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Нові книги, що надійшли до відділу спеціалізованої медичної літератури
за січень-червень 2022 року

616-07/-08
С30
Сем’янків, Андрій.
Медицина доказова і не дуже [Текст] / Андрій Сем'янків ; [авт. передм.:
Н. Лелюх, Д. Дмитрієвська]. – Київ: Віхола, 2021. – 270, [2] с. - (Наукпоп).
Книжка лікаря й автора популярного блогу про медицину MED Goblin для тих, хто вміє і любить ставити запитання й не дуже хоче чути у
відповідь банальщину. Науковий підхід у медицині - це не щось стале і
незмінне. Саме на незручних запитаннях і змінних відповідях базується той
шлях, яким ідуть притомні лікарі. Ця книжка покаже вам приклад такого
шляху, що схожий на «біг з перепонами». Але й подарує корисні лайфхаки з
подолання цих перепон. Читайте й ставте запитання. Це не тільки корисно, а
й прикольно.

616-089.819-053.2
Р88
Русак, Петро Степанович.
Вади розвитку черевної стінки у дітей [Текст] : монографія / П. С.
Русак, В. С. Конопліцький, О. Д. Фофанов. - Житомир : Полісся, 2020. 146, [2] с. : рис., табл.
У монографії розкриті вади розвитку черевної стінки у дітей.
Особлива увага приділена діагностиці та лікуванню із застосуванням
сучасних технологій і мініінвазивної хірургії.
Буде цікава студентам вищих медичних навчальних закладів,
інтернам, сімейним лікарям і дитячим хірургам.

616.381-002-092
П20
Патогенез ендотеліальної дисфункції та окислювального стресу
при перитонітах [Текст] : [монографія] / І. В. Савицький [та ін.]. Вінниця : Нова Кн., 2020. - 223, [1] с.
В монографії розглядається патогенез ендотеліальної дисфункції та
окислювального стресу при перитонітах. На базі даних вітчизняної та
зарубіжної літератури, а також результатів власних досліджень
висвітлені патофізіологічні, біохімічні та клінічні аспекти розвитку
перитонітів. Узагальнені сучасні уявлення про роль ендотеліальної
дисфункції та окислювального стресу у патогенезі поліорганної
недостатності.
В монографію увійшли результати науково-дослідницької роботи
авторів, щодо патогенезу перитонітів. Монографія розрахована на
студентів, лікарів-хірургів, викладачів ВНЗ, наукових співробітників як
клінічного профілю, так і теоретичної медицини.

616.74-616.8]-009.17(075.8)
М33
Матвієнко, Юрій Олександрович.
Міастенія [Текст] : підручник / Ю. О. Матвієнко, Т. І. Негрич ;
Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького. - Львів : Львів. нац. мед. ун-т ім.
Д. Галицького, 2021. - 87, [9] с. : рис., табл.
За останній час відбулося докорінна зміна підходів до лікування і
прогнозу міастенії, заснована на розумінні патогенетичних механізмів
даної патології. Реалізація комплексного мультидисциплінарного підходу
в лікуванні цих хворих дозволяє істотно знизити летальність, продовжити
життя пацієнтів і поліпшити його якість. Знання суті захворювання,
основних ланок його патогенезу, спектра сучасних терапевтичних агентів
і алгоритмів їх застосування дозволяють поліпшити якість надання
медичної допомоги пацієнтам з міастенією. У підручнику подана
інформація по міастенії та міастенічному синдрому, зокрема, їх
патогенезу, клінічній картині, алгоритмах діагностики, стратегіям
лікування.

615.38
І-90
Історія служби крові [Текст] : монографія / В. В. Любчак [та ін.] ;
М-во освіти і науки України, Мед. ін-т Сум. держ. ун-ту, Тавр. нац. ун-т
ім. В. І. Вернадського. - Суми : Сум. держ. ун-т, 2020. - 335, [1] с. : рис.,
табл., фот.
Розглядається історія виробничої та клінічної трансфузіології.
Висвітлюються питання перших згадок про ці науки та супутні
матеріали у світі та Україні. Аналізується історія служби крові за
регіонами України та майбутнє служби крові.

616.12-073.7(075.8)(03)
Х37
Хемптон, Джон.
Основи ЕКГ [Текст] = The ECG Made Easy : пер. 9-го англ. вид. :
двомовне вид.: укр., англ. / Джон Хемптон, Джоанна Хемптон ; наук. ред.
пер. Нестор Середюк ; [пер. з англ. О. Скакуна]. - Київ : Медицина, 2020.
- 232, [2] с. : мал.
У посібнику “Основи ЕКГ” висвітлено принципи застосування ЕКГ
для діагностики захворювань серцево-судинної системи. Видання може
використовуватися як вступна частина до вивчення ЕКГ для тих, хто
лише починає ознайомлюватися з цим методом діагностики. На прикладі
ЕКГ реальних пацієнтів, записаних у 12 відведеннях, показано
найпоширеніші порушення серцевого ритму й провідності та зміни, що
виникають при різних захворюваннях серця.
Для студентів, лікарів-інтернів, лікарів загальної практики,
кардіологів, лікарів функціональної діагностики, терапевтів, ревматологів
а також усіх лікарів, які мають бажання професійно вивчати основи
електрокардіографії.

