філософська основа медицини. Тема 11. Проблема свідомості у філософії та медицині. Тема 12. Філософська антропологія. Тема 13. Соціальна
філософія та філософія історії. Тема 14. Філософські проблеми медицини. ДОДАТОК. Історія становлення та розвитку медицини від стародавніх часів до ХІХ ст. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Підручник

Перевидання

Ì³ò³í Þ.Â.
273.

Õâîðîáè âóõà, ãîðëà, íîñà

К.: ВСВ “Медицина”, 2010. – 192 с. + 32 с. кольор. вкл. – Мова укр. –
Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-002-6
Затверджено МОЗ України

У підручнику розглянуто захворювання вуха, горла і носа. Cтисло викладено
питання анатомії, фізіології цих органів, методи дослідження, патологію та лікування захворювань вуха, носа, глотки і гортані. Наведено класичні дані і результати сучасних досягнень оториноларингології. Окремі розділи присвячено інфекційним
гранульомам верхніх дихальних шляхів, пухлинам вуха і верхніх дихальних шляхів,
стороннім тілам гортані, трахеї, бронхів і стравоходу.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів І–II рівнів акредитації.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Розділ 1. Загальна характеристика та історія предмета “Оториноларингологія”.
Розділ 2. Клінічна анатомія, фізіологія та методи дослідження слухового аналізатора.
Розділ 3. Клінічна анатомія, фізіологія та методи дослідження вестибулярного аналізатора.
Розділ 4. Захворювання вуха.
Розділ 5. Захворювання носа і приносових пазух.
Розділ 6. Захворювання глотки.
Розділ 7. Захворювання гортані.
Розділ 8. Інфекційні гранульоми верхніх дихальних шляхів.
Розділ 9. Пухлини вуха і верхніх дихальних шляхів.
Розділ 10. Сторонні тіла гортані, трахеї та бронхів.
Розділ 11. Сторонні тіла стравоходу
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71064

Підручник

Óñåíêî Î.Þ., Á³ëîóñ Ã.Â., Ïóòèíöåâà Ã.É.
274.

Õ³ðóðã³ÿ

2-е вид., випр. і доп. – К.: ВСВ “Медицина”, 2013. – 416 с. – Мова укр. –
Формат 70×100 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-264-8
Затверджено МОЗ України

Підручник відповідає вимогам Положення про випуск навчальної літератури
з медицини для медичних закладів I–II рівнів акредитації МОЗ України і новій навчальній програмі з дисципліни «Хірургія».
Матеріал підручника структуровано за освітньо-професійною програмою підготовки молодших спеціалістів спеціальності «Лікувальна справа».
Підручник містить тестові завдання різних рівнів складності для самоперевірки засвоєння знань, а також виробничі ситуації, алгоритми практичних навичок, ілюстрації, графологічні структури.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Список скорочень. Передмова.
Розділ I. Загальні питання про хірургію.
Розділ II. Загальна хірургія.
Розділ III. Спеціальна хірургія.
Відповіді. Додатки. Список літератури

70720

Підручник з професійної практики

Äåðåê Ñåëëìàí, Ïîë Ñíåëë³íã
275.

ßê ñòàòè ìåäñåñòðîþ

К.: ВСВ “Медицина”, 2012. – 176 с. – Мова укр. – Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-183-2 (укр.)
ISBN 978-0-13-23-8923-5 (англ.)

У підручнику висвітлено етичні, професійні питання медсестринства. Вміщено
практичний аналіз медичного законодавства Великої Британії.
Для студентів і викладачів вищих медичних навчальних закладів I–III рівнів
акредитації.
Оригінальний текст змінено й адаптовано відповідно до навчальних програм
сестринської справи.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Розділ 1. Професійні питання. Розділ 2. Етика. Розділ 3. Закон. Розділ 4. Політика в галузі охорони здоров’я. Розділ 5.
Співпраця. Розділ 6. Науково обгрунтована клінічна практика. Розділ 7. Оцінювання функціонального стану пацієнта. Розділ 8. Прийняття рішень. Розділ 9. Міжособистісні навички і навички спілкування. Розділ 10. Охорона здоров’я. Розділ 11.
Вивчення і навчання. Розділ 12. Менеджмент і лідерство. Розділ 13. Особистий і професійний розвиток. Розділ 14. Медичний менеджмент
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НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ МЕДИЧНИХ ВНЗ І–ІІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ

МЕДИЧНА ЛІТЕРАТУРА ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ
Підручник

Перевидання

Kryworuk T.B., Schamraj N.S., Hutnikewytsch J.W.
276.

Deutsch=Í³ìåöüêà ìîâà

К.: ВСВ “Медицина”, 2012. – 400 с. – Мова нім. – Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-191-7
Von dem Ministerium für Gesundheitswesen der Ukraine

Підручник підготовлено відповідно до нової навчальної програми. Видання
складається з двох частин. Перша частина присвячена анатомії людського тіла.
Друга частина охоплює чотири тематичні розділи: “Охорона здоров’я”, “Внутрішні
хвороби”, “Невідкладні стани”, “Акушерство та гінекологія”, вміщує граматичний довідник і словник. До кожного тематичного розділу включено тести з перекладом
тематичної лексики та лексико-граматичними вправами. Завдання підручника –
ознайомити студентів з анатомічною та клінічною медичною термінологією, формувати й удосконалювати навички та
вміння усного мовлення, а також навчити читання і перекладу медичних текстів німецькою мовою. Автори врахували
те, що традиційний курс вивчення німецької мови у зв’язку з інтеграцією та впровадженням Болонської системи навчання трансформувався в якісно нову навчальну дисципліну “Німецька мова за фаховим спрямуванням”.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів I–ІІІ рівнів акредитації спеціальностей “Сестринська справа”,
“Лікувальна справа” та “Акушерська справа”.
INHALTVERZEICHNIS
Vorwort. TEIL 1. Anatomie des Menschen. Anhang Hauslektüre. TEIL 2. 1. Gesundheitswesen. 2. Innere Krankheiten. Herz- und
Kreislaufkrankheiten. Krankheiten des Blutes. Krankheiten des Respirationstraktes. Krankheiten des Magendarmtraktes, der Leber
und der Gallenblase. Nierenkrankheiten. 3. Erste Hilfe bei verschiedenen Unfällen. 4. Entbindungswissenschaft und Gynäkologie.
Gynäkologie. Entbindungswissenschaft. Anhang Hauslektüre. Literaturnachweis

72210

Підручник

Sabluk A.H., Levandovska L.V.
277.

English for medical student=
Àíãë³éñüêà ìîâà äëÿ ñòóäåíò³âìåäèê³â

2-е вид., випр. – К.: ВСВ «Медицина», 2013. – 576 с. – Мова англ. –
Формат 70×100 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-298-3
Recommended by the Ministry of Public Health of Ukraine

Підручник призначений для вивчення англійської мови за професійним спрямуванням для студентів вищих медичних навчальних закладів І–ІІІ рівнів акредитації зі спеціальностей “Сестринська справа”, “Лікувальна справа”, “Акушерська справа”, “Медико-профілактична справа”, “Лабораторна діагностика”, “Фармація”, “Стоматологія ортопедична”.
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Підручник складається з трьох частин, що включають низку занять, передбачених навчальними програмами. У
кожному занятті пропонується певна ситуація, у якій може опинитись медпрацівник у процесі практичної діяльності: спілкування з пацієнтами, лікарями, медперсоналом; обстеження хворих і догляд за ними; ознайомлення з
медичним обладнанням тощо. Крім тематичних текстів та граматичних вправ у підручнику подано завдання для самостійної позааудиторної роботи студентів, тестові завдання для рубіжного та тематичного контролю знань, граматичний довідник та медичний словник-мінімум. Для спеціальності “Акушерська справа” окремо розроблено заняття
з тем акушерсько-гінекологічного спрямування. У підручнику використано сучасні оригінальні тексти з англійських
та американських видань, підібрано найрізноманітніші види вправ, діалоги, рольові ситуації. У додатках є список
неправильних дієслів, модальних дієслів та їх еквівалентів; поурочні словники спеціального курсу складаються з тематичної лексики з латинсько-грецько-українськими еквівалентами. Професійна спрямованість збірника допоможе
викладачам та студентам впевнено вживати медичну термінологію. Над підготовкою матеріалів також працювали
викладачі В.В. Гундяк, В.В. Заливанський, І.В. Подчос, О.О. Стрижалова.
CONTENTS
Передмова. Вступний фонетико-орфоепічний курс. Part one. Introduction. Part two. General medicine. Medical service.
Part three. Human body systems. Texts for further reading. Відповіді на тестові завдання. Граматичний довідник. Додаток 1.
Irregular verbs (таблиця неправильних дієслів). Додаток 2. Modal verbs (модальні дієслова). Medical dictionary. Використана література

70207

Посібник для студентів і медсестер

David Austin, Tim Crosfield
278.

English for nurses=Àíãë³éñüêà ìîâà
äëÿ ìåäñåñòåð

К.: ВСВ “Медицина”, 2011. – 176 с. + компакт-диск. – Мова англ. –
Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-166-5

Підручник призначений для спеціалізованої англійської мови медсестрам
і студентам, що опановують медсестринську справу.
У 24 розділах вміщено практичні ситуації, в яких опиняється медсестра в процесі практичної діяльності: спілкування з пацієнтами і медичним персоналом, обстеження хворих і догляд за ними, ознайомлення з медичним інструментом та обладнання тощо.
Лексичні одиниці, що опрацьовуються в підручнику, зібрані у словничок із транскрипцією і тлумаченням англійською мовою. До кожного розділу наведено також англо-українсько-російський словничок згідно з ліцензією та домовленістю із ТОВ “Видавництво лікарське ПЗВЛ”, Варшава. (The Vocabulary on the margis of papes has been included
under the licence and by arrangemeant with Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warsawa).
Додається компакт-диск, який допоможе студентам опанувати правильну вимову медичної термінології.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів І–ІІІ рівнів акредитації та медичних сестер практичної охорони здоров’я.
CONTENTS
Unit 1. Where Do You. Unit 2. Parts of the Body. Unit 3. Jane Johnson. Unit 4. Jane on the Wards. Unit 5. Sterile. Procedures.
Unit 6. Instruments. Unit 7. Disinfectants and Antiseptics. Unit 8. Casualty 1. Unit 9. Casualty 2. Unit 10. Casualty 3. Unit 11. The
Ward Unit 1. Unit 12. The Ward Unit 2. Unit 13. The Ward Unit 3. Unit 14. The Ward Unit 4. Unit 15. Admissions. Unit 16. Arranged
Admission. Unit 17. Observation of the Patient. Unit 18. The Skin. Unit 19. Respiration, the Cough and Sputum. Unit 20. Vomitus.
Unit 21. Faeces. Unit 22. Urine. Unit 23. Temperature. Unit 24 Pulse. Word list. Tapescript
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Підручник

Перевидання

Protsyuk I.E., Sokur O.P., Prokopchuk L.S.
279.

English for Pharmacists=Àíãë³éñüêà
ìîâà äëÿ ôàðìàöåâò³â

К.: ВСВ “Медицина”, 2011. – 448 с. – Мова англ. – Формат 60×90 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-120-7
Recomended by the Ministry of Public and Health of Ukraine

Основною метою видання є практичне опанування студентами мовленнєвих
вмінь, що сприятиме формуванню навичок вираження думки, вміння вільно користуватися професійною лексикою, поданою англійською мовою.
Практикум містить тексти сучасних зарубіжних видань із загальномовної, фармацевтичної або медичної тематики, що супроводжуються спеціальними вправами у вигляді різноманітних завдань
інтерактивного характеру.
Для студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І–ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю
«Фармація».
CONTENTS
Передмова. ВСТУПНО-КОРЕКТИВНИЙ КУРС (Перехідно-підготовчий етап). Unit I. English Language Study. Unit II. Identification. Unit III. Regional and Social Differences between Ukraine and English-Speaking Countries. Unit IV. Psychological and Physical
Health. ОСНОВНИЙ КУРС (Професійно-орієнтовний етап). Unit V. Future Specialty. Unit VI. Chemistry. Unit VII. Drugs. Unit VIII.
Development of Pharmacy and Medicine in Europe and Ukraine. Unit IX. Health Care Systems. Unit X. Medicine and Health. Граматичний довідник. Таблиця найуживаніших неправильних дієслів. Додатки. Англійський тлумачний термінологічний словник
для спеціальності «Фармація». Загальний англо-український словник

65894

280.

Terminologia Histologica –
Ã³ñòîëîã³÷íà òåðì³íîëîã³ÿ:
Ì³æíàðîäí³ òåðì³íè ç öèòîëîã³¿
òà ã³ñòîëîã³¿ ëþäèíè

За редакцією Б.Ю. Чайковського і О.Д. Луцика
К.: ВСВ “Медицина”, 2010. – Переклад з англ. видання. – 304 с. – Формат 60×84 1/8. –
Пал. тв.
ISBN 978-617-505-060-6 (укр.)
ISBN 978-0-7817-6610-4 (англ.)
Затверджено МОН України

Це видання – переклад українською і російською мовами найновішої редакції Міжнародної гістологічної
термінології, яка була затверджена у 2005 році на Міжнародному конгресі анатомів у Кіото і вийшла друком у
2008 році у видавництві Wolters Kluwer Health (США). У ній вперше для полегшення комп’ютерного опрацювання
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інформації Федеративний міжнародний комітет з анатомічної термінології (FICAT) застосував дванадцятизначні
ідентифікатори термінів. У виданні вміщено значну кількість нових термінів, які стосуються найсучасніших досягнень біохімії, клінічної біології та цитофізіології. Численні підсторінкові виноски, що містять короткі коментарі до нових термінів і цитують назви оригінальних праць, де ці терміни зустрічаються вперше, стануть у пригоді
зацікавленому читачеві.
Для студентів і викладачів вищих медичних навчальних закладів І–IV рівнів акредитації, лікарів-інтернів, курсантів,
магістрів.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Поради користувачеві. Передмова до міжнародного видання. Члени Федеративного міжнародного комітету з анатомічної
термінології (FICAT). Подяка. Передмова до українського видання. Список рекомендованої літератури. Цитологія. Клітина.
Клітинний цикл. Загальна гістологія. Стовбурові клітини. Епітеліальна тканина. Сполучні та опорні тканини. Гематолімфоїдні структури. М’язова тканина. Нервова тканина. Спеціальна гістологія. КІСТКИ. З’ЄДНАННЯ. М’ЯЗИ. ТРАВНА СИСТЕМА. ДИХАЛЬНА СИСТЕМА. СЕЧОВА СИСТЕМА. СТАТЕВІ СИСТЕМИ. Жіноча статева система. Чоловіча статева система. ЕНДОКРИННА
СИСТЕМА. СЕРЦЕВО-СУДИННА СИСТЕМА. ЛІМФОЇДНА СИСТЕМА. НЕРВОВА СИСТЕМА. Центральна нервова система. Периферична нервова система. Кишкова нервова система. РЕЦЕПТОРИ ТА ОРГАНИ ЧУТТЯ. Орган нюху. Око та споріднені структури.
Вухо. Орган смаку. ЗАГАЛЬНИЙ ПОКРИВ. Покажчик епонімів. Покажчик латинських термінів. Покажчик українських термінів.
Покажчик англійських термінів. Покажчик російських термінів

70010

Переклад з 5-го польського видання

Ðèøàðä Àëºêñàíäðîâ³÷
281.

Mały atlas anatom³czny=
Ìàëèé àòëàñ ç àíàòîì³¿

К.: ВСВ “Медицина”, 2011. – 136 с.; 83 іл. – Мова укр. – Формат 70×100 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-073-6
Рекомендовано МОЗ України

У атласі в доступній формі систематизовано анатомію людини. Він користується великою популярністю.
Видання насичене багатьма кольоровими ілюстраціями: вміщує 139 малюнків з
пояснювальним текстом до кожного з них; додано 30 нових малюнків.
Книга “Малий атлас з анатомії” буде корисною не лише для студентів, які вивчають анатомію людини, а й для тих,
хто цікавиться будовою і механізмом функціонування людського організму.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів І–ІІІ рівнів акредитації.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Передмова. Клітина, тканини, органи, система органів, організм у цілому. Хрящі, кістки. Хребтовий стовп. Череп. Кістки
верхньої кінцівки. Кістки нижньої кінцівки. М’язи. Нервова система. Органи чуття. Серцево-судинна система. Лімфатична
система. Кров. Залози внутрішньої секреції, ендокринні залози. Дихальна і травна системи. Сечова система. Чоловічі статеві
органи. Жіночі статеві органи. Вагітність. Органи шиї, грудної і черевної порожнин. Предметний покажчик українських анатомічних термінів
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ÍÀÓÊÎÂÎ-ÏÎÏÓËßÐÍÀ,
СПЕЦІАЛІЗОВАНА
ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА
ЛІТЕРАТУРА
ÒÅÌÀÒÈ×ÍÈÉ ÏÎÊÀÆ×ÈÊ
навчальної медичної літератури подано в алфавітному
порядку згідно з Універсальною десятковою класифікацією
за наскрізною нумерацією видань каталогу
Біологія: № 289
Гематологія: № 293
Інфекційні захворювання: №№ 282,
283, 296, 297
Онкологія: №№ 284, 286

Соціальна медицина: № 285
Туберкульоз: № 286
Українсько-латинсько-англійський
медичний енциклопедичний
словник: №№ 287, 288

Фармакотерапія. Народна медицина:
№№ 290, 291, 292, 294
Хімія: № 295
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НАУКОВО-ПОПУЛЯРНА, СПЕЦІАЛІЗОВАНА ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА

МЕДИЧНА ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
52883

Науково-популярне видання

Ñêà÷êî Á.Ã.
282.

