Нові книги, що надійшли до відділу спеціалізованої медичної літератури
за січень-червень 2019

616.151.5-073-71(075.8)
Н61
Низькочастотна п'єзотромбоеластографія цільної крові (алгоритми
діагностики та корекції гемостазіологічних розладів) [Текст] : практ.
порад. / О. О. Тарабрін [та ін.]. - Суми : Унів. кн., 2018. - 199, [1] с. : рис.,
табл. - Скор.: с. 5-6. - Літ.: с. 197-199. - ISBN 978-966-680-859-5 : 214.00
грн.
У пораднику в доступній для практичних лікарів формі викладено
основні відомості про фізіологію системи гемостазу, принципові
алгоритми використання методу низькочастотної п’єзотромбоеластографії
для діагностики гемостазіологічних розладів і моніторингу терапії в
клінічній практиці.

А616-089.5-083.98(075.8)
А66
Анестезіологія, інтенсивна терапія та невідкладні стани [Текст] : навч.
посіб. / [І. Л. Басенко та ін.] ; за ред. А. С. Владики, О. О. Тарабріна. Суми : Унів. кн., 2018. - 583, [1] с. : рис., табл. - Авт. зазначено на звороті
тит. арк. - Термінолог. слов.: с. 35-37. - Літ. в кінці ст. - Дод.: с. 574-583. ISBN 978-966-680-820-5 : 97.00 грн.
Пропонований посібник містить короткі відомості про історію
становлення та розвитку методів знеболювання, інтенсивної терапії,
медицини невідкладних станів і організацію, зокрема в Україні,
відповідальних служб, а також фундаментальні відомості про клінічні
методи анестезіології, інтенсивної терапії та невідкладних станів, їх
наукову обгрунтованість, технічну та фармацевтичну оснащеність, що
забезпечує знання та вміння для досягнення основної мети інтернатури –
готовності випускників до позитивних результатів, складання екзаменів і
до самостійної лікарської роботи.

616.24-002.5(075.8)
Ф82
Фрайт, Володимир Михайлович. Туберкульоз легень та його
етіотропна і патогенетична терапія [Текст] / Володимир Фрайт ; рец.:
М. С. Регеда, М. І. Сахелашвілі ; Львів. мед. ін-т. - Дрогобич ; Львів :
Відродження, 2017. - 136 с. : табл. - ISBN 978-966-538-257-7 : 70.00
грн.
У книзі висвітлені питання етіології, патогенезу туберкульозу,
основні методи його діагностики. Подані клінічні форми туберкульозу
органів дихання, принципи етіотропної терапії і профілактики. Вперше
обґрунтований і описаний спосіб корекції основних регіонарних
функцій легень під час лікування хворих з вперше виявленим і
рецидивним туберкульозом органів дихання, що гарантує не тільки
повне видужання осіб з необтяженим анамнезом, але і запобігає
формуванню легеневого серця і розвитку рецидивів у них.
Книга розрахована на студентів вищих медичних навчальних
закладів. Вона буде корисною лікарям-інтернам, терапевтам,
фтизіатрам, пульмонологам, сімейним лікарям. Важливу для себе
інформацію зможуть знайти в книзі і зацікавлені пацієнти.

616.89:612.017
Г96
Гусова Александра Борисовна. Аутоиммунные заболевания и
синдромы в психиатрии [современные итоги изучения в
иммунопсихиатрии] [Текст] : [монографія] / А. Б. Гусова, А. П.
Белозоров ; [пер. с англ. и нем. Алексеева Н. С.]. - Харьков :
Коллегиум, 2018. - 314, [2] с. : ил., табл. - Сокр.: с. 6-9. - Библиогр. в
конце глав. - ISBN 978-966-97418-3-7 : 150.00 грн.
B данной монографии рассматриваются актуальные вопросы
ныне активно разрабатываемых аутоиммунных заболеваний в
психиатрии: аутоиммунная эпилепсия, аутоиммунные энцефалиты,
аутоиммунная энцефалопатия Хашимото, а также аутоиммунные
сдвиги при других психических расстройствах, которые не относятся к
аутоиммунным заболеваниям: при шизофрении, при эндогенных
депрессиях, при спектре аутистических расстройств, при синдроме
хронической усталости, при болезни Альцгеймера.
Указаны биомаркеры выше названных аутоиммунных заболеваний,
принципы диагностики и, что особенно важно, приведена
терапевтически эффективная тактика лечения этих заболеваний.

