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1. СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ
1. Грицко, Р. Управління якістю медичної допомоги та критерії її оцінки у
закладах родинної медицини [Текст] / Р. Грицко // Главный врач. - 2013. - N 8. - С. 5356. - Библиогр.: с. 56.
2. Здобутки і проблеми розвитку сімейної медицини на Прикарпатті [Текст] / Л.
В. Глушко [та ін.] // Сімейна медицина. - 2014. - N 4. - С. 142-144.
Наведено проблеми та здобутки реформування системи ПМСД на засадах
сімейної медицини в Івано-Франківській області.
3. Корнійчук, О. П. Вибір послуг первинної медико-санітарної допомоги у
сільській місцевості за умов бідності [Текст] / О. П. Корнійчук // Сімейна медицина. 2013. - N 5. - С. 129-132.
У статті проведено порівняльний аналіз доступності для мешканців сіл і міст
послуг сімейних лікарів і якості інфраструктури ПМСД та визначені показники для
соціального регулювання урядом умов з реального розширення можливостей вибору
медичних послуг у сільській місцевості та подолання бідності.
4. Кривдік, Л. О. Реформа в дії [Текст] / Л. О. Кривдік // Участковый врач. - 2014.
- N 1. - С. 18-19.
Представлено досвід роботи Центра первинної медико-санітарної допомоги № 1
м. Луцьк.
5. Лемішко, Б. Б. Розвиток інтегративної сімейної медицини в Україні [Текст] /
Б.Б. Лемішко, І.О. Мартинюк // Сімейна медицина. - 2014. - N 3. - С.12-14.
У статті наведені дані щодо інтегративної ролі фахівців сімейної медицини в
сучасній системі охорони здоров’я України з метою надання комплексної якісної та
ефективної медичної допомоги на всіх її рівнях.
6. Лисенко, Г. І. Розвиток первинної медико-санітарної допомоги на засадах
загальної лікарської практики - сімейної медицини в Україні [Текст]
/ Г. І.
Лисенко, Г. О. Слабкий, С.О. Закревська // Сімейна медицина. - 2013. - N 2.- С. 18-21.
7. Матюха, Л. Ф. Стан модернізації первинної медичної допомоги в Україні
[Текст] / Л.Ф Матюха, К.О. Надутий, Н.Ю. Кондратюк // Україна. Здоров'я нації. - 2013. N2. - С. 76-83.
Проаналізовано дані моніторингу модернізації медико-санітарної допомоги в
Україні за формами, затвердженими наказом МОЗ України №866 «Про оцінку
оснащеності лікувально-профілактичних підрозділів закладів охорони здоров’я, що
надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу, та моніторинг модернізації
первинної медичної допомоги». Визначено основні проблемні питання.
8. Одринський, В. А.
Впровадження скринінгових програм на рівні
первинної медико-санітарної допомоги [Текст] / В.А. Одринський // Україна. Здоров'я
нації. - 2013. - N4. - С. 156-157.
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Тези
науково-практичної
конференції «Медико-соціальні
питання у
реформуванні сфери охорони здоров’я», присвяченої пам’яті професора В.М.
Пономаренка (м. Київ, 24-25 жовтня 2013 р.)
9. Поцелуєв, В. І. Динаміка доступності первинної медико-санітарної допомоги
як показник її розвитку [Текст] / В. І. Поцелуєв // Вісник соціальної гігієни та організації
охорони здоров'я України. - 2013. - N 1. - С. 24-27.
Наведено дослідження доступності первинної медико-санітарної допомоги
населенню сільських районів Харківської та Сумської областей. Встановлено, що
розвиток мережі закладів загальної практики – сімейної медицини сприяє збільшенню
показників доступності медичної та зростанню обсягів профілактичної допомоги
сільському населенню.
10. Про оцінку оснащеності лікувально-профілактичних підрозділів закладів
охорони здоров'я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу та
моніторинг модернізації первинної медичної допомоги [Текст]: наказ МОЗ України //
Сімейна медицина. - 2013. - N 1. - С. 23-26.
11. Сірик, В. О.
Доцільність
реформування
амбулаторно-поліклінічної
системи надання медичної допомоги та переходу до практики сімейного обслуговування
населення [Текст] / В. О. Сірик // Сімейна медицина. - 2014. N 3. - С. 22-24.
У статті відображені сучасні уявлення про первинну медико-соціальну допомогу,
доведена доцільність переходу від дільнично-територіального надання медичної
допомоги до сімейної медицини.
12. Слабкий, Г. О. Пріоритетний
розвиток
первинної
допомоги на засадах сімейної медицини [Текст] / Г. О. Слабкий,
І. Зозуля // Сімейна медицина. - 2014. - N 3. - С. 25-27.

медико-санітарної
І. С. Зозуля, А.