Â²Ë/ÑÍ²Ä

К.: ВСВ “Медицина”, 2006. – 192 с. – Мова укр. – Формат 84×108 1/32. – Пал. тв.
ISBN 966-8144-29-5

У книжці наведено основні шляхи зараження вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ),
можливості запобігання інфікуванню в разі неінтенсивного зараження, подовження
періоду безсистемного носійства вірусу і максимально можливого відстрочення різноманітних проявів власне СНІДу – синдрому набутого імунодефіциту. Описано методику супровідного лікування з використанням засобів рослинного походження.
Комплексна підготовка стану імунної системи ВІЛ-інфікованих дозволить зменшити вірогідність розвитку запальних захворювань і опортуністичних інфекцій, прояви різноманітної наявної патології, поліпшити якість життя сьогодні та зробити вагомий внесок
у досягнення активного довголіття в умовах екологічного забрудненого довкілля. Для
масового читача. Може бути корисним для студентів медичних закладів освіти, практичних лікарів, лікарів-інтернів.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Поняття ВІЛ/СНІДу. Статистика СНІДу. Особливості поширення епідемії ВІЛ/СНІД в Україні. Шляхи обмеження поширення епідемії ВІЛ/СНІД
в Україні. Як уберегтися від зараження та подовжити життя людини. Як відбувається зараження. Особливості ВІЛ-інфекції. Діагностика ВІЛ/
СНІДу. Роль стану печінки у формуванні та підтриманні імунітету. Посилення неспецифічного імунітету та зниження ризику інфікування
ВІЛ та СНІДу. Рання діагностика СНІДу в дорослих. Клінічна картина захворювання. СНІД у вагітних. Ознаки СНІДу в дітей. Що робити в разі
інфікованості ВІЛ. Харчування ВІЛ-інфікованого. Фармакологічне супровідне лікування ВІЛ-інфікованого. Комбінація препаратів синтетичного та природного походження. Рослинні лікарські препарати, які використовуються з метою кількісного та якісного відновлення
популяції Т-лімфоцитів-хелперів, компенсації продукції ними інтерлейкіну-2 або інтерферону. Вплив ВІЛ на макрофаги. Роль загруднинної
залози при СНІДі. Лікування лімфаденопатії. Покращення гуморального імунітету. Лікування вірусного гепатиту. Симптоматична терапія при СНІДі. Запобігання розвитку ДВЗ-синдрому. Лікування тромбоцитопенії. Запобігання ураженню судин. Запобігання ускладненням функціонування легень. Забезпечення роботи серця. Підтримування нормального стану травного каналу. Ураження тонкої кишки.
Ускладнення хвороб товстої кишки. Захворювання прямої кишки. Ураження стравоходу. Лікування стоматитів. Запобігання ускладненням
хвороб нирок. Як зменшити неврологічні синдроми, спричинені потраплянням ВІЛ у нервові клітини. Зменшення функціональних проявів хвороб нервової системи. Захист периферійної нервової системи від вірусу. Лікування нейроСНІДу. Запобігання судинним ускладненням. Запобігання ураженню очей при СНІДі. Пухлини головного мозку. Комплекс дій у разі лімфогранулематозу. Запобігання захворюванням шкіри та їх лікування. Супутня герпетична інфекція. Лікування лейкоплакії. Усунення кондилом. Грибкове інфікування шкіри. Заходи
боротьби з ураженнями шкіри. Гноячкові ураження шкірних покривів. Алергійні прояви. Саркома Капоші. Висновки. Список літератури
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Науково-популярне видання

Ñêà÷êî Á.Ã.
283.

Ãåïàòèò

К.: ВСВ “Медицина”, 2006. – 224 с. – Мова укр. – Формат 84×108 1/32. – Пал. тв.
ISBN 966-8144-27-9

У книжці на сучасному науковому рівні показано можливості профілактики та
поетапного лікування хворих на гепатит різного походження (вірусний, токсичний, бактеріальний тощо), а також реабілітації після перенесеного захворювання.
Автор рекомендує для лікування хворих на гепатит збори лікарських рослин,
які мають протизапальну дію.
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Для широкого кола читачів, усіх, хто цікавиться умовами відносно безпечного життя в екологічно забрудненому
середовищі, намагається жити без хвороб і хоче досягти активного довголіття. Буде також корисною інфекціоністам,
токсикологам, терапевтам, гастроентерологам, сімейним лікарям.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Головні функції печінки. Причини виникнення гострого гепатиту. Статистика вірусного гепатиту. Етіологія вірусного гепатиту.
Інкубаційний період вірусного гепатиту. Клініка вірусного гепатиту. Особливості діагностування вірусного гепатиту. Гепатити
іншої етіології. Алкогольний гепатит. Харчові токсикоінфекції як причина розвитку гострого гепатиту. Медикаментозний гепатит. Роль гельмінтів і деяких паразитів у виникненні гепатиту. Гострий гепатит, спричинений споживанням грибів. Ураження
печінки солями важких металів, сполуками арсену, фосфорорганічними речовинами і хлороформом. Роль радіонуклідів у розвитку гепатиту. Головні симптоми та перебіг токсичного гепатиту. Перша допомога в разі отруєння токсичними речовинами.
Неспецифічна детоксикація організму. Режим хворого на гострий гепатит. Дієтотерапія. Лікування лікарськими рослинами
хворих з усіма формами гепатиту. Лікування хворих із цитолітичним синдромом. Зміни показників крові у хворих на гепатит
різної етіології. Жовтяниця. Холестатична форма гепатиту. Глистяна і паразитарна інвазії. Регулювання детоксикаційної функції
печінки, індукція цитохрому Р-450. Стимулювання функціональної активності фагоцитарних клітин. Перебіг та лікування жирової дистрофії печінки. Ентеросорбція – доступний метод штучної детоксикації. Мотивація для призначення антибіотиків. Лікування больового синдрому у хворих з дискінезією жовчних шляхів і токсичним гепатитом. Диспепсичний синдром. Лікування
хворих із супутнім ураженням підшлункової залози. Токсичне ураження нирок. Токсичне ураження нервової системи. Основні
терапевтичні заходи в період одужання. Комплексне лікування дисбактеріозу. Залежність стану шкіри від стану внутрішніх органів. Профілактика вірусного й токсичного гепатитів, харчових токсикоінфекцій. Послідовність лікування хворих на гострий
гепатит. Послідовність лікування хворих на хронічний гепатит. Список літератури
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Науково-популярне видання

Ñêà÷êî Á.Ã.
284.

ÐÀÊ

К.: ВСВ “Медицина”, 2006. – 160 с. – Мова укр. – Формат 84×108 1/16. – Пал. тв.
ISBN 966-8144-31-7

У книжці представлено систему оцінювання вірогідності розвитку як онкозахворювання взагалі, так і схильності до окремих локалізацій раку. Запропоновано
засоби і методи активної профілактики. Показано можливість визначення стану
організму, коли розвиток онкозахворювання дуже імовірний, а також ранньої діагностики його на доклінічному етапі.
Практичне використання запропонованих рекомендацій дасть змогу зменшити ризик розвитку або рецидиву онкологічного захворювання, виявити на ранніх
стадіях (коли допомога найефективніша) не лише його, а й ті недуги, що виникають на тлі хронічної інтоксикації, нераціонального способу життя, медикаментозного лікування, незбалансованого харчування. Це атеросклероз судин,
ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба, інсулінозалежний цукровий діабет, які об’єднують під назвою “метаболічний синдром”, так званий смертельний квартет.
Матеріал викладено оригінально – у формі рекомендацій, порад, застережень.
Для масового читача. Стане у пригоді усім, хто вважає за доцільне цілеспрямовано використовувати для лікування та
оздоровлення немедикаментозні методи, а також онкологам-практикам, сімейним лікарям, терапевтам, геронтологам.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Вступ. Основні сучасні теорії розвитку раку. Цифри говорять самі за себе. Як виявити схильність до онкології. Вплив різних чинників
на виникнення онкологічних захворювань. Що таке біологічний вік. Як визначити ступінь “зношеності” організму. Результати тесту
щодо ризику розвитку онкозахворювання. Рак легенів. Рак шлунка. Рак товстої кишки. Рак сечового міхура. Рак тіла матки і молочних
залоз. Рак щитоподібної залози у жінок. Де утворюються і як циркулюють ендогенні гомотоксини. Чинники розвитку онкозахворю-
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вань у дітей. Особливості розвитку онкологічних захворювань у дорослих. Провідна роль стану печінки в розвитку онкологічних захворювань. Метаболічний синдром і синдром хронічної екзогенної підпечінкової інтоксикації у розвитку онкозахворювання. Парадокси в роботі імунної системи. Провісники онкохвороб – передракові захворювання. Можливості усунення чинників виникнення
та розвитку онкозахворювань. Ще раз про чинники ризику онкозахворювань. Наскільки серйозно можна ставитися до результатів
тесту. Активна профілактика онкологічних захворювань на фізичному рівні. Від чинників ризику серцево-судинних захворювань до
розвитку “смертельного квартету”. Вплив психологічних і енергетичних чинників на розвиток онкологічних захворювань. Деякі особливості способу життя, що створюють оптимальні умови для роботи організму людини. Як посилити антиоксидантний захист. Що
таке “біологічний вік”. Від чого залежить розвиток онкологічних хвороб узагалі. Головні шляхи потрапляння в організм екзогенних
токсинів. Як обмежити процес злоякісного переродження клітини. Особливості вживання засобів корекції функціонального стану
організму протягом місячного циклу. Чи потрібно вживати біологічно активні харчові добавки. Поліпшення обміну речовин і виведення його продуктів з організму. Зміни, якими може супроводжуватися вживання імуномодуляторів. Висновки. Список літератури

Перевидання

Ãîëÿ÷åíêî Î.Ì.
285.

Ðåôîðìà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
â Óêðà¿í³: ÿê âèéòè ç êðèçè

К.: ВСВ “Медицина”, 2010. – 80 с. – Мова укр. – Формат 60×90 1/16. – М’яка обкл.
ISBN 978-617-505-124-5

У книзі на основі багаторічного досвіду і соціально-медичних досліджень
розкрито шляхи реформування української охорони здоров’я. Реформа включає
організаційний, економічний і управлінський аспекти проблеми, тобто має комплексний характер. Організаційний аспект будується на перебудові організаційних
засад охорони здоров’я, економічний – на забезпеченні її економічної ефективності, управлінський аспект дає відповідь на питання про потребу в матеріальнокадрових ресурсах, вартості медичної допомоги та її доступності різним соціальним верствам населення. Книга
може бути корисною для широкого кола організаторів охорони здоров’я.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Передмова. Яку медичну допомогу має гарантувати держава своїм громадянам. Історія проблеми. Організаційний аспект
проблеми. Економічні аспекти реформи. Управлінські проблеми реформи. Висновок. Література

52884

Науково-популярне видання

Ñêà÷êî Á.Ã.
286.

Òóáåðêóëüîç

К.: ВСВ “Медицина”, 2006. – 120 с. – Мова укр. – Формат 84×108 1/32. – Пал. тв.
ISBN 996-8144-30-9

У книжці на сучасному науковому рівні висвітлено основні тенденції профілактики і лікування такого поширеного та небезпечного захворювання, як туберкульоз. Описано, як підвищити імунітет і запобігти туберкульозові в різних вікових
групах, враховуючи особливості перебігу супутніх захворювань. Обґрунтовано
можливості посилення ефективності традиційної антибактеріальної терапії.
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Широко представлено неінвазійні методи боротьби з туберкульозом, зокрема перевірені часом різноманітні комбінації лікарських рослин, які дозволяють індивідуально скоригувати стан хворого, підвищити ефективність терапії,
зменшити прояви ускладнень, подолати резистентність до антибіотиків і покращити прогноз щодо здоров’я та життя
людини. Системний підхід до лікування туберкульозу дозволяє сподіватися на прогнозовано позитивний результат.
Для широкого кола читачів. Може бути корисною для лікарів-фтизіатрів, сімейних лікарів, а також тих, хто цікавиться системними методами профілактики та лікування різноманітних захворювань внутрішніх органів.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Туберкульоз як інфекційна хвороба і соціальна проблема. Актуальність проблеми туберкульозу. Чинники поширення інфекції.
Від чого залежить інфікованість мікобактеріями туберкульозу. Які категорії людей найбільше схильні до захворювання. Основні
напрями виявлення осіб, інфікованих мікобактеріями туберкульозу. Чому туберкульоз вважають таким небезпечним захворюванням. Як уберегтися від зараження. Про особливості перебігу туберкульозу на ранніх стадіях. Можливості обмеження епідемії
туберкульозу. Як запобігти захворюванню на туберкульоз, якщо ви вже інфіковані мікобактеріями. Віраж туберкулінових реакцій
проб Манту як показник стану імунітету. З чого починається захворювання на туберкульоз. Основні клінічні прояви туберкульозу.
Особливості комплексного лікування хворих на туберкульоз. У чому полягає резистентність мікобактерій туберкульозу. Шляхи подолання резистентності до антибіотиків. Режим хворого на туберкульоз. Засоби народної медицини в боротьбі з туберкульозом.
Додаткові методи лікування хворих на туберкульоз. Видалення збудників глистяних і паразитарних інвазій з кишок. Покращення
апетиту, забезпечення перетравлювання їжі. Нормалізація стану кишкової мікрофлори. Підвищення дезінтоксикаційної функції
печінки. Забезпечення організму підвищеною кількістю білків, вітамінів, макро- та мікроелементів. Посилення імунітету. Засоби
рослинного походження, що справляють антибактеріальну дію стосовно мікобактерій туберкульозу. Уживання відхаркувальних
засобів (за наявності сухого кашлю). Рослинні засоби, які слід застосовувати у лікуванні хворих із деструктивними і дисемінованими формами туберкульозу. Лікування ускладнень з боку серця, що супроводжують туберкульозну інтоксикацію. Симптоматичні
засоби, які рекомендують застосовувати хворим на туберкульоз. Сучасні методи лікування туберкульозу. DOTS – основна стратегія
лікування туберкульозу в незаможних країнах. Основні принципи DOTS-терапії. Висновки. Список використаної літератури.
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287.

Óêðà¿íñüêî-ëàòèíñüêî-àí´ë³éñüêèé
ìåäè÷íèé åíöèêëîïåäè÷íèé
ñëîâíèê: Ó 4 ò. – Ò. 1. À–Ä

Укладачі: Л.І. Петрух, І.М. Головко
К.: ВСВ “Медицина”, 2012. – 704 с. – Мова укр. – Формат 70×100 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-101-6
ISBN 978-617-505-173-3 (т. 1)
Затверджено МОЗ України

Українсько-латинсько-анґлійський медичний енциклопедичний словник (УЛАМЕС) у чотирьох томах охоплює близько 52 000 медичних термінів із 36 основних
спеціальностей. У ньому подана інформація про правильність написання, вимову і сутність термінослів, їх синоніми
і самобутні українські назви.
Призначений для лікарів, науковців, викладачів і студентів медичних навчальних закладів, фармацевтів, перекладачів медичної літератури і всіх зацікавлених.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Передмова. Список літератури.
Як користуватися словником.
Латинська частина словника. Анґлійська частина словника.
Умовні скорочення. Алфавіти
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288.

Óêðà¿íñüêî-ëàòèíñüêî-àí´ë³éñüêèé
ìåäè÷íèé åíöèêëîïåäè÷íèé
ñëîâíèê: Ó 4 ò. – Ò. 2. Å–Í

Укладачі: Л.І. Петрух, І.М. Головко
К.: ВСВ “Медицина”, 2013. – 744 с. – Мова укр. – Формат 70×100 1/16. – Пал. тв.
ISBN 978-617-505-101-6
ISBN 978-617-505-253-2 (т. 2)
Затверджено МОЗ України

Українсько-латинсько-анґлійський медичний енциклопедичний словник (УЛАМЕС) у чотирьох томах охоплює близько 52 000 медичних термінів із 36 основних
спеціальностей. У ньому подано інформацію про правильність написання, вимову і сутність термінослів, їх синоніми
і самобутні українські назви. Призначений для лікарів, науковців, викладачів і студентів медичних навчальних закладів, фармацевтів, перекладачів медичної літератури і всіх зацікавлених.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Умовні скорочення. Латинські умовні скорочення. Кінцеві терміноелементи грецько-латинського походження. Алфавіти

МЕДИЧНА ЛІТЕРАТУРА РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ
58995

289.

Учебное пособие

Áèîëîãèÿ

Под редакцией А.В. Романенко
К.: Медицина, 2008. – 424 с. – Язык рус. – Формат 60×90 1/16. – Пер. тв.
ISBN 978-966-8144-75-2
Рекомендовано МОН України

Пособие по биологии составлено в соответствии с учебной программой довузовской подготовки студентов подготовительных факультетов (отделений)
иностранных граждан высших учебных заведений. В пособии излагается основной учебный материал тем курса “Биология”. Включенные в каждую из них описание учебной цели, знаний и умений, которыми должен овладеть студент, вопросы
и тестовые задания к изучаемому материалу способствуют усвоению и закреплению приобретенных знаний.
Для студентов и преподавателей подготовительных факультетов (отделений) иностранных граждан высших
учебных заведений.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие. Раздел 1. Общая биология. Раздел 2. Разнообразие живых организмов. Раздел 3. Анатомия, физиология и
гигиена человека. Раздел 4. Основы генетики. Литература
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66526

Èëüèíà Ñ.È.
290.