616.441-006.04:614.7:615.277.4
К19
Канцерогенні сполуки повітряного середовища та рак
щитоподібної залози [Текст] : [монографія] / Черниченко І. О. [та ін. ;
за заг. ред. Черниченка І. О.]. - Київ : Деркул ; Кам'янець-Подільський
: Рута, 2018. - 223, [1] с. : рис., табл., фот. - (Профілактична
медицина). - Скор.: с. 20. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-6177626-29-8 : 100.00 грн.
Монографія присвячена проблемі первинної профілактики раку
щитоподібної залози в Україні. Це перша спроба узагальнення
результатів власних досліджень та досвіду вітчизняних і зарубіжних
вчених з проблеми впливу канцерогенонебезпечних факторів на
розвиток та формування раку щитоподібної залози у людини.
Видання призначене для науковців та лікарів медикопрофілактичного профілю, організаторів охорони здоров’я, екологів,
студентів навчальних закладів медичного та екологічного
спрямування.

615.38:66.09](477:4)(091)
В52
Виробнича трансфузіологія [Текст] : монографія / В. В. Любчак [та
ін.] ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т, Мед. ін-т, Нац.
акад. мед. наук України, Ін-т гематології та трансфузіології НАМН
України. - Суми : Сум. держ. ун-т, 2017. - 272, [2] с. : табл., кольор. іл. Бібліогр. в кінці глав. - ISBN 978-966-657-686-9 : 100.00 грн.
Розглядаються аспекти сучасної виробничої трансфузіології як
окремої науки, що використовує унікальні для медицини матеріали та
методи зі своєю історією й шляхами розвитку.
Вирішуються питання забезпечення патогенної безпеки, якості
компонентів та препаратів служби крові. Розглядається нормативна
база та шляхи її гармонізації з вимогами ЄС.
Особливістю цього наукового видання є відсутність цитування
офіційних документів та законів із посиланнями на них у разі
необхідності. Це пояснюється вимогами до постійного вдосконалення,
згідно із сучасними системами менеджменту якості, такими як ISO
9001 та GMP, що приводить до постійних змін у цих документах.
Разом із питаннями менеджменту якості розглядаються окремі аспекти
з логістики, законодавства, економіки, інфраструктури, обладнання,
маркетингу, виробництва, а також етичні моменти та інші
вузькоспеціалізовані напрями діяльності служби крові, що формують
виробничу трансфузіологію як сучасну самостійну науку.

614(477)
М42
Медведь, Володимир Ісаакович. Небайдужі думки про медицину і
медиків [Текст] / Володимир Медведь ; [відп. ред. Н. П. Данкевич]. Київ : Авіцена, 2018. - 214, [2] с. : портр. - Текст: укр., рос. - ISBN 978617-7597-09-3 : 100.00 грн.
У книжці висвітлено різноманітні загально медичні проблеми, а
саме: нормативна база діяльності лікаря, стандартизація та
індивідуалізація процесів діагностики та лікування, витоки й небезпека
поліпрагмазії, етика взаємин пацієнта та лікаря, деонтологічні аспекти
медичної практики, юридичний захист лікарів, матеріальна
зацікавленість медиків й інші. Особливу увагу приділено складним
проблемам, що виникають у сучасній клініці екстрагенітальних
захворювань вагітних. До книжки включено нариси про видатних діячів
вітчизняної медицини, з якими автор особисто спілкувався.
Книжка розрахована на широке коло лікарів різних спеціальностей .

616.34-008.1:616.352-008.222]-053.2(075
П60
Порушення випорожнень у дітей: закрепи та енкопрез [Текст] : навч.
посіб. / [В. Ф. Рибальченко та ін.] ; за ред. В. Ф. Рибальченка [та ін.] ; Мво охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.
Л. Шупика МОЗ України. - Київ : ІНПОЛ ЛТМ : Рута, 2018. - 547, [1] с. :
рис., табл. - Авт. зазначено на звороті тит. арк. - Скор.: с. 11-13. - Літ.: с.
532-547. - ISBN 978-617-7626-27-4 : 100.00 грн.
Висвітлено основні чинники закрепів та нетримання калу в дітей
різних вікових груп, які зазвичай порушують якість життя як самої
дитини, так і її сім’ї. Наведено як соматичні, так і хірургічні чинники
закрепів та нетримання калу. Представлено методи обстеження хворих з
урахуванням інформативності та безпечності у дітей різних вікових груп,
алгоритми діагностики та лікування, консервативні методи лікування як
закрепів, так і нетримання калу, а також методи лікування агангліозу,
доліхосигми та доліхоколона. Окремий розділ присвячено лікувальній
фізкультурі як складовій комплексного консервативного та
післяопераційного відновного лікування. Вперше висвітлено питання
щодо комфорту випорожнень.