616.724
С45
Скронево-нижньощелепні розлади [Текст] : [монографія] / В. Ф.
Макєєв [та ін.] ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького. - Львів : Кварт,
2018. - 403, [1] с. : рис., табл.
Серед актуальних проблем стоматології скронево-нижньощелепні
розлади займають особливе місце. Значимість їх визначається
розповсюдженістю, труднощами діагностики і лікування, різнобарвною
і складною клінічною картиною,що вимагають диференційованого
підходу лікарів різного профілю. На жаль, кількість хворих зі скроневонижньощелепними розладами в останні десятиліття продовжує
невпинно зростати. У монографії представлені результати наукових
досліджень, що дають відповіді на виникаючі питання.
Монографія розрахована на студентів, інтернів стоматологічних
факультетів та лікарів-стоматологів.

611.013:611.012](075.8)
С36
Сілкіна, Юлія Валеріївна.
Медична ембріологія з основами тератології [Текст] / [Ю. В.
Сілкіна, М. П. Веропотвелян, Н. О. Данкович ; за заг. ред. Ю. Б.
Чайковського]. - Вінниця : Нова Кн., 2019. - 206, [2] с. : рис., табл.
У навчальному посібнику представлено матеріал з основ медичної
ембріології. Викладений відповідно до програми навчальної дисципліни
"Гістологія, цитологія та ембріологія". Обсяг матеріалу стосовно
спадкових вад та основ тератології відповідає навчальній програмі з
патологічної фізіології. Важливим у представленому посібнику є
матеріал. який стосується принципів пренатального моніторингу розвитку
дитини із зазначенням критеріїв його оцінки та строків скринінгових
обстежень. Посібник насичений оригінальним ілюстративним матеріалом.
Призначений для студентів медичних навчальних закладів III-IV рівнів
акредитації. а також для викладачів, інтернів, сімейних лікарів, педіатрів.
дитячих хірургів. акушерів-гінекологів, репродуктологів, генетиків,
спеціалістів з пренатальної діагностики.

616-083.98-053.2(075.8)
Н40
Невідкладні стани в педіатричній практиці [Текст] : навч. посіб. / Ю.
В. Марушко [та ін.]. - Друге вид., перероб. та допов. - Київ : Медицина,
2020. - 439, [1] с. : мал., табл., сх.
Навчальний посібник призначено для засвоєння навчального матеріалу
з надання невідкладної допомоги дітям. Розглянуто основні невідкладні
стани в педіатрії в аспекті етіопатогенезу, клінічної картини, діагностики та
лікування. Матеріали посібника підготовлено на основі сучасних клінічних
рекомендацій, затверджених у країнах Європейського Союзу, США,
Канади, що є одним із важливих шляхів упровадження доказової медицини
в Україні. Також використано накази МОЗ України згідно з протокольним
нозологічним підходом у терапії невідкладних станів.
Для студентів старших курсів, лікарів-інтернів медичних закладів
вищої освіти, педіатрів та лікарів загальної практики-сімейних лікарів.

616-085+616.34-006-089
И60
Індивідуалізації тактики інтенсивної терапії у онкохворих після
мультиорганних операцій [Текст] / [М. В. Красносельський та ін.] ; за ред.
М. В. Красносельського ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т мед.
радіології та онкології ім. С. П. Григор'єва НАМН України". - Харків :
Друкарня Мадрид, 2020. - 124, [4] с. : табл., рис.
Монографія призначена для поглибленого вивчення інтенсивної
терапії у онкохворих після мультиорганних операцій. Теоретично
обґрунтовано і представлено нове рішення питання діагностики та
методів інтенсивної терапії, спрямованих на зменшення кількості перед і
післяопераційних ускладнень і зниження летальності у даної категорії
хворих.
Рекомендовано студентам вищих медичних закладів освіти, лікарямінтернам, хірургам, онкологам, анестезіологам.

614.212(091)(477.42-25)Гербачевського
К82
Крикливець, Людмила Сергіївна.
Історія Житомирської обласної клінічної лікарні ім. О. Ф.
Гербачевського, 2005-2020 [Текст] / Людмила Крикливець ; [худож.оформ. Людмили Бондар]. - Житомир : Рута, 2020. - 258, [2] с. : кольор. іл.,
фот. кольор.
Представлено історію діяльності Житомирської обласної клінічної
лікарні ім. О. Ф. Гербачевського за 2005-2020 рр.

616-083(075.8)
Т33
Теоретичні і практичні основи процесу сестринського догляду за
пацієнтами [Текст] : [навч. посіб. / Р. О. Сабадишин та ін.]. - Вінниця :
Нова Кн., 2020. - 237, [3] с. : рис.
Посібник призначений для студентів вищих медичних навчальних
закладів І-ІІІ рівнів акредитації і створений відповідно до навчальної
програми з дисципліни “Медсестринство в хірургії", затвердженої
Департаментом кадрової політики, освіти і науки МОЗ України для
спеціальності “Сестринська справа”.