Äâåíàäöàòü ìåñÿöåâ çäîðîâüÿ:
ÿíâàðü – èþíü

3-е изд., испр. – К.: Медицина, 2010. – 304 с. – Энциклопедия народной
медицины. – Язык рус. – Формат 84×108 1/32. – Пер. тв.
ISBN 978-617-505-096-5

Книга известного врача-диетолога Светланы Ильиной «Двенадцать месяцев здоровья» – путеводитель по лабиринту целебных растений и лекарственных трав, которые помогут человеку сохранить здоровье, предупредить и излечить болезни и приблизиться
к гармонии души и тела. Исходя из циклических изменений в природе (периодичности
солнечной активности, смены фаз Луны, времен года, дня и ночи), а также учитывая особенности биологических циклов человеческого организма, автор подробно дает рекомендации по сбору трав и растений,
приготовлению и способам приема целебных снадобий, а также показывает могущество психотерапевтического воздействия
(триаду исцеления) при лечении деревьями, травами и растительными продуктами питания. Для широкого круга читателей.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Триада исцеления: страх, вера, надежда. ЯНВАРЬ. Безсмертник песчаный. Вяз. Горечавка желтая. Горох. Клюква. Кипарис
вечнозеленый. Лен обыкновенный. Крупы. Овес. Овсяная крупа, овсяные хлопья, толокно. Омела белая. Папоротник. Пихта. Полынь.
Соль. Соя. Чертополох. Шалфей. ФЕВРАЛЬ. Авокадо. Апельсин. Банан. Гранат. Грейпфрут. Зеленый горошок. Кедр. Красавка. Лимон.
Мандарин. Проросшая пшеница. Сосна. Тополь. Фасоль. Цикорий обыкновенный. МАРТ. Ананасы. Бобы. Гречиха. Дуб. Ива. Калина.
Кардамон. Кокосовая пальма. Кофе. Горячие кофейные напитки. Липа. Лук. Мак. Мед. Перга. Цветочная пыльца. Мята. Мята перечная. Наперстянка. Орешник лесной. Примула. Просо. Сон-трава. Чай. Чечевица. Укроп. Физалис обыкновенный. АПРЕЛЬ. Береза
повислая. Георгина. Зеленый лук. Клен. Магнолия. Орех грецкий. Редька. Рябина обыкновенная. Рябина черноплодная. Сухофрукты.
Фисташка. Чеснок. МАЙ. Жасмин. Копытняк европейский. Ландыш. Лебеда садовая. Огуречная трава. Одуванчик. Пажитник сенной.
Паслен. Пастушья сумка. Портулак. Ревень. Робиния ложноакация. Ромашка. Черемуха. Чистотел. Шпинат. Щавель. ИЮНЬ. Граб. Зверобой. Земляника. Инжир. Клубника. Колокольчик. Крыжовник. Маргаритка. Редис. Салат. Тюльпан. Фиалка. Ясень

66528

Èëüèíà Ñ.È.
291.

Äâåíàäöàòü ìåñÿöåâ çäîðîâüÿ:
èþëü – äåêàáðü

3-е изд., испр. – К.: Медицина, 2010. – 320 с. – Энциклопедия народной
медицины. – Язык рус. – Формат 84×108 1/32. – Пер. тв.
ISBN 978-617-505-099-6

Книга известного врача-диетолога Светланы Ильиной «Двенадцать месяцев
здоровья» – путеводитель по лабиринту целебных растений и лекарственных
трав, которые помогут человеку сохранить здоровье, предупредить и излечить
болезни и приблизиться к гармонии души и тела. Исходя из циклических изменений в природе (периодичности солнечной активности, смены фаз Луны, времен
года, дня и ночи), а также учитывая особенности биологических циклов человеческого организма, автор подробно дает рекомендации по сбору трав и растений, приготовлению и способам приема целебных снадобий, а также
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показывает могущество психотерапевтического воздействия (триаду исцеления) при лечении деревьями, травами
и растительными продуктами питания. Для широкого круга читателей.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
ИЮЛЬ. Базилик обыкновенный. Василек. Вишня. Ежевика. Ирга. Кабачки. Лаванда. Лавр благородный. Малина. Перец. Подорожник. Помидор. Розмарин. Сельдерей. Смородина белая. Смородина красная. Смородина черная. Тимьян. Черника. АВГУСТ. Абрикос. Аир. Анис. Баклажан. Брусника. Груша. Душица. Календула. Кипрей. Любисток. Огурец. Персик. Пижма. Подсолнечник. Рожь. Роза. Слива. Тысячелистник. Хвощ полевой. Шелковица. Шиповник. СЕНТЯБРЬ. Арбуз. Астра. Багульник. Барбарис обыкновенный. Боярышник. Вербера. Вереск. Виноград. Гвоздика. Дыня. Каштан. Клевер. Кориандр. Лопух. Маслина. Пастернак. Рута. Топинамбур. ОКТЯБРЬ. Бузина. Капуста. Картопель. Кизил. Облепиха. Репа. Свекла. Сирень. Терн. НОЯБРЬ. Айва.
Арахис культурный. Гладиолус. Лимонник. Морковь. Орхидея. Петрушка. Пион. Рис. Фейхоа. Шафран. ДЕКАБРЬ. Анютины
глазки. Бук. Квасы. Кукуруза обыкновенная. Лотос. Овощные и фруктовые соки. Тмин. Тыква. Хрен. Заключение. Литература

70575

Èëüèíà Ñ.È.
292.

Çäîðîâüå íà âàøåì ñòîëå

5-е изд., испр. – К.: Медицина, 2012. – 424 с. – Энциклопедия народной
медицины. – Язык рус. – Формат 84×108 1/32. – Пер. тв.
ISBN 978-617-505-181-8

Книга известного врача-диетолога Светланы Ильиной «Здоровье на вашем столе»
адресована тем, кто хочет быть здоровым и преодолеть недуги. Наши далекие предки
куда лучше нас разбирались в окружающем нас растительном мире, хорошо знали
лечебные свойства растений, умели их собирать, заготавливать, лечить ими. Человек
станет более здоровым, сделает свою жизнь более счастливой, если ежедневно будет
употреблять в пищу то, что дарит ему Природа. Для широкого круга читателей.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Как, когда, сколько и что есть? Расстройства функции желудка и кишечника. Расстройства функции печени и желчевыводящих
путей. Болезни поджелудочной железы. Болезни сердечно-сосудистой системы. Анемия. Болезни селезенки. Болезни мочеполовой системы. Расстройства функции органов дыхания. Боль. Ожирение. Ожоги. Раны и гнойное воспаление кожи. Бессонница. Опухоли. Антибиотики и кандидоз. Растительные антибиотики. Заболевание глаз. Аллергия. Стресс и здоровье. Нарушение
функции щитовидной железы. Нарушение функции надпочечников. Алкоголизм. Нарушение функции кожи. Общеукрепляющие, отдаляющие старость средства. Очистка организма. Список литературы

48797

293.

Пособие для врачей

Êëèíè÷åñêàÿ ãåìàòîëîãèÿ

Под редакцией А.Ф. Романовой
К.: Медицина, 2006. – 224 с. – Язык рус. – Формат 60×90 1/16. – Пер. тв.
ISBN 966-8144-11-2

В пособии на основании достижений современной медицины освещены
этиология, патогенез, клиника, диагностика и лечение заболеваний крови: анемии,
гемобластозов, геморрагических заболеваний. Обобщены и систематизированы
новые научные данные об остром и хроническом лейкозе (лейкемии), вторичных
иммунодефицитных состояниях, синдроме диссеминированного внутрисосудис-
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того свертывания крови. Отдельные разделы посвящены гематологической патологии, сопутствующей некоторым
внутренним болезням, а также вопросам трансплантации гемопоэтических стволовых клеток при лечении больных
с заболеваниями системы крови.
Для гематологов, терапевтов, семейных врачей, онкологов, врачей-интернов, курсантов, а также будет полезным
студентам высших медицинских учебных заведений.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие. Список сокращений.
Глава 1. Лабораторные методы исследования больных с заболеваниями системы крови.
Глава 2. Анемия.
Глава 3. Агранулоцитоз и лейкопении.
Глава 4. Лейкозы.
Глава 5. Злокачественные лимфомы.
Глава 6. Лейкемоидные реакции и симптоматические эритроцитозы.
Глава 7. Геморрагические заболевания.
Глава 8. Вторичные иммунодефицитные состояния и принципы иммунокоррекции у больных с заболеваниями системы крови.
Глава 9. Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток.
Список литературы. Предметный указатель

68168

Учебное пособие

Áåíçåëü Ë.Â., Îëèéíèê Ï.Â. è äð.
294.

Ëåêàðñòâåííûå ïèùåâûå
ðàñòåíèÿ

К.: ВСИ “Медицина”, 2010. – 344 с. – Язык рус. – Формат 60×90 1/16. – Пер. тв.
ISBN 978-617-505-053-8

Издание в виде фитотерапевтического справочника содержит изложенные в научно-популярной форме сведения о пряно-ароматических, пряновкусовых и пищевых растениях, которые широко используются в кулинарии
и пищевой промышленности. Описаны лекарственные свойства свыше 180
видов пищевых растений и их применение для приготовления разнообразных блюд и пищевых продуктов в домашних условиях. Приведены данные о
лечебно-профилактических свойствах пищевых растений и растительных продуктов питания, их использовании в медицинской практике. Изложены показания и противопоказания к употреблению пищевых продуктов
растительного происхождения при различных заболеваниях. Справочник может быть использован как учебное пособие при подготовке специалистов-провизоров по специализации “Лекарственные растения и фитотерапия”.
Для широкого круга читателей. Может быть полезным для студентов медицинских и фармацевтических учебных
заведений, провизоров, врачей, работников пищевой промышленности.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие.
Часть первая. Основные биологически активные вещества пищевых растений.
Часть вторая. Питательные и лечебно-профилактические свойства пищевых растений.
Часть третья. Пряно-ароматические растения и их применение.
Часть четвертая. Кулинарные рецепты с пищевыми и пряно-ароматическими растениями.
Литература
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58994

Учебник

Êàëèáàá÷óê Â.À., Ãàëèíñêàÿ Â.È., Ãîæäçèíñêèé Ñ.Ì.
295.

Õèìèÿ: Äëÿ èíîñòðàííûõ ñòóäåíòîâ
ïîäãîòîâèòåëüíûõ ôàêóëüòåòîâ

К.: Медицина, 2008. – 312 с. – Язык рус. – Формат 60×90 1/16. – Пер. тв.
ISBN 978-966-10-0038-3
Утвержден МОН Украины

В учебнике рассмотрены основы общей, неорганической и органической
химии, изложен материал в соответствии с требованиями типовой программы
по химии для иностранных студентов подготовительных факультетов, имеющих
подготовку по химии в объеме средней школы.
Приведены лексико-грамматические задания к отдельным темам, а также к
каждой теме – вопросы для самоконтроля знаний по химии.
Для студентов подготовительных факультетов высших учебных заведений.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие.
Часть 1. ОБЩАЯ ХИМИЯ.
Часть 2. НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ.
Часть 3. ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ.
Список рекомендованной литературы

65577

Ôåäîð÷åíêî Ñ.Â.
296.

Õðîíè÷åñêàÿ HCV-èíôåêöèÿ

К.: ВСИ “Медицина”, 2010. – 272 с. – Язык рус. – Формат 60×90 1/16. – Пер. тв.
ISBN 978-617-505-015-6

В книге освещены основные сведения о строении и функциях различных
участков генома НСV, механизмах продукции вирусспецифических белков. Даны
серологические и вирусологические критерии диагностики острой и хронической НСV-инфекции, в том числе в особых группах больных (реципиенты донорских органов и тканей, гемодиализные больные, пациенты с коинфекцией НСV/
НIV). Показаны основные пути передачи НСV в различных группах пациентов, особенности трансмиссии вируса в зависимости от генотипа. Обсуждаются особенности внепеченочных проявлений в рамках развития криоглобулинемического
синдрома. Раскрыты характер и частота поражения других органов и систем организма. Освещены вопросы развития стеатоза печени в зависимости от инфицирования различными генотипами НСV, частоты индукции инсулинорезистентности, влияния этого феномена на темпы прогрессирования заболевания.
Проведен анализ спонтанного клиренса НСV в славянской популяции и проанализированы факторы вируса и
хозяина, способствующие выздоровлению. Продемонстрированы результаты лечения больных хроническим гепатитом С пегилированными интерферонами и рибавирином в зависимости от пола, возраста, генотипа НСV, старто-
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вого уровня виремии и степени фиброза в печеночной паренхиме. Представлены новые данные об эффективности
повторной терапии пегинтерфероном и рибавирином в группе пациентов с рецидивом или не ответивших на
первый курс лечения монотерапии интерфероном.
Для врачей-инфекционистов, гастроэнтерологов, трансфузиологов, педиатров и трансплантологов, занимающихся вопросами диагностики и лечения хронической НСV-инфекции.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Список сокращений. Предисловие. Глава 1. Распространение НСV-инфекции в мире и в Украине. Глава 2. Лабораторная
диагностика НСV-инфекции. Глава 3. Патогенез хронической НСV-инфекции. Глава 4. Молекулярная эпидемиология НСV,
пациентов с хроническим гепатитом С и циррозом печени (характеристика эпидемического процесса). Глава 5. Острый
вирусный гепатит С. Глава 6. Спонтанный клиренс НСV. Глава 7. Клинико-лабораторная характеристика хронического
гепатита С и цирроза печени, этиологически ассоциированного с НСV. Глава 8. Латентная НСV-инфекция. Глава 9. НСVинфекция и стеатоз печени. Глава 10. Инсулинорезистентность и хронический гепатит С. Глава 11. Лечение. Заключение

69406

Монография

Ãðóáíèê Â.Â., ×åòâåðèêîâ Ñ.Ã.
297.

Ýõèíîêîêêîç ÷åëîâåêà:
ñîâðåìåííûå ìåòîäû äèàãíîñòèêè
è ëå÷åíèÿ

К.: ВСИ “Медицина”, 2011. – 224 с. – Язык рус. – Формат 60×90 1/16. – Пер. тв.
ISBN 978-617-505-131-3

Монография посвящена диагностике и лечению эхинококкоза человека.
Приведены данные об этиологии, патогенезе, эпидемиологии и особенностях
распространения заболевания в Одесской области. Описаны мероприятия по
борьбе с эхинококкозом на примере реализации региональной программы и создания Одесского областного центра хирургической паразитологии. Рассмотрены принципы
ринципы диагностики с исполь
использованием ультразвукового исследования, компьютерной и магнитно-резонансной томографии. Описаны основные
принципы терапии с критическим анализом осложнений и случаев рецидивирования, а также современные
малоинвазивные методы лечения – лапароскопические и торакоскопические операции, пункционные методики. Приведены термические методики антипаразитарной обработки стенок остаточной полости лазером, горячим воздухом, аргоновой плазмой. Дана критическая оценка консервативной терапии эхинококкоза с помощью
бензилимидазольных карбаматов и ее роли в комплексном лечении заболевания.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие. Введение. Глава 1. История хирургии эхинококкоза. Глава 2. Общие сведения об эхинококкозе человека.
Глава 3. Эхинококкоз печени. Глава 4. Лапароскопические оперативные вмешательства при эхинококкозе печени. Глава 5. Пункционные методы лечения больных эхинококкозом печени. Глава 6. Эхинококкоз легких. Глава 7. Возможности
торакоскопических операций при эхинококкозе легких. Глава 8. Термические методики в лечении эхинококкоза печени
и легких. Глава 9. Медикаментозная и комплексная терапия эхинококкоза. Глава 10. Редкие локализации эхинококкоза.
Список литературы

e-mail: med@society.kiev.ua

MEDICINE

204

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК НАЗВ КНИГ
1. Акушерство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
2. Акушерство і гінекологія:
У 2 кн. – Кн. 1: Акушерство. . . . . . . . .4
3. Акушерство і гінекологія:
У 2 кн. – Кн. 2: Гінекологія . . . . . . . . .5
4. Акушерство та гінекологія:
У 4 т. – Т. 1. Акушерство . . . . . . . . . . . .6
5. Акушерство та гінекологія:
У 4 т. – Т. 2. Неонатологія . . . . . . . . . .6
6. Акушерство та гінекологія:
У 4 т. – Т. 3. Неоперативна
гінекологія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
7. Акушерство та гінекологія: У 4 т. –
Т. 4. Оперативна гінекологія . . . . . . .8
8. Анестезіологія та інтенсивна
терапія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
9. Біологічна хімія:
тести та ситуаційні задачі . . . . . . . . .9
10. Військова ортопедична
стоматологія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
11. Внутрішня медицина. . . . . . . . . . . 10
12. Внутрішня медицина: У 3 т. – Т. 1. . 11
13. Внутрішня медицина: У 3 т. – Т. 2. . 12
14. Гігієна праці . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
15. Гігієна праці у парфумернокосметичному виробництві . . . 13
16. Гігієна та охорона праці
медичних працівників . . . . . . . . . 14
17. Гігієна харчування з основами
нутриціології: У двох книгах:
Книга 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
18. Гігієна харчування з основами
нутриціології: У двох книгах:
Книга 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
19. Гінекологія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
20. Гінекологія дитячого
і підліткового віку . . . . . . . . . . . . . . 16
21. Гістологія, цитологія
і ембріологія: Книга 1. Цитологія
і загальна ембріологія. . . . . . . . . . . 17
22. Гістологія, цитологія і
ембріологія: Книга 3. Ч. 2.
Спеціальна гіcтологія та
ембріологія внутрішніх органів 18
23. Загальна епідеміологія. . . . . . . . . 18
24. Загальна хірургія. . . . . . . . . . . . . . . 19
25. Законодавче забезпечення
лікарської діяльності. . . . . . . . . . . 20

МЕДИЦИНА

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

40.
41.