616.381-053.2
Л24
Лапароскопічна хірургія в педіатрії [Текст] : навч.-практ. посібник / П.
С. Русак [та ін.] ; М-во охорони здоров'я України, Нац. Мед. Акад.
післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. - Житомир ; К. : Косенко, 2006. 128 с. : іл. - Бібліогр.: с. 121-125. - Бібліогр. в кінці гл. - ISBN 966-8123-514 : 23.00 грн, 60.00 грн, 20.00 грн.
В книзі розглянуті питання історії розвитку лапароскопічної хірургії,
етапи її становлення, діагностика, лікування ургентних та планових
хірургічних захворювань у дітей за допомогою лапароскопічного
обладнання. Висвітлено основні моменти техніки та методики проведення
лапароскопічних втручань в дитячому віці.
Рекомендовано для викладачів та студентів медичних вузів,
курсантів, хірургів, ендоскопічних хірургів, педіатрів, сімейних лікарів.

614.253.5:001.891:347.778(477.42-25)
Н34
Науково-прикладні досліження студентів магістратури зі
спеціальності 223 "Медсестринство", створені об'єкти інтелектуальної
власності та апробація результатів дослідження (2010-2018 рр.) [Текст]
: колект. монографія / [В. Й. Шатило та ін.] ; за ред. В. Й. Шатила ; Мво охорони здоров'я України, КВНЗ"Житомир. мед. ін-т" Житомир.
облради. - Житомир : Полісся, 2018. - 254, [1] с. : табл. - Авт. зазначено
в кінці кн. - Ім. покажч.: с. 230-235. - Предм. покажч.: с. 236-238. - Літ.:
с.239-253. - ISBN 978-966-655-898-8 : 100.00 грн.
У монографії висвітлено досвід роботи науково-педагогічного
колективу з підготовки магістрів зі спеціальності 223
«Медсестринство» та результати науково-дослідної роботи студентів
магістратури КВНЗ «Житомирський медичний інститут»
Житомирської обласної ради впродовж 2010-2018 років.
Видання інформує громадськість, у першу чергу,
науковців,організаторів охорони здоров'я та практикуючих медичних
сестер з напрямами науково-дослідницької роботи, яка проводиться
студентами магістратури з медсестринства.

617(091)(477.42)
Т59
Торбас Олександр Миколайович. Історія розвитку хірургічної служби
Житомирщини [Текст] : монографія / О. М. Торбас, В. І. Лучків, П. С.
Русак. - Житомир : Полісся, 2012. - 221, [1] с. : іл., фот., карти. - Літ.: с.
221. - ISBN 978-966-655-656-4 : 70.00 грн.
Монографія «Історія розвитку хірургічної служби Житомирщини» це спроба прослідкувати поетапний розвиток хірургічної служби області.
У монографії висвітлено розвиток хірургії у кожному регіоні області,
автобіографії відомих лікарів-хірургів, які зробили вагомий внесок у
розвиток охорони здоров'я області. Окремим розділом вміщена розповідь
про роботу головних хірургів області, їх особисту участь в організації
хірургічного оздоровлення населення. Ознайомлено з роботою Асоціації
хірургів Житомирської області.
Автори усвідомлюють, що, можливо, не всі історичні моменти,
імена хірургів згадано у даному виданні, тож сприймуть зауваження та
пропозиції із вдячністю і врахують ці моменти у подальшому.
Книга адресується керівникам медичних закладів, лікарям-хірургам,
інтернам та студентам медичних закладів.

617-089-053.2(075.8)
Д49
Дитяча хірургія [Текст] : [в 2 ч.] : навч. посіб. з теорет. підгот. та набуття
практ. навичок з маніпуляцій і операт. втручань для лікарів-інтернів зі
спец. "Дит. хірургія" / [О. К. Толстанов та ін.] ; за ред. О. К. Толстанова ;
М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.
Л. Шупика. - Житомир : Полісся, 2016. - Авт. зазначено на звороті тит.
арк.
Ч. 1 : Індивідуальний план, щоденник теоретичної та результату
практичної підготовки лікарів-інтернів за фахом "Дитяча хірургія". - 101,
[2] с. : табл. - Літ.: с. 101. - Покажч. назв: с. 101. - ISBN 978-966-655-822-3 : 80.00
грн, 50.00 .