42.

43.

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Інтенсивна терапія в педіатрії . . 21
Інфекційні хвороби . . . . . . . . . . . . 21
Інфекційні хвороби . . . . . . . . . . . . 22
Інфекційні хвороби в дітей . . . . . 23
Інформаційні технології
у психології та медицині . . . . . . . 23
Інформаційні технології
у фармації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Клінічна ендокринологія. . . . . . . 25
Клінічна лабораторна
діагностика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Клінічна фармакологія . . . . . . . . . 26
Клінічна фізіологія . . . . . . . . . . . . . 26
Клінічне медсестринство
в інфектології . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Крок-2. Тести з терапевтичної
стоматології . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Латинська мова і основи
медичної термінології . . . . . . . . . 28
Латинська мова з основами
рецептури і клінічної
термінології . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Лікарські рослини і фітотерапія.
Фітотерапевтична рецептура . . . 30
Медицина надзвичайних
ситуацій: Збірник законодавчих
і нормативних актів . . . . . . . . . . . . 30
Медицина надзвичайних
ситуацій. Організація надання
першої медичної допомоги . . . . 32
Медицина невідкладних станів:
Швидка і невідкладна медична
допомога . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Медична ботаніка . . . . . . . . . . . . . . 33
Медична генетика . . . . . . . . . . . . . 34
Медична інформатика в модулях 34
Медична хімія. . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Менеджмент і маркетинг
у фармації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Методологія доказової
медицини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Мікробіологія з основами
імунобіології . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Невідкладні стани у
стоматологічній практиці . . . . . . 38
Неврологія. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Невропатологія . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Онкологія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

55. Оперативна хірургія
та топографічна анатомія . . . . . . 41
56. Організація та економіка
фармації. Модуль 1.
Організація фармацевтичного
забезпечення населення . . . . . . 42
57. Організація та економіка
фармації. Модулі 2–3.
Системи обліку й основи
економіки у фармації . . . . . . . . . . 42
58. Основи догляду за дітьми.
Техніка лікувальних процедур
і маніпуляцій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
59. Основи економічної теорії
для студентів-медиків. . . . . . . . . . 44
60. Основи рефлексотерапії,
фітотерапії та гомеопатії . . . . . . . 45
61. Основи стоматології . . . . . . . . . . . 45
62. Оториноларингологія . . . . . . . . . 46
63. Офтальмологія . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
64. Офтальмологія: практикум . . . . . 47
65. Охорона праці у
фармацевтичній галузі . . . . . . . . . 48
66. Паліативна медицина . . . . . . . . . . 49
67. Патофізіологія . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
68. Пластична хірургія . . . . . . . . . . . . . 50
69. Поліклінічна інфектологія. Кабінет
інфекційних захворювань . . . . . . . . . 51
70. Посібник до практичних
занять з оториноларингології
для викладання за кредитномодульною системою . . . . . . . . . . 51
71. Практикум з технології
лікарських косметичних засобів . 52
72. Пропедевтика внутрішньої
медицини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
73. Пропедевтика внутрішньої
медицини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
74. Пропедевтика дитячої
терапевтичної стоматології . . . . 54
75. Пропедевтика ортопедичної
стоматології. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
76. Професійні хвороби . . . . . . . . . . . 55
77. Психіатрія і наркологія. . . . . . . . . 56
78. Радіаційна медицина. . . . . . . . . . . 56
79. Сімейна медицина:
У 3 кн. – Кн. 1: Організаційні
основи сімейної медицини . . . . 57

тел.: +38 (044) 238-82-63, тел./факс: +38 (044) 581-15-67

205

ALPHABETICAL INDEX
80. Сімейна медицина:
У 3 кн. – Кн. 1. Загальні питання
сімейної медицини . . . . . . . . . . . . 58
81. Спортивна медицина і фізична
реабілітація . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
82. Стоматологія: У 2 кн. – Кн. 1 . . . . 59
83. Стоматологія: У 2 кн. – Кн. 2 . . . . 60
84. Судова медицина. Медичне
законодавство: У 2 кн. – Кн. 1:
Судова медицина . . . . . . . . . . . . . . 61
85. Судова медицина. Медичне
законодавство: У 2 кн. – Кн. 2:
Медичне законодавство:
правова регламентація
лікарської діяльності. . . . . . . . . . . 62
86. Терапевтична стоматологія:
У 4 т. – Т. 1: Пропедевтика
терапевтичної стоматології . . . . 62
87. Терапевтична стоматологія:
У 4 т. – Т. 2: Карієс. Пульпіт.
Періодонтит. Ротовий сепсис . . 63
88. Терапевтична стоматологія:
У 4 т. – Т. 3: Захворювання
пародонта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
89. Терапевтична стоматологія: У 4 т. –
Т. 4: Захворювання слизової
оболонки порожнини рота . . . . 64
90. Токсикологічна хімія . . . . . . . . . . . 65
91. Українсько-латинськоанґлійський медичний
енциклопедичний словник:
У 4 т. – Т. 1. А–Д . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
92. Українсько-латинськоанґлійський медичний
енциклопедичний словник:
У 4 т. – Т. 2. Е–Н . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
93. Урологія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
94. Фармакогнозія в медицині . . . . . 67
95. Фармакотерапія: У 2 кн. – Кн. 1 . 68
96. Фармакотерапія: У 2 кн. – Кн. 2 . 68
97. Фармацевтична хімія . . . . . . . . . . 69
98. Фізична реабілітація в
стоматології. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
99. Фізіологія людини . . . . . . . . . . . . . 70
100. Фтизіатрія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
101. Хірургія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
102. Хірургія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
103. Хірургія дитячого віку . . . . . . . . 73

104. Щелепно-лицева хірургія . . . . . 73
105. Акушерство. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
106. Акушерство и гинекология:
В 2 кн. – Кн. 1: Акушерство . . . . 75
107. Акушерство и гинекология:
В 2 кн. – Кн. 2: Гинекология. . . . 76
108. Анестезиология и
интенсивная терапия . . . . . . . . . 77
109. Внутренняя медицина:
В 3 т. – Т. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
110. Внутренняя медицина:
В 3 т. – Т. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
111. Гигиена и экология в терминах,
схемах, таблицах и тестах . . . . . . 79
112. Гинекология . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
113. Гистология, цитология
и эмбриология: В 3 кн. –
Книга 1. Цитология и общая
эмбриология . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
114. Гистология, цитология
и эмбриология: В 3 кн. –
Книга 3. Ч. 2: Частная
гистология и эмбриология
внутренних органов . . . . . . . . . . 81
115. Детская психиатрия . . . . . . . . . . 82
116. Детское зубное
протезирование . . . . . . . . . . . . . . 83
117. Заболевания губ . . . . . . . . . . . . . . 83
118. Заболевания пародонта . . . . . . 84
119. Инфекционные болезни . . . . . . 84
120. Инфекционные болезни
у детей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
121. Кариес. Пульпит. Периодонтит 86
122. Клиническая иммунология
и аллергология с возрастными
особенностями . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
123. Клиническая фармакология . . 87
124. Латинский язык и основы
медицинской терминологии. . 88
125. Лекарственное растительное
сырье и фитосредства . . . . . . . . 89
126. Медицина неотложных
состояний . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
127. Медицинская генетика . . . . . . . 90
128. Медицинская информатика . . 91
129. Медицинское и
фармацевтическое
товароведение . . . . . . . . . . . . . . . 91

e-mail: med@society.kiev.ua

130. Нейрохирургия . . . . . . . . . . . . . . . 92
131. Общая хирургия . . . . . . . . . . . . . . 93
132. Оперативная хирургия
и топографическая анатомия . 94
133. Ортодонтия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
134. Ортопедическая
стоматология . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
135. Основы медицинского
законодательства Украины . . . 96
136. Оториноларингология . . . . . . . 97
137. Офтальмология . . . . . . . . . . . . . . . 97
138. Педиатрия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
139. Политравма: хирургия,
травматология,
анестезиология, интенсивная
терапия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
140. Пропедевтика внутренней
медицины . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
141. Пропедевтика
ортопедической
стоматологии . . . . . . . . . . . . . . . . 100
142. Профессиональные болезни . 100
143. Психиатрия и наркология . . . 101
144. Руководство по
анестезиологии. . . . . . . . . . . . . . 102
145. Терапевтическая
стоматология: В 4 т. – Т. 1:
Пропедевтика
терапевтической
стоматологии . . . . . . . . . . . . . . . . 103
146. Терапевтическая
стоматология: В 4 т. – Т. 2:
Кариес. Пульпит. Периодонтит.
Ротовой сепсис . . . . . . . . . . . . . . . 103
147. Терапевтическая
стоматология: В 4 т. – Т. 3:
Заболевания пародонта . . . . . 104
148. Терапевтическая
стоматология: В 4 т. – Т. 4:
Заболевания слизистой
оболочки полости рта . . . . . . . 105
149. Уход за больными. Практика. 106
150. Физиология человека . . . . . . . 107
151. Фтизиатрия . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
152. Челюстно-лицевая хирургия 108
153. Anesthesiology and intensive
care=Анестезіологія та
інтенсивна терапія . . . . . . . . . . . 109

MEDICINE

206

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК НАЗВ КНИГ
154. Anatomy. Coloring book=
Анатомія. Книга-розфарбовка . 110
155. Atlas of the Human Body=
Анатомічний атлас людини . . 110
156. Dermatovenereology modules=Дерматовенерологія
в модулях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
157. Emergency management of
internal diseases=Невідкладна
допомога при захворюваннях
внутрішніх органів . . . . . . . . . . . 112
158. English for Medical Students=
Англійська для студентівмедиків . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
159. English for Pharmacists=
Англійська для фармацевтів . 113
160. Gynecology=Гінекологія . . . . . 113
161. HIV Infection=ВІЛ-Інфекція . . . 114
162. Medical Biology=
Медична біологія . . . . . . . . . . . . 115
163. Medical chemistry=
Медична хімія . . . . . . . . . . . . . . . 115
164. Medical informatics=
Медична інформатика . . . . . . 116
165. Obstetrics=Акушерство . . . . . . 116
166. Oncology=Онкологія. . . . . . . . . 117
167. Orthodontics=Ортодонтія . . . . 117
168. Othorhinolaryngology=
Оториноларингологія . . . . . . . 118
169. Pathophysiology=
Патофізіологія . . . . . . . . . . . . . . . 118
170. Pediatric Dental Prosthetics=
Дитяче зубне протезування. . 119
171. Pediatry= Педіатрія . . . . . . . . . . 120
172. Phthisiology=Фтизіатрія. . . . . . 120
173. Radiation Medicine=
Радіаційна медицина . . . . . . . . 121
174. Terminologia Histologica=
Гістологічна термінологія:
Міжнародні терміни
з цитології та гістології
людини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
175. The Latіn Language and
Medical Terminology Basics=
Латинська мова і основи
медичної термінології . . . . . . . 122
176. Анатомія та фізіологія
людини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

МЕДИЦИНА

177. Анестезіологія та
інтенсивна терапія . . . . . . . . . . . 126
178. Біологічна хімія з біохімічними методами дослідження . . . 127
179. Військово-медична
підготовка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
180. Військово-медична
підготовка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
181. Внутрішня медицина.
Терапія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
182. Гінекологія . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
183. Громадське здоров’я і
громадське медсестринство . 130
184. Дерматологія, венерологія
та клінічна оцінка результатів
лабораторних досліджень . . . 131
185. Догляд за хворими і медична
маніпуляційна техніка. . . . . . . . . 131
186. Загальний догляд за хворими
і медична маніпуляційна
техніка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
187. Збірник тестів для контролю
рівня знань з професійних
дисциплін зі спеціальності
«Фармація» . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
188. Інфекційні хвороби
в модулях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
189. Клінічне медсестринство
в інфектології . . . . . . . . . . . . . . . . 134
190. Клінічне медсестринство
в педіатрії. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
191. Клінічні лабораторні
дослідження . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
192. Латинська мова і основи
медичної термінології . . . . . . . 136
193. Масаж і лікувальна
фізкультура в медицині . . . . . . 136
194. Медико-соціальна реабілітація і медичний контроль . . . . . . 137
195. Медицина надзвичайних
ситуацій. Організація надання
першої медичної допомоги . . 137
196. Медична біологія . . . . . . . . . . . . 138
197. Медична генетика . . . . . . . . . . . 139
198. Медична і соціальна
реабілітація . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
199. Медична паразитологія.
Практикум . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

200. Медсестринство в акушерстві140
201. Медсестринство в
геронтології, геріатрії
і паліативній медицині . . . . . . . 141
202. Медсестринство в гінекології 141
203. Медсестринство в дерматології
і венерології . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
204. Медсестринство
в дитячій інфектології. . . . . . . . 143
205. Медсестринство в неврології 143
206. Медсестринство в онкології . 144
207. Медсестринство в педіатрії . . 145
208. Медсестринство в психіатрії
і наркології . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
209. Медсестринство в сімейній
медицині . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
210. Медсестринство в хірургії . . . 147
211. Медсестринство у внутрішній
медицині . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
212. Медсестринська етика
і деонтологія . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
213. Медсестринський догляд
за пацієнтом . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
214. Менеджмент і лідерство
в медсестринстві . . . . . . . . . . . . 149
215. Менеджмент і маркетинг
у фармації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
216. Методологія науководослідної роботи . . . . . . . . . . . . 150
217. Мікробіологія. . . . . . . . . . . . . . . . 151
218. Навчальний посібник
з внутрішньої медицини . . . . . 151
219. Навчальний посібник
з медичної генетики . . . . . . . . . 152
220. Навчальний посібник
з педіатрії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
221. Навчальний посібник
з хірургії в модулях . . . . . . . . . . 153
222. Невідкладні стани
в акушерстві . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
223. Невідкладні стани в педіатрії . 154
224. Невідкладні стани
у внутрішній медицині . . . . . . . 155
225. Неврологія . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
226. Неорганічна хімія: Практикум156
227. Обстеження та оцінювання
стану здоров’я людини . . . . . . 157
228. Онкологія. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

тел.: +38 (044) 238-82-63, тел./факс: +38 (044) 581-15-67

207

ALPHABETICAL INDEX
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.

238.

239.
240.
241.
242.

243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.

250.
251.

Органічна хімія . . . . . . . . . . . . . . 158
Основи економічної теорії . . . 159
Основи медсестринства . . . . . 159
Основи медсестринства
в модулях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Основи медсестринства:
Практикум . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Основи права і законодавства
в охороні здоров’я . . . . . . . . . . . . 161
Основи профілактичної
медицини. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Основи реаніматології . . . . . . . 162
Охорона праці в лікувальнопрофілактичних закладах.
Безпека життєдіяльності . . . . . . 163
Охорона праці та безпека
життєдіяльності медичних
працівників . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Паліативна медицина . . . . . . . . 164
Патологічне і оперативне
акушерство . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Педіатрія в модулях . . . . . . . . . 166
Педіатрія з курсом інфекційних хвороб та основами
імунопрофілактики . . . . . . . . . . . 166
Перша медична допомога . . . 167
Практикум з аналітичної хімії . . 168
Практикум з клінічної біохімії . . 168
Практикум з медичної
біології . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Практикум з мікробіології . . . . . 169
Практикум з фармакології . . . 170
Практикум з фармакології
з медичною рецептурою
в модулях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Практикум із внутрішніх
хвороб у модулях . . . . . . . . . . . . 171
Протоколи медичної сестри
(фельдшера, акушерки)
з догляду за пацієнтом
і виконання основних
медичних процедур
та маніпуляцій . . . . . . . . . . . . . . . 172

252. Професійне мовлення
медиків . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
253. Репродуктивне здоров’я
та планування сім’ї . . . . . . . . . . . 173
254. Ріст і розвиток людини. . . . . . . 174
255. Ріст і розвиток людини:
Практикум . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
256. Сестринська справа . . . . . . . . . 175
257. Соціальна медицина та
організація охорони здоров’я176
258. Техніка виготовлення знімних
протезів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
259. Техніка лабораторних робіт. . 177
260. Технологія виготовлення
ортодонтичних та
ортопедичних конструкцій
у дитячому віці. . . . . . . . . . . . . . . 178
261. Технологія виготовлення
зубних протезів
з використанням керамічних
і композитних матеріалів . . . . . . 178
262. Технологія виготовлення
щелепно-лицевих
конструкцій. . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
263. Технологія ліків . . . . . . . . . . . . . . 180
264. Українська мова за
професійним спрямуванням . 180
265. Фармакогнозія. . . . . . . . . . . . . . . 181
266. Фармакогнозія: посібник
з практичних занять . . . . . . . . . 182
267. Фармакологія . . . . . . . . . . . . . . . . 182
268. Фармацевтична хімія . . . . . . . . 183
269. Фізіологічне акушерство . . . . 184
270. Фізіологія людини . . . . . . . . . . . 184
271. Фізіотерапія . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
272. Філософія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
273. Хвороби вуха, горла, носа . . . . . 186
274. Хірургія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
275. Як стати медсестрою. . . . . . . . . 187
276. Deutsch=Німецька мова . . . . . 188
277. English for medical student=
Англійська мова для
студентів-медиків. . . . . . . . . . . . 188

e-mail: med@society.kiev.ua

278. English for nurses=
Англійська мова
для медсестер . . . . . . . . . . . . . . . 189
279. English for Pharmacists=
Англійська мова
для фармацевтів . . . . . . . . . . . . . 190
280. Terminologia Histologica –
Гістологічна термінологія:
Міжнародні терміни
з цитології та гістології
людини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
281. Mały atlas anatomіczny=
Малий атлас з анатомії . . . . . . . 191
282. ВІЛ/СНІД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
283. Гепатит . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
284. РАК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
285. Реформа охорони здоров’я
в Україні: як вийти з кризи . . . 196
286. Туберкульоз . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
287. Українсько-латинськоанґлійський медичний
енциклопедичний словник:
У 4 т. – Т. 1. А–Д . . . . . . . . . . . . . . 197
288. Українсько-латинськоанґлійський медичний
енциклопедичний словник:
У 4 т. – Т. 2. Е–Н . . . . . . . . . . . . . . . 198
289. Биология . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
290. Двенадцать месяцев
здоровья: январь – июнь . . . . 199
291. Двенадцать месяцев
здоровья: июль – декабрь . . . 199
292. Здоровье на вашем столе . . . . 200
293. Клиническая гематология . . . 200
294. Лекарственные пищевые
растения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
295. Химия: Для иностранных
студентов подготовительных
факультетов . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
296. Хроническая HCV-инфекция . 202
297. Эхинококкоз человека:
современные методы
диагностики и лечения . . . . . . 203

MEDICINE

«МЕДИЦИНА»
ВИДАВНИЦТВО

Êíèãè âèäàâíèöòâà «Ìåäèöèíà»
ìîæíà ïðèäáàòè çà âèäàâíè÷èìè ö³íàìè:
ОПТОВИЙ ПРОДАЖ
(оплата за безготівковим розрахунком):
01030, м. Київ, вул. Стрілецька, 28 (станція метро «Золоті ворота»),
З 8.30 до 17.30 (крім вихідних),
тел.: 0-800-50-00-14 (безкоштовна багатоканальна міжміська лінія),
(044) 581-15-67, 238-82-63
e-mail: med@society.kiev.ua
РОЗДРІБНИЙ РОЗПРОДАЖ
(оплата готівкою):
м. Київ, вул. Стрілецька, 28 (вхід з двору), маг. «Абзац»
(з 9.00 до 17.30, вихідні – субота, неділя)
тел.: (044) 581-15-68.

До наших потенційних авторів
Шановні автори, якщо у Вас є ідеї щодо видання актуальних медичних книг – ми готові до співпраці.
Контактні телефони головного редактора: (044) 234-12-01; 234-58-11; 537-63-66;
моб. (050) 423-88-02
Наші умови:
1) просимо враховувати специфіку видавництва: ми видаємо медичні підручники і навчальні посібники, навчально-методичну, наукову, науково-популярну медичну літературу;
2) необхідно, щоб книга, яку Ви плануєте видати, мала попит серед студентів, викладачів і
фахівців з медицини.
Головний редактор ВСВ «Медицина»

О.В. Легостаєва

Відділ реалізації книг: тел./факс (044) 581-15-67, тел. (044) 238-82-63 (для Києва),
тел. 0-800-50-00-14 (безкоштовна лінія), e-mail: med@society.kiev.ua
http://www.znannia.com.ua

«МЕДИЦИНА»
ВИДАВНИЦТВО

Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина» випускає переважно навчальну медичну літературу – підручники, навчальні посібники, практикуми для вищих медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації. Щороку у видавництві виходить у світ близько 100 видань з
усіх галузей медицини українською, російською та англійською мовами, які відповідають світовим
досягненням медичної науки, вітчизняним, зарубіжним галузевим і видавничим стандартам.
За якістю, кількістю і тематикою видавництво є провідним в Україні з випуску медичної літератури і одним із найбільших на теренах колишніх союзних республік.
За підсумками Першого Всеукраїнського конкурсу видань для вищих навчальних закладів
«Університетська книга» у номінації «Краще навчальне видання з медицини» І місце присуджено
навчальному посібнику «Туберкульоз. ВІЛ-інфекція/СНІД» (за редакцією академіка НАМН України
В.Ф. Москаленка, професора Р.Г. Процюка), ІІ – підручнику «Клінічна фармакологія» (за редакцією
професора О.Я. Бабака, члена-кореспондента НАМН України О.М. Біловола, члена-кореспондента
НАН України І.С. Чекмана).
Наші автори – це відомі, авторитетні вчені, добре знані в Україні і за її межами фахівці, досвідчені
викладачі: академіки НАМН України О.М. Біловол, В.Г. Бондар, О.Ф. Возіанов, Г.В. Гайко, Д.І. Заболотний, В.М. Запорожан, Ю.І. Кундієв, В.Ф. Москаленко, Є.Г. Педаченко, Ю.І. Фещенко, П.Д. Фомін,
В.І. Цимбалюк, чл.-кор. НАМН України К.М. Амосова, М.Л. Аряєв, В.С. Бітенський, Ю.П. Вдовиченко,
Б.М. Венцківський, О.П. Волосовець, О.Я. Гречаніна, Ю.В. Думанський, Г.Д. Жабоєдов, М.П. Захараш, Б.С. Зіменковський, В.В. Камінський, В.М. Лісовий, В.О. Маланчук, Л.Б. Маркін, В.А. Міхньов,
М.І. Пилипенко, М.Є. Поліщук, Н.Г. Семикоз, Г.К. Степанківська, Л.В. Харьков, Ю.Б. Чайковський,
І.С. Чекман, В.П. Черних, О.П. Яворовський, професори Е.Ф. Барінов, А.В. Борисенко, Ф.С. Глумчер,
Л.А. Дзяк, І.С. Зозуля, В.А. Капустник, В.А. Качкан, Ю.М. Колесник, І.В. Ніженковська, М.М. Рожко,
А.С. Свінціцький, Н.М. Середюк, І.М. Скрипник, В.І. Сушко, О.О. Тимофєєв, В.І. Філімонов, П.С. Фліс,
С.Д. Хіміч, В.Й. Шатило, М.В. Шегедин та ін.
Видавництво працює над програмою перекладу кращої медичної літератури зарубіжних видавництв із США, Великої Британії, Польщі тощо.
До цього каталогу внесено книги, що вийшли в останні роки, а також заплановані до видання
у 2014–2015 роках.
Каталог має три розділи: перший – навчальна література для медичних ВНЗ ІІІ–IV рівнів
акредитації; другий – І–IІІ рівнів акредитації; третій – науково-популярна, спеціалізована та
навчально-методична література. Їх поділено на підрозділи: видання українською, російською
та іноземними мовами з наскрізною нумерацією. Перед кожним розділом на шмуцтитулі наведено тематичний покажчик за індексацією видань. Наприкінці каталогу подано алфавітний
покажчик за назвами книг.
Замовлення видань через відділ реалізації книг: тел./факс (044) 581-15-67,
тел. (044) 238-82-63 (для Києва),
тел. 0-800-50-00-14 (безкоштовна лінія),
e-mail: med@society.kiev.ua

Книги видавництва «Медицина» також можна придбати
практично в усіх найбільших книгарнях України за такими адресами:

ВИДАВНИЦТВО

«МЕДИЦИНА»

Вступне слово

AUS MEDICINE PUBLISHING

catalogue 2014–2015

Êíèãè âèäàâíèöòâà «Ìåäèöèíà» òàêîæ ìîæíà ïðèäáàòè
â óñ³õ íàéá³ëüøèõ êíèãàðíÿõ Óêðà¿íè çà òàêèìè àäðåñàìè:
м. Київ, вул. Стрілецька, 28 (вхід з двору), маг. «Абзац», тел. (044) 581-15-68, 238-82-66
м. Київ, вул. Лисенка, 3-А, маг. «Книгарня Є», тел. (044) 235-88-54
м. Київ, вул. Спаська, 5 маг. «Книгарня Є», тел. (044) 351-13-38
м. Вінниця, вул. Блока, 14/2, маг. «Медкнига», тел. (0432) 66-05-10
м. Донецьк, вул. Артема, 84, маг. «Ідея», тел. (062) 238-09-32
м. Житомир, вул. Київська, 17/1, маг. «Знання», тел. (0412) 47-27-52
м. Житомир, вул. Скорульського, 8, маг. «Мегакнига», тел. (0412) 37-90-62, 41-83-39 факс
м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 26, офіс 104, маг. «Медична книга» у ЗДМУ, тел. (061) 220-72-27
м. Івано-Франківськ, Вічовий майдан, 3, маг. «Сучасна українська книга», тел. (03422) 3-04-60
м. Івано-Франківськ, площа Ринок, 14 маг. «Академія», тел. (0342) 77-86-25
м. Луцьк, просп. Волі, 41, маг. «Знання», тел. (0332) 77-00-46
м. Львів, пл. Галицька, 12, маг. «Глобус», тел. (032) 235-51-77
м. Львів, просп. Шевченка, 16, маг. «Ноти», тел. (032) 261-19-64
м. Львів, просп. Свободи, 7, маг. «Книгарня «Є», тел. (032) 235-73-68
м. Рівне, майдан Незалежності, 5, маг. «Дружба», тел. (0362) 26-15-97
м. Суми, вул. Козацький Вал, 1, маг. «Книголюб», тел. (0542) 22-53-00
м. Тернопіль, вул. Й. Сліпого, 1, маг. «Дім книги», тел. (0352) 43-03-71
м. Тернопіль, вул. Валова, 7-9 маг. «Книгарня Є», тел. (0352) 25-44-59
м. Ужгород, просп. Свободи, 3, маг. «Книги», тел. (0312) 61-36-95
м. Харків, вул. Сумська, 3 маг. «Книгарня Є», тел. (057) 731-59-49
м. Харків, вул. Сумська, 51, маг. «Books», тел. (057) 714-04-70, 714-04-71
м. Хмельницький, вул. Подільська, 25, маг. «Книжковий світ», тел. (0382) 79-25-59
м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 38, маг. «Світоч», тел. (0472) 36-03-37
м. Чернівці, ринок «Калинівський» (центр. вхід), маг. «Книжковий сад», тел. (0372) 50-85-15
м. Чернівці, вул. Кобилянської, 25, маг. «Здоров’я», тел. (0372) 52-24-44

ВИДАВНИЦТВО

МЕДИЦИНА
Видавництво «МЕДИЦИНА»
вул. Стрілецька, 28,
м. Київ, 01030, Україна

Publishing House «MEDICINE»
28 Strilets’ka Street,
Kyiv 01030, Ukraine

Відділ реалізації книг
тел./факс: (044) 581-15-67
тел.: (044) 238-82-63 (для Києва)
тел.: 0-800-50-00-14 (безкоштовна лінія)
e-mail: med@society.kiev.ua
http://www.znannia.com.ua

Sales department
tel./fax: +38 (044) 581-15-67
tel.: +38 (044) 238-82-63
free line: 0-800-50-00-14
e-mail: med@society.kiev.ua
http://www.znannia.com.ua

Головний редактор
тел.: (044) 234-58-11, 234-12-01

Chief Editor
tel.: +38 (044) 234-58-11, 234-12-01

ÊÀÒÀËÎÃ
ÊÀÒÀËÎÃ 2014•2015

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2014•2015

НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА
ДЛЯ МЕДИЧНИХ ВНЗ
ІІІ–ІV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ

НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА
ДЛЯ МЕДИЧНИХ ВНЗ
І–ІІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ
ВИДАВНИЦТВО

МЕДИЦИНА

НАУКОВО-ПОПУЛЯРНА,
СПЕЦІАЛІЗОВАНА ТА
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА
ЛІТЕРАТУРА

AUS MEDICINE PUBLISHING

catalogue 2014–2015

Êíèãè âèäàâíèöòâà «Ìåäèöèíà» òàêîæ ìîæíà ïðèäáàòè
â óñ³õ íàéá³ëüøèõ êíèãàðíÿõ Óêðà¿íè çà òàêèìè àäðåñàìè:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

м. Київ, вул. Стрілецька, 28 (вхід з двору), маг. «Абзац», тел. (044) 581-15-68, 238-82-66
м. Київ, вул. Лисенка, 3-А, маг. «Книгарня Є», тел. (044) 235-88-54
м. Київ, вул. Спаська, 5 маг. «Книгарня Є», тел. (044) 351-13-38
м. Вінниця, вул. Блока, 14/2, маг. «Медкнига», тел. (0432) 66-05-10
м. Донецьк, вул. Артема, 84, маг. «Ідея», тел. (062) 238-09-32
м. Житомир, вул. Київська, 17/1, маг. «Знання», тел. (0412) 47-27-52
м. Житомир, вул. Скорульського, 8, маг. «Мегакнига», тел. (0412) 37-90-62, 41-83-39 факс
м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 26, офіс 104, маг. «Медична книга» у ЗДМУ, тел. (061) 220-72-27
м. Івано-Франківськ, Вічовий майдан, 3, маг. «Сучасна українська книга», тел. (03422) 3-04-60
м. Івано-Франківськ, площа Ринок, 14 маг. «Академія», тел. (0342) 77-86-25
м. Луцьк, просп. Волі, 41, маг. «Знання», тел. (0332) 77-00-46
м. Львів, пл. Галицька, 12, маг. «Глобус», тел. (032) 235-51-77
м. Львів, просп. Шевченка, 16, маг. «Ноти», тел. (032) 261-19-64
м. Львів, просп. Свободи, 7, маг. «Книгарня «Є», тел. (032) 235-73-68
м. Рівне, майдан Незалежності, 5, маг. «Дружба», тел. (0362) 26-15-97
м. Суми, вул. Козацький Вал, 1, маг. «Книголюб», тел. (0542) 22-53-00
м. Тернопіль, вул. Й. Сліпого, 1, маг. «Дім книги», тел. (0352) 43-03-71
м. Тернопіль, вул. Валова, 7-9 маг. «Книгарня Є», тел. (0352) 25-44-59
м. Ужгород, просп. Свободи, 3, маг. «Книги», тел. (0312) 61-36-95
м. Харків, вул. Сумська, 3 маг. «Книгарня Є», тел. (057) 731-59-49
м. Харків, вул. Сумська, 51, маг. «Books», тел. (057) 714-04-70, 714-04-71
м. Хмельницький, вул. Подільська, 25, маг. «Книжковий світ», тел. (0382) 79-25-59
м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 38, маг. «Світоч», тел. (0472) 36-03-37
м. Чернівці, ринок «Калинівський» (центр. вхід), маг. «Книжковий сад», тел. (0372) 50-85-15
м. Чернівці, вул. Кобилянської, 25, маг. «Здоров’я», тел. (0372) 52-24-44

ВИДАВНИЦТВО

МЕДИЦИНА
Видавництво «МЕДИЦИНА»
вул. Стрілецька, 28,
м. Київ, 01030, Україна

Publishing House «MEDICINE»
28 Strilets’ka Street,
Kyiv 01030, Ukraine

Відділ реалізації книг
тел./факс: (044) 581-15-67
тел.: (044) 238-82-63 (для Києва)
тел.: 0-800-50-00-14 (безкоштовна лінія)
e-mail: med@society.kiev.ua
http://www.znannia.com.ua

Sales department
tel./fax: +38 (044) 581-15-67
tel.: +38 (044) 238-82-63
free line: 0-800-50-00-14
e-mail: med@society.kiev.ua
http://www.znannia.com.ua

Головний редактор
тел.: (044) 234-58-11,
234-12-01

Chief Editor
tel.: +38 (044) 234-58-11,
234-12-01

ÄÎÄÀÒÎÊ
ÄÎ ÊÀÒÀËÎÃÓ 2014•2015
âèäàííÿ, ùî íå ââ³éøëè
äî êàòàëîãó, ³ ïðàéñ-ëèñò
ÑÒÀÍÎÌ ÍÀ 01.08.2014

НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА
ДЛЯ МЕДИЧНИХ ВНЗ
ІІІ–ІV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ

НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА
ДЛЯ МЕДИЧНИХ ВНЗ
І–ІІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ

ВИДАВНИЦТВО

МЕДИЦИНА

НАУКОВО-ПОПУЛЯРНА,
СПЕЦІАЛІЗОВАНА ТА
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА
ЛІТЕРАТУРА

Додаток є доповненням Каталогу 2014-2015
Всеукраїнського спеціалізованого видавництва
«Медицина». До нього увійшло 20 видань, а також прайс-лист усієї продукції видавництва станом на 01.08.2014.