617-089-053.2(075.8)
Д49
Дитяча хірургія [Текст] : [в 2 ч.] : навч.-практ. посіб. теорет. підгот. та набуття практ.
навичок з маніпуляцій і операт. втручань для лікарів-інтернів зі спец. "Дит. хірургія" /
[О. К. Толстанов та ін.] ; за ред. О. К. Толстанова ; М-во охорони здоров'я України,
Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. - Житомир : Полісся, 2016. Авт. зазначено на звороті тит. арк.
Ч. 2. - 368, [2] с. : рис., табл. - Літ.: с. 364-368. - ISBN 978-966-655-848-3 : 100. 00 грн.
Навчальний посібник з теоретичної підготовки та набуття практичних навичок з
маніпуляцій і оперативних втручань для лікарів-інтернів та циклів спеціалізації за
фахом «Дитяча хірургія» підготовлений відповідно до 3-річної програми освоєння
матеріалу. Посібник включає правові аспекти та програми навчання по роках,
індивідуальний план та щоденник виконаних робіт, а також теоретичний виклад
методики проведення діагностичних, лікувальних і хірургічних маніпуляцій. Окремо
представлені оперативні втручання – загально хірургічні, торакальні, абдомінальні,
урологічні, травматологічні, проктологічні, інтенсивна терапія.
Навчально-практичний посібник з теоретичної підготовки та набуття практичних
навичок з маніпуляцій і оперативних втручань для лікарів-інтернів зі спеціалізації
"Дитяча хірургія" підготовлений відповідно до 3-річної програми освоєння матеріалу.
Посібник складається з двох частин. Друга частина присвячена викладу методики
набуття і засвоєння практичних навичок: діагностичних, лікувальних і хірургічних
маніпуляцій. Окремими розділами представлені оперативні втручання – загально
хірургічні, торакальні, абдомінальні, урологічні, травматологічні, проктологічні,
інтенсивної терапії.

616.833.5-07-085(072)
М33
Матвієнко, Юрій Олександрович. Поперековий біль - діагностичні і
фармакотерапевтичні орієнтири для сімейних лікарів [Текст] : практ.
посіб. / Ю. О. Матвієнко. - Київ : Медкнига, 2018. - 39, [1] с. : табл. Скор.: с. 3. - Літ.: с. 35-37. - ISBN 978-966-1597-60-9 : 50.00 грн.
Посібник присвячений діагностиці й терапевтичним стратегіям
поширеного симптому захворювання нервової системи та хребта –
поперековому болю, котрий часто зустрічається в практиці лікарів
різних фахів.
Розрахований на лікарів загальної практики, сімейних лікарів,
буде корисним студентам та інтернам.

316.6(02.062)
О-97
О'Конор, Джозеф.Системне мислення [Текст] = The art of systems
thinking : пошук неординарних творчих рішень / Джозеф О'Конор,
Ієн Макдермотт ; пер. з англ. Надія Сисюк. - Київ : Наш формат,
2018. - 237, [3] с. : іл. - Бібліогр. в підрядковій прим. - Слов.: с. Літ.: с. 236-237. - ISBN 978-617-7552-12-2 : 154.98 грн.
Видання розповідає про спосіб мислення, який називають
системним. Це вміння вийти за межі формальної логіки й побачити
глибинні зв’язки між окремими і зовні незалежними ситуаціями,
щоб краще зрозуміти їх і впливати на них. Автори, досвідчені НЛПтренери, розкривають таємниці системного мислення та
пропонують практичні вправи й поради, які допоможуть вирішувати
проблеми, застосовуючи творчий підхід, поглянути на ситуацію
збоку‚ мати надзвичайні результати з невеликих зусиль,
невимушено керувати бізнесом і вести переговори, а також
здійснити революційні зміни у своєму житті.

616.8+616.31](075.8)
Н40
Неврологія з нейростоматологією [Текст] : навч. посіб. / [Л. І.
Соколова та ін.] ; за ред. Л. І. Соколової, Т. І. Ілляш. - Київ :
Медицина, 2018. - 126, [2] с. : мал. - Авт. зазначено на звороті тит.
арк. - Літ.: с. 126. - ISBN 978-617-505-646-2 : 110.00 грн.
У навчальному посібнику стисло та із сучасних позицій
висвітлено питання пропедевтичної та клінічної неврології.
Особливо детально викладено етіологію, патогенез, сучасні методи
діагностики й лікування неврологічних захворювань у ділянці лиця
та ротової порожнини. Окремі розділи присвячені питанням діагностики та невідкладної допомоги в разі гострих порушень
мозкового кровообігу, менінгіту, енцефаліту, епілепсії, черепномозкової травми. Для студентів стоматологічних факультетів вищих
медичних навчальних закладів, а також лікарів-інтернів за
спеціальністю «Стоматологія» та викладачів.