Êíèãè âèäàâíèöòâà «Ìåäèöèíà» òàêîæ ìîæíà ïðèäáàòè â óñ³õ íàéá³ëüøèõ êíèãàðíÿõ Óêðà¿íè çà òàêèìè àäðåñàìè:

МЕДИЧНА ЛІТЕРАТУРА

ЗМІСТ
Навчальна література для медичних ВНЗ
ІІІ–IV рівнів акредитації ............................................2
Медична література
українською мовою ...................................................................2
Медична література
російською мовою ..................................................................14
Медична література
іноземною мовою ....................................................................17
Навчальна література для медичних ВНЗ
І–IІІ рівнів акредитації ........................................... 20
Медична література
українською мовою ................................................................20

ÍÀÂ×ÀËÜÍÀ Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÀ
ДЛЯ МЕДИЧНИХ ВНЗ

ІІІ–IV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ

МЕДИЧНА ЛІТЕРАТУРА УРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
72798
Б.С. ЗІМЕНКОВСЬКИЙ
В.А. МУЗИЧЕНКО
І.В. НІЖЕНКОВСЬКА
Г.О. СИРОВА

БІОЛОГІЧНА
І БІООРГАНІЧНА

ХІМІЯ
За редакцією чл.-кор. НАМН України,
професора Б.С. ЗІМЕНКОВСЬКОГО,
професора І.В. НІЖЕНКОВСЬКОЇ
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Підручник

Á³îëîã³÷íà
³ á³îîðãàí³÷íà õ³ì³ÿ:
Ó 2 êí. — Êí. 1:
Á³îîðãàí³÷íà õ³ì³ÿ

За ред. Б.С. Зіменковського,
І.В. Ніженковської
К.: ВСВ “Медицина”, 2014. — 272 с. — Мова укр. — Формат 70×100 1/16. — Пал. тв.
ISBN 978-617-505-323-2
Затверджено МОН

Підручнику на основі сучасних засад теоретичної органічної хімії викладено будову, хімічні властивості та біологічну роль органічних сполук, які беруть участь у процесах метаболізму
людини: низькомолекулярних біорегуляторів (вітамінів, гормонів, інших природних та синтетичних біологічно активних сполук, у тому числі деяких лікарських засобів і токсичних сполук)
та біополімерів (вуглеводів, білків, нуклеїнових кислот).
Для студентів і викладачів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів IV рівнів
акредитації.

СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Передмова. Вступ. Предмет, історія розвитку біоорганічної хімії та її значення як науки. ЧАСТИНА І. Теоретичні засади органічної та біоорганічної хімії. Будова органічних і біоорганічних сполук. Розділ 1. Класифікація і номенклатура органічних сполук. Розділ 2. Будова органічних сполук. Розділ 3. Електронні уявлення в органічній хімії. ЧАСТИНА ІІ. Вуглеводні та
їх функціональні похідні. Розділ 4. Ациклічні вуглеводні. Розділ 5. Карбоциклічні вуглеводні.
Розділ 6. Галогенопохідні вуглеводнів. Розділ 7. Гідроксипохідні вуглеводнів та їх тіоаналоги.
Розділ 8. Аміни. Розділ 9. Біологічно важливі карбонільні сполуки. Розділ 10. Карбонові кислоти та їх функціональні похідні. Розділ 11. Біологічно важливі гетерофункціональні сполуки. ЧАСТИНА ІІІ. Біологічно активні гетероциклічні сполуки. Розділ 12. Три-, чотири- та п’ятичленні гетероциклічні сполуки. Розділ 13. Шести- і семичленні гетероциклічні сполуки. Розділ 14.
Біологічно важливі конденсовані гетероциклічні системи. алкалоїди. ЧАСТИНА IV. Біополімери
та біорегулятори. Розділ 15. Вуглеводи (цукри). Розділ 16. Протеїногенні амінокислоти, пептиди та білки. Розділ 17. Нуклеїнові кислоти. коферменти. Розділ 18. Ліпіди. Відповіді на тести
для самоконтролю. Список рекомендованої літератури. Предметний покажчик

МЕДИЦИНА

тел.: +38 (044) 238-82-63, тел./факс: +38 (044) 581-15-67
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ÂÍÓÒÐ²ØÍß
ÌÅÄÈÖÈÍÀ:
ÏÎÐÀÄÍÈÊ Ë²ÊÀÐÞ
ÇÀÃÀËÜÍÎ¯ ÏÐÀÊÒÈÊÈ
Çà ðåäàêö³ºþ
ïðîôåñîðà
À.Ñ. ÑÂ²ÍÖ²ÖÜÊÎÃÎ

2.

3

Навчальний посібник

Âíóòð³øíÿ ìåäèöèíà:
Ïîðàäíèê ë³êàðþ
çàãàëüíî¿ ïðàêòèêè

За ред. проф. А.С. Свінціцького
К.: ВСВ “Медицина”, 2014. — 1272 с. + 16 с. кольор.
вкл. — Мова укр. — Формат 70×100 1/16. — Пал. тв.
ISBN 978-617-505-332-4
Рекомендовано МОЗ

ÌÅÄÈÖÈÍÀ

У Пораднику зібрано сучасні відомості щодо класифікацій, діагностики, лікування та профілактики внутрішніх захворювань, що ґрунтуються на принципах клінічної епідеміології та доказової медицини.
Всі розділи Порадника містять алгоритми диференціальної діагностики та добре ілюстровані матеріалами
сучасних інструментальних методів дослідження. Використано новітні рекомендації, протоколи та стандарти
надання медичної допомоги, представлені вітчизняними, європейськими та світовими науковими медичними
товариствами й організаціями.
В додатках наведено фізіологічні константи людини та рецептурні прописи.
Книга розрахована на користувачів, які уже мають певний рівень фахової підготовки, передусім — на лікарів загальної практики/сімейної медицини. Вона стане також незамінним помічником в оволодінні знаннями
із внутрішньої патології і для студентів старших курсів медичних університетів та лікарів-інтернів, клінічних
ординаторів, курсантів-терапевтів закладів післядипломної освіти, лікарів терапевтичного профілю.

СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Передмова. Використані скорочення. Розділ 1. Хвороби системи кровообігу. Атеросклероз. Ішемічна хвороба
серця. Тромбоемболія легеневої артерії. Розшарувальна аневризма аорти. Артеріальна гіпертензія. Нейроциркуляторна
дистонія. Інфекційний ендокардит. Міокардити. Набуті вади серця. Багатоклапанні вади серця. Вроджені вади серця у
дорослих. Перикардити. Порушення ритму та провідності. Кардіоміопатії. Хронічна серцева недостатність. Гостра недостатність кровообігу. Кардіогенний шок. Розділ 2. Хвороби органів дихання. Гострі респіраторні захворювання. Бронхіт.
Хронічне обструктивне захворювання легень. Пневмонія. Бронхіальна астма. Бронхоектатична хвороба. Плеврит. Інтерстиційні захворювання легень. Фіброзивні альвеолі ти. Муковісцидоз. Саркоїдоз органів дихання. Інфекційно-деструктивні процеси в легенях. Синдром нічного (сонного) апное. Гостра дихальна недостатність. Хронічна дихальна недостатність.
Хронічне легеневе серце. Розділ 3. Захворювання органів травлення. Езофагіти. Гастроезофагальна рефлюксна хвороба. Функціональна диспепсія. Гастрити. Виразкова хвороба. Целіакія. Хвороба Крона. Неспецифічний виразковий коліт.
Синдром подразнених кишок. Дисбактеріоз кишок. Хронічні гепатити. Цироз печінки. Алкогольна хвороба печінки. Хронічний безкам’яний холецистит. Жовчнокам’яна хвороба. Дискінезія жовчних шляхів. Первинний склерозивний холангіт.
Спадкові пігментні гепатози. Хронічний панкреатит. Розділ 4. Ревматичні захворювання. Гостра ревматична гарячка. Ревматоїдний артрит. Системний червоний вовчак. Системна склеродермія. Дерматоміозит і полі міозит. Системні васкуліти.
Остеоартроз. Подагра. Серонегативні спондилоартрити. Інфекційні артрити. Розділ 5. Хвороби нирок і сечових шляхів.
Гломерулонефрити. Первинні гломерулярні хвороби. Хронічний гломерулонефрит. Пієлонефрити. Інтерстиційний нефрит і хронічні тубулопатії. Сечокам’яна хвороба. Амілоїдоз нирок. Гостре ушкодження нирок. Хронічна ниркова недостатність. Класифікація хвороб сечової системи для нефрологічної практики. Розділ 6. Захворювання системи крові. Анемії.
Гемобластози. Злоякісні лімфоми. Геморагійні діатези. Розділ 7. Алергійні захворювання. Загальні відомості про алергійні
захворювання. Анафілактичний шок. Набряк Квінке. Кропив’янка. Атопічний дерматит. Алергійний контактний дерматит.
Поліноми. Медикаментозна алергія. Харчова алергія. Інсектна алергія. Розділ 8. Захворювання ендокринної системи.
Цукровий діабет. Захворювання щитоподібної залози. Захворювання прищитоподібних залоз. Захворюваня гіпофіза. Захворювання надниркових залоз. Порушення обміну речовин. Рецептурні прописи. Предметний покажчик
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3.

ÄÈÒß×À

²ÌÓÍÎËÎÃ²ß
За редакцією
проф. Л.І. ЧЕРНИШОВОЇ,
А.П. ВОЛОХИ

МЕДИЦИНА

Підручник

Äèòÿ÷à ³ìóíîëîã³ÿ

За редакцією Л.І. Чернишової, А.П. Волохи
К.: ВСВ “Медицина”, 2013. — 720 с. — Мова укр. — Формат 70×100 1/16. — Пал. тв.
ISBN 978-617-505-242-6
Затверджено МОЗ і МОН

У підручнику викладено основи сучасних знань з
дитячої імунології. Детально розглянуто питання вікових особливостей імунітету, діагностики та лікування
первинних імунодефіцитів. Наведено сучасні підходи
до вакцино профілактики інфекційних хвороб у дітей.
До кожної теми подано перелік питань і тестів для само-

контролю засвоєних знань.
Для лукарів-інтернів, лікарів-курсантів, лікарів-практиків, студентів вищих медичних
навчальних закладів ІV рівня акредитації.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Передмова. Список скорочень. Розділ 1. Предмет і основні завдання клінічної імунології:
медичні, соціальні та економічні аспекти. Розділ 2. Поняття про імунітет. Основні фактори імунітету. Розділ 3. Імунна відповідь. Розділ 4. Діагностика первинних імунодефіцитів. Розділ 5.
Імуномодулююча терапія. Розділ 6. Загальні підходи до лікування та профілактики первинних
імунодефіцитів. Розділ 7. Вікові особливості імунної системи в дітей. Діти з частими распіраторними інфекціями. Розділ 8. Первинні імунодефіцити. Розділ 9. Інфекції та імунітет. Розділ 10.
Імунопрофілактика інфекційних хвороб. Розділ 11. Вторинні імунодефіцити. ВІЛ-інфекція у дітей.
Розділ 12. Імунологічні аспекти соматичних захворювань у дітей. Додатки. Список літератури.
Предметний покажчик
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4.

Дитяча

ПСИХІАТРІЯ
За редакцією
професора Г.М. КОЖИНОЇ
професора В.Д. МІШІЄВА
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Підручник

Äèòÿ÷à ïñèõ³àòð³ÿ

Зад ред. Г.М. Кожиної, В.Д. Мішієва
К.: ВСВ “Медицина”, 2014. — 376 с. — Мова укр. — Формат 60×90 1/16. — Пал. тв.
ISBN 978-617-505-234-1
Затверджено МОН і МОЗ

Підручник “Дитяча психіатрія” створено відповідно до
нової типової програми з дисципліни “Психіатрія і наркологія”, затвердженої МОЗ України.
Навчальний матеріал викладено у двох частинах: “Загальні питання дитячої і підліткової психіатрії” і “Спеціальна дитяча і підліткова психіатрія”.
У першій частині наведено загальні закономірності формування психічних розладів
у дитячому й підлітковому віці. У розділі загальної психопатології описано клінічні особливості психопатологічних симптомів і синдромів у дітей і підлітків.
Уперше у вітчизняній навчальній літературі розглянуто порушення психічного здоров’я в перші роки життя (від 0 міс. до 3 років). У розділі спеціальної психіатрії найбільшу
увагу приділено найпоширенішим психічним розладам у дітей і підлітків.
Підручник написано з урахуванням завдань і програм підготовки лікарів педіатрів і
включає практично всі розділи клінічної психіатрії дитячого й підліткового віку.
Для студентів педіатричних факультетів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації та лікарів-інтернів зі спеціальності “Дитяча психіатрія”, а також для широкого кола фахівців.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
ПЕРЕДМОВА. ЧАСТИНА I. Загальні питання дитячої і підліткової психіатрії. Предмет і завдання психіатрії. Організація допомоги психічно хворим. Організація психіатричної допомоги. Правові
та етичні питання дитячої психіатрії. Методи психіатричного дослідження. Класифікація психічних
розладів. Регістри психічних розладів. Загальні закономірності формування психічних розладів у дитячому і підлітковому віці. Загальна психопатологія. Загальні принципи лікування і реабілітації психічних захворювань і розладів у дітей і підлітків. ЧАСТИНА II. Спеціальна дитяча і підліткова психіатрія. Невротичні, пов’язані зі стресом і соматоформні розлади. Психосоматичні розлади у дітей і
підлітків. Розумова відсталість. Поведінкові й емоційні розлади і розлади поведінки, які починаються
зазвичай у дитячому і підліттковому віці. Порушення психологічного розвитку. Поведінкові синдроми, пов’язані з фізіологічними порушеннями і фізичними факторами. Розлади особистості і поведінки. Органічні, зокрема симптоматичні, психічні розлади. Шизофренія. Шизотипові і маячні розлади.
Афективні розлади, або розлади настрою. Психічні розлади і розлади при зловживанні психоактивними речовинами. Епілепсія у дитячому і підлітковому віці. ДОДАТОК. Перелік патопсихологічних методик для діагностики інтелектуальної дефіцитарності у дітей. список літератури
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5.

Підручник

Äèòÿ÷å çóáíå
ïðîòåçóâàííÿ

За редакцією П.С. Фліса
К.: ВСВ “Медицина”, 2010. — 200 с. — Мова англ. — Формат 60×90 1/16. — Пал. тв.
ISBN 978-617-505-066-8
Затверджено МОН

У підручнику викладено основи дитячого протезування, яке є дієвим засобом профілактики зубо-щелепних
аномалій і деформацій зубо-щелепного апарату в дітей.
Актуальність видання обумовлена тим, що, незважаючи
на нагальну потребу в дитячому зубному протезуванні,
підручників із цього важливого розділу стоматології практично немає.
У підручнику розглянуто різні аспекти ортопедичного лікування дітей: психоемоційний стан дитини в різні вікові періоди, психологічну підготовку до лікування, діагностику
дефектів зубів і зубних рядів, показання та протипоказання до ортопедичного лікування,
види протезів і їх застосування в різні періоди прикусу. Окремий розділ присвячено
травмам зубів і їх лікуванню.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Передмова. Розділ 1. Дитяче зубне протезування. Розділ 2. Психоемоційний статус дитини в
різні вікові періоди та психологічна підготовка до лікування. Розділ 3. Діагностика дефектів зубів
і зубних рядів. Розділ 4. Показання та протипоказання до виготовлення дитячих зубних протезів.
Розділ 5. Протезування дефектів зубів. Розділ 6. Ортопедичне лікування дефектів зубних рядів.
Розділ 7. Підготовка порожнини рота до зубного протезування (терапевтична, ортодонтична, ортопедична, хірургічна). Розділ 8. Травми зубів та їх лікування. Список літератури. Предметний
покажчик
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Підручник

Î.Ì. Êîâàëüîâà, Â.Ì. Ë³ñîâèé,
Ñ.². Øåâ÷åíêî, Ò.Â. Ôðîëîâà
6.

Äîãëÿä çà õâîðèìè.
Ïðàêòèêà

2-ге вид., випр. — К.: ВСВ “Медицина”, 2013. — 488 с. —
Мова укр. — Формат 70×100 1/16. — Пал. тв.
ISBN 978-966-505-246-4
Рекомендовано МОН і МОЗ
У підручнику на сучасному науково-методичному рівні розглянуто основні питання особливостей догляду за хворими, його роль та
організація у лікувальному процесі в умовах стаціонару.
Матеріал викладено відповідно до навчальної програми дисципліни “Догляд за хворими (практика)” для студентів вищих медичних навчальних закладів III—IV рівнів
акредитації, затвердженій ЦМК МОЗ України (2008). Підручник складається з трьох розділів згідно з трьома
змістовими модулями навчальної програми.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів III—IV рівнів акредитації.

СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Передмова. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Структура та основні завдання догляду за хворими в загальній системі
лікування хворих терапевтичного профілю. Тема 1. Основні принципи загального та спеціального догляду за хворими терапевтичного профілю. Тема 2. Організація роботи терапевтичного відділення стаціонару. Тема 3. Розпитування
хворого та його роль в оцінюванні загального стану пацієнта. Тема 4. Роль огляду хворого в оцінюванні загального стану
пацієнта. Тема 5. Температура тіла. Правила вимірювання та реєстрації. Догляд за хворими з гарячкою. Тема 6. Визначення основних показників гемодинаміки та дихання. Тема 7. Застосування основних видів лікарських засобів. Тема 8.
Загальний і спеціальний догляд за тяжкохворими та агонуючими. Тема 9. Організація лікувального харчування хворих.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Догляд за хірургічними хворими. Тема 10. Вступ до хірургії. Гігієна в хірургічному стаціонарі. Робота середнього медичного персоналу в умовах хірургічного відділення. Тема 11. Організація роботи в чистій
перев’язувальній. Десмургія, перев’язувальний матеріал. Типові бинтові пов’язки. Пов’язки на голову, шию, грудну клітку.
Догляд за хворими, оперованими в ділянці голови, шиї, грудної клітки. Тема 12. Догляд за хворими, оперованими на органах черевної порожнини, промежині, кінцівках. Пов’язки на живіт, промежину, кінцівки. Догляд за хворими з переломами.
Техніка гіпсування. Тема 13. Антисептика. Догляд за хворими з гнійною патологією. Тема 14. Стерилізація перев’язувального матеріалу і операційної білизни. Організація роботи в операційній. Обробка рук хірурга та операційного поля. Тема
15. Організація роботи в стерилізаційній. Підготовка і стерилізація ріжучого, оптичного, загальнохірургічного інструментарію. Стерилізація шовного матеріалу. Тема 16. Хірургічна операція, підготовка хворого до операції. Догляд за хворим у
післяопераційний період. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Догляд за дітьми, його роль у лікувальному процесі та організація в умовах педіатричного стаціонару. Тема 17. Роль догляду за хворими дітьми в лікувально-діагностичному
процесі. Структура і функції педіатричного стаціонару та поліклініки. Тема 18. Приймальне відділення дитячої лікарні.
Госпіталізація, санітарна обробка і транспортування хворих дітей. Організація санітарно-гігієнічного та протиепідемічного
режиму. Особиста гігієна медичного персоналу. Тема 19. Особливості гігієни новонароджених та дітей 1-го року життя і
догляд за ними в стаціонарі. Дезінфекція та стерилізація предметів догляду за дітьми. Тема 20. Гігієнічні та лікувальні ванни.
Догляд за дітьми з гарячкою. Застосування клізм у дітей. Тема 21. Облік та правила зберігання лікарських засобів. Особливості застосування лікарських засобів у дітей. Тема 22. Особливості організації харчування здорових дітей раннього віку.
Організація харчування дітей в умовах стаціонару. Тема 23. Техніка проведення антропометрії у дітей різного віку. Тестові
завдання. Перелік практичних навичок для підсумкового модульного контролю з виробничої практики “догляд за хворими”. Додатки. Список літератури. Предметний покажчик
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Підручник

Ï.Â. Îë³éíèê, Ò.Ã. Êàëèíþê
7.

Åêñòðåìàëüíà
ìåäèöèíà: îðãàí³çàö³ÿ
ðîáîòè àïòåê â óìîâàõ
íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é

К.: Медицина, 2010. — 448 с. — Мова укр. — Формат
60×90 1/16. — Пал. тв.
ISBN 978-966-10-0074-1
Затверджено МОН
У підручнику висвітлено основні положення з організації роботи аптек в умовах ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
природного, техногенного та соціально-політичного походження. Розглянуто питання, які стосуються санітарно-гігієнічних і протиепідемічних вимог щодо розгортання аптек у пристосованих приміщеннях, отримання води очищеної та води для ін’єкцій, аптечного виготовлення та контролю якості
стерильних і нестерильних лікарських форм методами воєнно-польової технології ліків, організації
обліку, визначення потреби, зберігання та транспортування лікарських засобів в екстремальних умовах надзвичайних ситуацій.
Для студентів вищих фармацевтичних навчальних закладів, фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІІІ—IV рівнів акредитації, які навчаються за спеціальностями напряму 1102
“Фармація”, та інтернів-провізорів факультетів післядипломної освіти медичних і фармацевтичних ВНЗ.

СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Список скорочень. Передмова. ЧАСТИНА І. Порядок розгортання і організація роботи аптечних закладів в умовах ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Розділ 1. Особливості роботи аптечних закладів в
умовах ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Розділ 2. Медико-тактична характеристика осередків надзвичайних ситуацій. Розділ 3. Організація лікувально-евакуаційного забезпечення населення в умовах надзвичайних ситуацій природного, техногенного та соціально-політичного походження. Розділ 4. Санітарно-гігієнічне і протиепідемічне забезпечення населення в умовах ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Розділ 5. Порядок розгортання і
організації роботи аптечних закладів у пристосованих приміщеннях. Розділ 6. Порядок розгортання та обладнання
військових аптек у польових умовах. Розділ 7. Санітарно-протиепідемічні вимоги до аптечних закладів, розгорнутих
у пристосованих приміщеннях в умовах надзвичайних ситуацій. Розділ 8. Особливості зберігання і транспортування лікарських засобів в умовах назвичайних ситуацій. Розділ 9. Організація обліку лікарських засобів та інших предметів медичного майна в умовах надзвичайних ситуацій. Розділ 10. Визначення потреби в лікарських засобах на період ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Розділ 11. Організація роботи щодо утримання запасів лікарських
засобів і медичного обладнання для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. ЧАСТИНА ІІ. Воєнно-польова
технологія виготовлення ліків в умовах ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Розділ 12. Сучасний
стан воєнно-польової технології ліків, її основні завдання і шляхи розвитку. Розділ 13. Отримання води для виготовлення лікарських засобів в умовах ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Розділ 14. Особливості виготовлення
нестерильних лікарських засобів в умовах ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Розділ 15. Особливості виготовлення стерильних лікарських засобів в умовах ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Розділ 16. Контроль
якості лікарських засобів в умовах ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Додатки. Список літератури
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Навчальний посібник

Í.Î. Âèíîãðàä, Ç.Ï. Âàñèëèøèí,
Ë.Ï. Êîçàê
8.

Çàãàëüíà åï³äåì³îëîã³ÿ

3-тє вид., перероб. і доп. — К.: ВСВ “Медицина”, 2014. —
200 с. — Мова укр. — Формат 60×90 1/16. — Пал. тв.
ISBN 978-617-505-205-1
Рекомендовано МОН

Навчальний посібник підготовлено відповідно до типової навчальної програми “Епідеміологія” з урахуванням
вимог кваліфікаційних характеристик і стандартів освіти
на основі нормативно-директивних матеріалів МОЗ України. Стисло викладено основи загальної епідеміології та
підходи щодо запобігання виникненню епідемічних ускладнень, захисту населення і території від поширення інфекційних хвороб.
Для студентів і лікарів-інтернів вищих медичних навчальних закладів ІІІ—ІV рівнів
акредитації.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Список cкорочень. Передмова. Тема 1. Вчення про епідемічний процес. Протиепідемічні заходи в осередках інфекційних хвороб. Протиепідемічна робота дільничного (сімейного) лікаря
та лікаря-інфекціоніста. Тема 2. Дератизація. Дезінсекція. Дезінфекція та стерилізація. Тема 3.
Імунопрофілактика інфекційних хвороб. Календар профілактичних щеплень. Правові аспекти
вакцинопрофілактики. Тема 4. Організація та проведення щеплень. Оцінювання ефективності
імунопрофілактики. Термінова імунопрофілактика. Тема 5. Епідеміологічний метод дослідження
та його структура. Планування протиепідемічних та профілактичних заходів. Тема 6. Аналітичні
та експериментальні методи епідеміологічних досліджень. Відповіді на ситуаційні задачі. Додатки. Література
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ІСТОРІЯ
УКРАЇНИ
За редакцією
проф., д-ра філол. наук, акад. АНВШ України,
засл. діяча науки і техніки України В.А. КАЧКАНА

9.

Підручник

²ñòîð³ÿ Óêðà¿íè

За ред. В.А. Качкана
К.: ВСВ “Медицина”, 2014. — 360 с. — Мова укр. — Формат 70×100 1/16. — Пал. тв.
ISBN 978-617-505-343-0
Затверджено МОЗ

Національний підручник підготовлено авторським
колективом українознавчих кафедр медичних університетів для студентів лікувальних, стоматологічних та фармацевтичних факультетів. Автори охоплюють хронологічно й тематично всі найважливіші періоди вітчизняної
історії з найдавніших часів і до сьогодення. Під час написання розділів і окремих параграфів використано найновітніші досягнення як теоретичної, зокрема академічної науки, так і методичних напрацювань у цій галузі.
Для викладачів і студентів вищих медичних навчальних закладів ІІ—IV рівнів акредитації.
МЕДИЦИНА

СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Вступ. Розділ 1. Докняжий період. Розділ 2. Княжа доба. Розділ 3. Галицько-Волинське князівство. Розділ 4. Українська державність в умовах Великого князівства Литовського та Речі Посполитої (друга половина ХІV — перша половина ХVІ ст.). Розділ 5. Національно-визвольна війна
українського народу (середина ХVІІ ст.). Україна у другій половинІ ХVІІ — ХVІІІ ст. Розділ 6. Ідея
Української державності в суспільно-політичному житті України наприкінці ХVІІІ — на початку
ХХ ст. Розділ 7. Відновлення Української держави (1917—1921 рр.). Розділ 8. Українські землі
у міжвоєнний період (1921—1939 рр.). Розділ 9. Україна в роки другої світової війни (1939—
1945 рр.). Розділ 10. Україна у післявоєнний період (друга половина 40-х — перша половина 80-х
років ХХ ст.). Розділ 11. Національно-державне відродження України (друга половина 80-х років
ХХ ст. — початок ХХІ ст.)
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ІСТОРІЯ

УКРАЇНСЬКОЇ
КУЛЬТУРИ
За редакцією
проф., д-ра філол. наук, акад. АНВШ України,
засл. діяча науки і техніки України В.А. КАЧКАНА
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Підручник

²ñòîð³ÿ óêðà¿íñüêî¿
êóëüòóðè

За ред. В.А. Качкана
К.: ВСВ “Медицина”, 2014. — 368 с. — Мова укр. — Формат 70×100 1/16. — Пал. тв.
ISBN 978-617-505-335-5
Затверджено МОЗ

У національному (базовому) підручнику розглянуто основні аспекти становлення і розвитку української
культури від найдавніших часів до сьогодення. Теоретичний та фактичний матеріал розкриває основні тенденції
розвитку освіти, науки, літератури, музично-театрального, образотворчого та прикладного мистецтва у контексті європейських та світових з’явів.
Для студентів та викладачів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації.
МЕДИЦИНА

СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Вступ. Розділ 1. Предмет та методологічні засади «Історії української культури. Розділ 2. Культура найдавнішого населення на теренах України. Розділ 3. Культура Княжої доби. Розділ 4.
Культура України кінця ХІV — першої половини ХVІІ століття. Розділ 5. Культура України другої
половини ХVІІ — ХVІІІ століття. Розділ 6. Українська культура кінця ХVІІІ — початку ХХ століття.
Розділ 7. Культура доби українського січового стрілецтва. Розділ 8. Українська культура хх століття. Розділ 9. Культура новітньої України (початку ХХІ століття)

e-mail: med@society.kiev.ua

MEDICINE

12

НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ МЕДИЧНИХ ВНЗ ІІІ–IV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ

72815
Н.Є. УЛІС

ÍÅÉÐÎÎÐÒÎÏÅÄ²ß

Посібник

Í.ª. Óë³ñ
11.

Íåéðîîðòîïåä³ÿ

К.: ВСВ “Медицина”, 2014. — 360 с. + 16 с. кольор. вкл. —
Мова укр. — Формат 60×90 1/16. — Пал. тв.
ISBN 978-617-505-316-4

У посібнику «Нейроортопедія» запропоновано проблемно-орієнтований підхід до вивчення неврологічних аспектів у хворих із патологією опорно-рухового
апарату. В основу покладено 40-річний досвід роботи в
ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» у
м. Києві, неврологом у лікарні м. Ужгород, неврологом у
Народній Республіці Алжир.
Потреба у виданні посібника зумовлена швидким поширенням знань про молекулярні основи неврологічних спінальних захворювань при патології опорно-рухового
апарату і появою нових методів терапії таких хвороб. У виданні наведено ключові показники.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарів-інтернів, курсантів, неврологів, ортопедів, фахівців-науковців.
МЕДИЦИНА

СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Умовні скорочення. Вступ. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА. Розділ перший. Апарат руху й опори.
Розділ другий. Нервова система. Розділ третій. Кровозабезпечення спинного мозку, спинномозкових нервів і хребта. СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА. Розділ четвертий. Клініко-неврологічні
аспекти патології болю. Аномалії розвитку хребта. Дегенеративно-дистрофічні ураження хребта.
Розділ п’ятий. Вертеброгенні радикулярні синдроми радикулопатії та радикуломієлопатії у хворих із дегенеративно-дистрофічним ураженням хребта. Розділ шостий. Нейротрофічні розлади
і вертеброгенні рефлекторні синдроми вегетативного генезу. Розділ сьомий. Хвороби периферичних нервів (невропатії). Розділ восьмий. Хвороби м’язової і нервово-м’язової системи.
Розділ дев’ятий. Спинні хвороби. Розділ десятий. Травми опорно-рухового апарату. Список
літератури
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Підручник

ª.Â. Êðèøòàëü, Á.Ì. Âîðí³ê

Є.В. КРИШТАЛЬ
Б.М. ВОРНІК

СЕКСОПАТОЛОГІЯ

12.

Ñåêñîïàòîëîã³ÿ

К.: ВСВ “Медицина”, 2014. — 544 с.— Мова укр. — Формат 70×100 1/16. — Пал. тв.
ISBN 978-617-505-326-3
Рекомендовано МОЗ

Видання є спробою синтезу даних соціологічного, соціально-психологічного, фізіологічного, психологічного та клінічного вивчення сексуальності людини в теоретичному й практичному аспектах. Психологічні та соціальні аспекти сексуальної поведінки в нормі
і при патології розглядаються на рівні цілого: індивід—пара—соціум.
Структура підручника відповідає основному завданню — допомогти лікареві здобути теоретичні знання з питань сексології і цим
сприяти поліпшенню діагностичної та лікувальної практики.
Видання розраховане на студентів медичних спеціальностей, лікарів-інтернів і слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти, практикуючих лікарів-сексопатологів, психотерапевтів, урологів, гінекологів та медичних психологів. Підручник може бути корисним і для лікарів інших спеціальностей, а також
соціологів, педагогів, юристів, працівників судових установ.
М ЕДИ
ЕД ИЦ
ЦИНА
Ц
ИН А

СТИСЛИЙ ЗМІСТ
ПЕРЕДМОВА. СПИСОК СКОРОЧЕНЬ. ЧАСТИНА I. Нормальна сексологія. Вступ. Розділ 1. Поліфакторне забезпечення сексуальності. Глава 1. Соціальне забезпечення сексуальності. Глава 2. Психологічне забезпечення сексуальності.
Глава 3. Соціально-психологічне забезпечення сексуальності. Глава 4. Біологічне забезпечення сексуальності. Розділ 2.
Сексуальне здоров’я і сексуальна адаптація. Глава 1. Чотирифакторна системна концепція сексуального здоров’я. Глава 2. Системно-структурний аналіз сексуального здоров’я (за В.В. Кришталем). Глава 3. Гігієна та психогігієна статевого
життя. ЧАСТИНА II. Сексопатологія. Розділ 1. Порушення сексуального здоров’я. Глава 1. Становлення і розвиток
сексопатології. Глава 2. Епідеміологія порушень сексуального здоров’я і організація сексологічної допомоги. Глава 3.
Семіотика порушень сексуального здоров’я. Глава 4. Психопатологічні синдроми та розлади при порушеннях сексуального здоров’я. Іпохондричні синдроми. Глава 5. Психосоматичні співвідношення при порушенні сексуального здоров’я.
Глава 6. Причини і умови розладу сексуального здоров’я. Глава 7. Класифікація порушень сексуального здоров’я. Розділ 2. Діагностика порушень сексуального здоров’я. Глава 1. Психологічна діагностика порушень сексуального здоров’я.
Глава 2. Діагностика дезадаптації подружньої / партнерської пари. Глава 3. Клініко-сексологічна діагностика порушень
сексуального здоров’я. Розділ 3. Методи лікування порушень сексуального здоров’я. Глава 1. Психотерапія порушень
сексуального здоров’я. Глава 2. Біологічно орієнтована терапія сексуальних розладів. Розділ 4. Психопрофілактика
порушень сексуального здоров’я і деонтологія у практиці лікаря-сексопатолога. Глава 1. Загальні принципи і напрями
психопрофілактики. Глава 2. Деонтологія у практиці лікаря-сексопатолога. Розділ 5. Сексуальні розлади у чоловіків.
Глава 1. Порушення статевого розвитку у чоловіків. Глава 2. Первинні форми сексуальних розладів у чоловіків. Глава
3. Вторинні порушення сексуального здоров’я у чоловіків. Розділ 6. Сексуальні розлади у жінок. Глава 1. Порушення
статевого розвитку у жінок. Глава 2. Первинні форми сексуальних розладів у жінок. Глава 3. Вторинні порушення сексуального здоров’я у жінок. Глава 4. Віргогамія. ЧАСТИНА III. Судова сексологія. Розділ 1. Загальна судова сексологія.
Глава 1. Судово-медична експертиза. Глава 2. Формування мотивації девіантної сексуальної поведінки. Глава 3. Проблема неосудності. Розділ 2. Окремі питання судової сексології. Глава 1. Судово-медична експертиза при встановленні статі.
Глава 2. Судово-медична експертиза девіацій сексуальної поведінки. Глава 3. Судово-медична експертиза у справах про
зґвалтування. Глава 4. Запобігання сексуальним злочинам. Глава 5. Судові аспекти порнографії і проституції. ДОДАТКИ.
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ТА КОНТРОЛЮ. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ. ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК
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МЕДИЧНА ЛІТЕРАТУРА РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ
72909
Å.Ò. Ñêëÿðåíêî

ÊËÈÍÈ×ÅÑÊÀß
ÄÈÔÔÅÐÅÍÖÈÀËÜÍÀß ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ
Â ÒÐÀÂÌÀÒÎËÎÃÈÈ È ÎÐÒÎÏÅÄÈÈ

ÌÅÄÈÖÈÍÀ

Учебное пособие

Å.Ò. Ñêëÿðåíêî
13.