616.98-052.3
М21
Мальцев, Дмитро Валерійович. Малі імунодефіцитні хвороби
[Текст] : монографія / Д. В. Мальцев ; Нац. мед. ун-т ім. О. О.
Богомольця, Ін-т експерим. та клін. медицини, Київ. мед. ун-т
УАНМ. - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 459, [1] с. : рис., табл. Літ.: с. 455-457. - ISBN 978-617-673-394-2 : 264.00 грн.
У монографії наведені основи вчення про малі
імунодефіцитні хвороби, які поширені у популяції захворювання
імунної системи, які призводять до формування рецидивної
інфекційної, алергічної, автоімунної, імунозапальної та
онкологічної патології людини. Розглянуті питання етіології,
патогенезу, класифікації, клінічної картини, діагностики і
лікування основних мінорних імунодефіцитів, ґрунтуючись на
засадах доказової медицини.

617-089:355](075.8)
В43
Військово-польова хірургія [Текст] : підруч. для студентів закл.
вищ. освіти з мед. спец. / за ред. Коріка Володимира Євгеновича,
Жидкова Сергія Анатолійовича, Богдана Василя Генріховича. - Київ :
Центр учб. літ., 2018. - 351, [1] с.
Матеріали підручника відображають досвід військових медиків
у воєнних конфліктах кінця ХХ і початку ХХІ ст., а також при
ліквідації різних катастроф і стихійних лих. Підручник містить
основні відомості з воєнно-польової хірургії і цілком відповідає
програмі навчання студентів у вищих медичних навчальних закладах
і програмі підготовки офіцерів медичної служби запасу. Особливу
увагу приділено питанням сучасної бойової хірургічної травми та її
ускладненням. Подано принципи діагностики і лікування
вогнепальних і мінно-вибухових поранень різної локалізації.
Організація надання медичної допомоги пораненим і потерпілим
представлена відповідно до сучасної структури медичної служби
Збройних Сил.

616.83-092-052
М21
Мальцев Дмитро Валерійович. Герпесвірусні нейроінфекції
людини [Текст] : монографія / Д. В. Мальцев ; Нац. мед. ун-т ім. О.
О. Богомольця, Ін-т імунології та алергології. - Київ : Центр учб.
літ., 2017. - 466, [2] с. : рис., фот.
У монографії висвітлені сучасні дані щодо клінічних проявів,
діагностики, лікування і профілактики герпесвірусних
нейроінфекцій людини. Робота призначена, насамперед,
неврологам, інфекціоністам, нейрохірургам, акушерам,
неонатологам, імунологам і генетикам, однак буде корисною і
медичним спеціалістам іншого профілю. Матеріали монографії
можуть бути використані у навчанні студентів, клінічних
ординаторів і аспірантів

618.1(075.8)
Л65
Ліхачов Володимир Костянтинович. Гінекологія [Текст] :
керівництво для лікарів : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. К.
Ліхачов. - Вінниця : Нова Кн., 2018. - 687, [1] с. : табл.
Керівництво підготовлено з урахуванням останніх досягнень
(у тому числі доказової медицини) в області діагностики, тактики
ведення та лікування хворих з основною гінекологічною
патологією. Використовувались клінічні протоколи, консенсуси,
гайдлайни провідних держав світу (США, Канади, Великої
Британії, Австралії та ін.). Детально викладено питання
запальних захворювань жіночих статевих органів з
характеристикою інфекцій, що передаються статевим шляхом;
проблеми неплідності і застосування сучасних репродуктивних
технологій; невиношування вагітності; всі аспекти порушень
менструального циклу; перебігу клімактерію і постменопаузи;
проблеми гіперандрогенії та гіперпролактинемії в гінекології;
передракових захворювань і пухлин жіночої статевої сфери;
проблеми ендометріозу і трофобластичної хвороби; методи
планування сім’ї; клінічна картина, діагностика і тактика
лікування у випадках «гострого живота» у гінекології; медичної
допомоги при небажаній вагітності. У додатках наведено
відомості про сучасні фармакологічні препарати та критерії
прийнятності сучасних засобів контрацепції.