Êëèíè÷åñêàÿ
äèôôåðåíöèàëüíàÿ
äèàãíîñòèêà
â òðàâìàòîëîãèè
è îðòîïåäèè

К. : ВСИ «Медицина», 2014. — 112 с. — Мова рос. — Формат 60×90 1/16. — Пер. тв.
ISBN 978-617-505-238-9

В книге изложены вопросы клинической дифференциальной диагностики в травматологии и ортопедии, которые играют такую же важную
роль в своевременном распознавании заболевания и современном патогенетическом
лечении, как и параклинические методы.
Для врачей ортопедов-травматологов, семейных врачей, клинических ординаторов,
аспирантов, врачей-интернов и студентов старших курсов высших медицинских учебных заведений IV уровня аккредитации.

СТИСЛИЙ ЗМІСТ
ПРЕДИСЛОВИЕ. ЧАСТЬ I. Травматология. Раздел 1. Патология верхней конечности. Раздел 2. Патология нижней конечности. ЧАСТЬ ІІ. Ортопедия

МЕДИЦИНА

тел.: +38 (044) 238-82-63, тел./факс: +38 (044) 581-15-67
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72750
ОСНОВЫ УХОДА ЗА ДЕТЬМИ.
ТЕХНИКА ЛЕЧЕБНЫХ
ПРОЦЕДУР И МАНИПУЛЯЦИЙ
Под редакцией
профессора А.В. ТЯЖКОЙ

14.

15

Учебное пособие

Îñíîâû óõîäà
çà äåòüìè. Òåõíèêà
ëå÷åáíûõ ïðîöåäóð
è ìàíèïóëÿöèé

Под ред. А.В. Тяжкой
МЕДИЦИНА

К.: ВСИ “Медицина”, 2014. — 184 с. + 16 с. цвет. вкл. —
Язык рус. — Формат 60×90 1/16. — Пер. тв.
ISBN 978-617-505-333-1
Рекомендовано МОЗ

В учебном пособии представлены материалы, способствующие овладению знаниями и практическими навыками среднего медицинского персонала.
Тематика изложена в пределах учебной программы медицинских факультетов, на которых готовят
врачей общей практики, педиатров, врачей семейной медицины. Материалы по практическим
навыкам приведены в детальной последовательности выполнения «шаг за шагом» манипуляций
и процедур. К каждому разделу подобраны вопросы, тесты и задачи, которые помогут студенту
усвоить теоретический материал и практические навыки, а также проконтролировать уровень
полученных знаний.
Для студентов высших медицинских учебных заведений III—IV уровней аккредитации, которые изучают модули учебной программы «Уход за детьми» (ІІ курс) и «Сестринская практика»
(ІІІ курс).

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
ЧАСТЬ І. Основные составляющие ухода и наблюдения за ребенком. Организация работы детских
лечебно-профилактических учреждений. Раздел 1. Значение ухода за больным ребенком. Основные
учреждения и принципы оказания медицинской помощи детям. Раздел 2. Основные обязанности и профессиональные. действия среднего и младшего медицинского персонала педиатрического отделения. Раздел 3.
Основные профессиональные обязанности среднего и младшего медицинского персонала в детских поликлиниках. Раздел 4. Приемное отделение детской больницы. Раздел 5. Лечебно-охранительный и санитарно-противоэпидемический режимы. Особенности их соблюдения в детской больнице. Раздел 6. Обеспечение инфекционной и химической безопасности в работе медицинского персонала. Раздел 7. Правила
хранения и учета лекарственных средств. Раздел 8. Организация рационального питания детей. Раздел 9.
Первичный туалет новорожденного и уход за детьми первого года жизни. ЧАСТЬ ІІ. Техника выполнения
процедур и манипуляций. Раздел 10. Техника проведения антропометрических измерений у детей разного возраста и методы оценивания физического развития. Раздел 11. Ванны и компрессы (виды, действие,
техника выполнения). Раздел 12. Уход за детьми с лихорадкой. Раздел 13. Определение основных показателей гемодинамики и дыхания. Раздел 14. Техника выполнения манипуляций. Раздел 15. Методы применения лекарственных средств. Раздел 16. Техника забора биологических материалов для исследований. Тесты
и задачи для самоконтроля. Список литературы
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72872
С.В. ФЕДОРЧЕНКО

Хроническая
HDV-инфекция

Монография

Ñ.Â. Ôåäîð÷åíêî
15.

Õðîíè÷åñêàÿ
HDV-èíôåêöèÿ

К.: Медицина, 2014. — 152 с. + 8 с. цв. вкл. — Язык
рус. — Формат 60×90 1/16. — Пер. тв.
ISBN 978-617-505-337-9

В книге приведены основные сведения о строении
и функциях различных участков генома НDV, cинтезе вирусспецифических белков, сборке вириона. Даны серологические и молекулярно-вирусологические критерии
диагностики острого и хронического гепатита D. Представлены результаты исследований относительно путей
передачи и молекулярной эпидемиологии НDV в зависимости от пола и возраста. Освещена роль НDV-инфекции в структуре острых, хронических гепатитов и цирроза печени
в центральном регионе Украины. Дана клинико-биохимическая характеристика острого
и хронического гепатита D. Обсуждаются вопросы интерференции вирусов, асоциации
разных генотипов НВV и НDV, мутаций в гене Pol ДНК НBV и их влияние на темпы прогрессирования заболевания, а также ответа на противовирусную терапию. Представлена морфологическая картина хронического гепатита D по даным биопсии печени.
Изложены данные по эффективности монотерапии пегинтерфероном и пегинтерфероном в комбинации с нуклеозидными/нуклеотидными аналогами у пациентов с хронической НDV-инфекцией.
Для врачей-инфекционистов, гастроэнтерологов, трансфузиологов, педиатров и терапевтов, занимающихся вопросами диагностики и лечения вирусных гепатитов.
МЕДИЦИНА

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ. ПРЕДИСЛОВИЕ. Глава 1. Эпидемиология НDV-инфекции в мире и
в Украине. Глава 2. Структура генома и репликация НDV. Глава 3. Лабораторная диагностика
НDV-инфекции. Глава 4. Патогенез гепатита D. Глава 5. Молекулярная эпидемиология НВV и
НDV у пациентов с хроническим гепатитом D. Глава 6. Клинико-лабораторная, серологическая
и морфологическая характеристика НDV-инфекции. Глава 7. Естественное течение хронической
НDV-инфекции (факторы, влияющие на темпы прогрессии заболевания). Глава 8. Лечение хронического гепатита D. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

МЕДИЦИНА
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72898

Навчальний посібник

Í.Î. Âèíîãðàä
16.

General Epidemiology=
Çàãàëüíà åï³äåì³îëîã³ÿ

К.: ВСВ “Медицина”, 2014. — 128 с. — Мова англ. — Формат 60×90 1/16. — Пал. тв.
ISBN 978-617-505-331-7
Рекомендовано МОН

Навчальний посібник підготовлено відповідно до типової навчальної програми «Епідеміологія» з урахуванням вимог кваліфікаційних характеристик і стандартів
освіти на основі нормативно-директивних матеріалів
МОЗ України. Стисло викладено основи загальної епідеміології та підходи щодо запобігання виникненню епідемічних ускладнень, захисту населення і території від поширення інфекційних хвороб.
Для студентів і лікарів-інтернів вищих медичних навчальних закладів III—IV рівнів
акредитації.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Topic 1. The Doctrine of the Epidemic Process. Countermeasures in the Foci of Infectious Diseases. AntiEpidemic Work of a District (Family) Physician and an Infectious Disease Specialist. Topic 2. Deratization.
Dizinsection. Disinfection and Sterilization. Topic 3. Preventive Vaccination Against Infectious Diseases.
Immunization Schedule. Legal Aspects of Vaccination. Topic 4. Organization and Implementation of
Immunization. Estimation of Immunization Eﬃciency. Urgent Vaccination. Topic 5. Epidemiological
Method of Research and its Structure. Planning of Countermeasures and Preventive Measures. Topic 6.
Analytical and Experimental Methods in Epidemiological Research
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72835

17.

Підручник

Pediatric Infectious
Diseases=²íôåêö³éí³
õâîðîáè â ä³òåé

За ред. С.О. Крамарьова, О.Б. Надраги
К.: ВСВ “Медицина”, 2014. — 240 с. — Мова англ. — Формат 60×90 1/16. — Пал. тв.
ISBN 978-617-505-268-6
Рекомендовано МОЗ

У підручнику представлено класичні і нові дані про
інфекційні хвороби в дітей. Наведено сучасні відомості
про етіологію, епідеміологію, патогенез, клінічну картину, методи діагностики та лікування найпоширениших інфекційних захворювань серед
дітей в Україні. До кожної теми подано перелік питань і тестів для самоконтролю засвоєних знань.
Для студентів і лікарів-інтернів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації.
The textbook presents classical and new data on pediatric infectious diseases,
contemporary information on etiology, pathogenesis, clinical presentation, and methods
of diagnosis; treatments for the most widely spread infectious diseases of children in Ukraine.
Every topic is followed by a list of questions and tests for self-control of acquired knowledge.
For students and interns of higher medical education institutions of the IV level
of accreditation.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Foreword. Measles. Rubella. Varicella. Mumps Infection. Pertussis. Diphtheria. Streptococcal Infection.
Acute Respiratory Viral Infections. Poliomyelitis. Herpetic Infection. Cytomegaloviral Infection. Infectious
Mononucleosis. Meningococcal Infection. Purulent Meningitis. Acute Intestinal Infections. Yersinial
Infection. Viral Hepatitis. HIV Infection. Fundamentals of Vaccinal Prevention

МЕДИЦИНА
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Study
Guide
on
Medical Law

AUS Medicine Publishing
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Навчальний посібник

Ðÿáåíêî Ñ.Ä.
18.

Study Guide on medical
Law=Íàâ÷àëüíîìåòîäè÷íèé ïîñ³áíèê
³ç ìåäè÷íîãî
ïðàâîçíàâñòâà

К.: ВСВ “Медицина”, 2014. — 128 с. — Мова англ. — Формат 60×90 1/16. — Обкл. м’яка.
ISBN 978-617-505-320-1
Рекомендовано МОЗ

Навчально-методичний посібник складено відповідно до вимог кредитно-модульної
системи організації навчального процесу у вищих медичних нав¬чальних закладах та за
програмою відповідної начальної дисципліни. Він міс¬тить основні теми, які необхідно
засвоїти студентам з англомовною формою навчання для розуміння особливостей медичного правознавства в Україні.
Для англомовних студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації та викладачів дисципліни «медичне правознавство».
The Study Guide on Medical Law (lectures-presentations and practical classes) is
compiled according to the requirements of the credit module system of educational
process organization (ECTS) in higher medical education institutions and to the medical law
curriculum. The main topics that are to be taught to students for them to understand the
peculiarity of medical law in Ukraine are presented in this book.
The Study Guide on Medical Law is intended for English-speaking students of higher
medical education institutions of the 4th level of accreditation and medical law teachers.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
PART I. Lectures-Presentations. PART II. Curriculum Topics. Topic 1. The Main Characteristics of
Sources of Law. The Main Concepts of Law: Sources of Law, Legal Norms, Legal Relations, Delinquencies.
Topic 2. International Legal Health Standards. Constitutional Regulation of the Right to Health. The Main
Characteristics of Medical Law of Ukraine. Medical Sphere Regulation. Topic 3. Medical Law, Medical
Legal Relations and Their Substance. Professional Rights and Duties of Doctors and Pharmacolo-gists.
Procedures of Medical Care. Topic 4. Laws That Regulate Labor Activity of Doctors and Pharmacologists.
Medical Secrecy. Topic 5. Delinquencies, Legal Liability and Its Forms. PART III. Practical Preparation
for Practical Classes. PART IV. Self-Study Topics
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ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²ß ÐÎÁÎÒÈ
² ÎÁÑßÃ ÍÅÂ²ÄÊËÀÄÍÎ¯
ÌÅÄÈ×ÍÎ¯ ÄÎÏÎÌÎÃÈ
НА ФЕЛЬДШЕРСЬКО-АКУШЕРСЬКОМУ ПУНКТІ
За редакцією Р.І. ПОЦЮРКА

19.

Навчальний посібник

Îðãàí³çàö³ÿ ðîáîòè
³ îáñÿã íåâ³äêëàäíî¿
ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè
íà ôåëüäøåðñüêîàêóøåðñüêîìó ïóíêò³

За ред. Р.І. Поцюрка
МЕДИЦИНА

К.: ВСВ “Медицина”, 2014. — 136 с. — Мова укр. — Формат 60×90 1/16. — Пал. тв.
ISBN 978-617-505-338-6
Рекомендовано МОЗ

У навчальному посібнику викладено основні напрями діяльності фельдшерсько-акушерського
пункту й обсяг надання невідкладної медичної допомоги при захворюваннях внутрішніх органів, хірургічній та гінекологічній патології, нещасних випадках і отруєннях, травмах очей, вуха, горла і носа у
дорослих і дітей.
Подано календар профілактичних щеплень в Україні, стандарти показників клініко-лабораторного дослідження і найуживаніші лікарські засоби за фармакотерапевтичною дією у практичній роботі
фельдшера й акушерки.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів І—ІІІ рівнів акредитації, медичних працівників,
які самостійно працюють у сільській місцевості в умовах діяльності фельдшерсько-акушерського пункту.

СТИСЛИЙ ЗМІСТ
Список cкорочень. Передмова. Розділ 1. Організація роботи фельдшерсько-акушерського пункту 1.1. Основні напрями діяльності ФАПу. 1.2. Положення про ФАП. 1.3. Функціональні обов’язки фельдшера ФАПу і кваліфікаційні вимоги.
1.4. Функціональні обов’язки акушерки ФАПу і кваліфікаційні вимоги. 1.5. Функціональні обов’язки патронажної медичної
сестри ФАПу і кваліфікаційні вимоги. 1.6. Планування роботи ФАПу. 1.7. Організація профілактичної роботи ФАПу. 1.8.
Перелік облікової та звітної документації ФАПу. Розділ 2. Лабораторні дослідження на ФАПі. 2.1. Стандартні показники клініко-лабораторного обстеження. Розділ 3. Фармакотерапія у діяльності ФАПу. 3.1. Найуживаніші лікарські засоби (за фармакотерапевтичною дією) у практичній діяльності фельдшера (акушерки). 3.2. Рецепти найуживаніших лікарських засобів
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У підручнику розкрито основні поняття загальної і медичної психології, психічного
здоров’я та міжособового спілкування. Він є базою для формування холістичного підходу
до пацієнтів, розуміння ролі психіки у виникненні захворювань та їх перебігу. Підкреслено значення психопрофілактики і психогігієни, приділено увагу причинам виникнення
емоційного стресу і методам запобігання стресовим ситуаціям, професійній деформації
та професійному «вигоранню» медичних працівників.
Для студентів спеціальностей «лікувальна справа», «сестринська справа» й «акушерська справа» вищих медичних навчальних закладів I—III рівнів акредитації, викладачів,
слухачів відділень і закладів післядипломної освіти, а також медичних сестер, фельдшерів, акушерок.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ
ВСТУП. РОЗДІЛ 1. Загальна i медична психологія. Тема 1. Психологія як наука. Її значення і
завдання. Тема 2. Медична психологія. Предмет, значення і завдання медичної психології. Тема 3.
Розвиток психіки. Свідомість. Тема 4. Особистість. Психологічні якості особистості. Тема 5. Психічні процеси в нормі та в умовах патології. Тема 6. Психологія хвороби. РОЗДІЛ 2. Психологічні
основи спілкування. Тема 1. Психологічна характеристика спілкування. Тема 2. Міжособистісна комунікація. Тема 3. Комунікативні бар’єри спілкування. Тема 4. Колектив. Емоційний клімат
у колективі. Тема 5. Проблема міжособистісної сумісності в колективі. Тема 6. Поняття конфлікту і стратегії поведінки в конфліктних ситуаціях. Тема 7. Культура спілкування й етика стосунків
медичних працівників між собою і з пацієнтами. РОЗДІЛ 3. Психічне здоров’я. Тема 1. Вплив
психосоціальних факторів на психічне здоров’я. Тема 2. Сім’я як джерело формування здорової
психіки. Тема 3. Психосоматичні розлади та їх вплив на психічне здоров’я. Тема 4. Психогігієна,
психопрофілактика і психотерапія. Тема 5. Психологічні особливості спілкування з пацієнтами у
паліативній медицині. Список літератури
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