У роботі представлені заходи (у тому числі закони, розпорядження, постанови) з
оптимізації підвищення доступності надання первинної медичної допомоги населенню
на засадах сімейної медицини шляхом розмежування первинного і вторинного рівнів
надання медичної допомоги і створення Центрів первинної медико-санітарної допомоги
та їхнього кадрового забезпечення.
13. Ткаченко, В. І. Аналіз стану первинної медичної допомоги в Киівській
області за 2002-2014 рр. [Текст] / В. І. Ткаченко, О. І. Ременник, К. С. Голосай //
Український медичний часопис. - 2015. - N 2. - С. 81-85.
14. Толстанов, О. К.
Позиція Міністерства охорони здоров'я стосовно
деяких проблемних питань реформування первинної медичної допомоги, що виникають
у регіонах [Текст] / О. К. Толстанов, К. О. Надутий, Л. Ф. Матюха // Сімейна медицина. 2013. - N 4. - С. 159-160.

2. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ В СІМЕЙНІЙ МЕДИЦИНІ
1.
Августінович, Я. І. Якість в первинній медико-санітарній допомозі
[Текст] / Я. І. Августінович // Главный врач. - 2014. - N 11. - С. 55-56.
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2.
Гавриленко, Л.
Оплата праці працівників центрів ПМСД [Текст]: (у
запитаннях і відповідях) / Л. Гавриленко // Практика управління медичним закладом. 2014. - N 10. - С. 76-77.
3.
Клименко, О.
Посадова інструкція лікаря загальної практики сімейного лікаря [Текст] / О. Клименко // Практика управління медичним закладом. 2012. - N 6. - С. 88-92.
4.
Курдиль, Н. В.
Государственно-частное партнерство в первичной
медико-санитарной помощи: предоставление услуг на основе контрактирования [Текст] /
Н. В. Курдиль, А. Г. Луценко // Сімейна медицина. - 2014. - N 3. - С. 15-18.
В статье рассматриваются международные рекомендации по вопросам внедрения
механизмов государственно-частного партнерства в первичную медико-санитарную
помощь. Предлагается разъяснение термина «государственно-частное партнерство».
Приводится современный опыт различных стран Европы и мира в вопросах
реорганизации деятельности первичной медико-санитарной помощи на основе
контрактирования медицинских услуг. Анализируются модели партнерства и принципы
выбора индикаторов эффективности бизнес-проектов. Авторами оцениваются
перспективы внедрения государственно-частного партнерства в систему предоставления
услуг первичной медико-санитарной помощи в Украине с учетом сегодняшних
национальных особенностей и приоритетов системы здравоохранения.
5.
Морєва, О. Зміни у штатних нормативах центру первинної медикосанітарної допомоги та його структурних підрозділів [Текст] / О. Морєва // Практика
управління медичним закладом. - 2015. - N 1. - С. 78-85.
6.
Організація надання невідкладної медичної допомоги у центрі
первинної медико-санітарної допомоги [Текст]: (методичні рекомендації) // Семейная
медицина = Сімейна медицина. - 2012. - N 5. - С. 39-42.
Наведена нормативно-правова регламентація, принципи організації невідкладної
медичної допомоги у центрі первинної медико-санітарної допомоги у сільській
місцевості та в місті.
7.
Сапа, Ю. С. Досвід використання функціонального підходу для оцінки
менеджменту в закладі охорони здоров'я первинного рівня [Текст]
/ Ю. С. Сапа
// Глав. врач. - 2014. - N 5. - С. 47-52.
У статті викладається досвід оцінки менеджменту в центрі первинної медикосанітарної допомоги за функціональною методикою. Дослідження показало, що у
закладі високий рівень менеджменту (7,15 балів з 100 можливих), рівномірний профіль
розподілу функцій управління. Рівень коефіцієнтів згоди у колективі ще не досяг
оптимального рівня, однак працівники закладу адекватно сприймають і виконують
управлінські рішення. Пріоритетним напрямком для удосконалення управління визнане
планування.
8.
616.1/.9(031) Сімейна медицина: у 5-ти т. Т.5. Державне управління
сімейною медициною. Офтальмологія. Шкірні ознаки внутрішніх та інфекційних хвороб
[Текст] / за ред. В. Г. Передерія, Є. Х. Заремби. - Київ: Здоров'я, 2012. - 703 с. - ISBN
978-966-463-040-4.
У 5-му томі енциклопедичного видання розглянуто методологічні та економічні
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аспекти управління сімейною медициною, етапи розвитку первинної медичної допомоги
на засадах сімейної медицини.
Для лікарів загальної практики–сімейних лікарів, терапевтів, офтальмологів,
дерматологів, фахівців з організації сімейної медицини.
9.
Характеристика організаційної моделі кадрового забезпечення
первинної медико-санітарної допомоги [Текст] / Л. Я. Ковальчук [та ін.] // Вісник
соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2013. - N 3. - С. 4-10.
У статті наведено організаційну модель кадрового забезпечення первинної
медико-санітарної допомоги, яка ґрунтується на залученні до надання медичної
допомоги сімейного лікаря-фондотримача. Також запропоновано використовувати у
наданні
первинної медичної допомоги комунальні некомерційні неприбуткові
підприємства.

3. СІМЕЙНА МЕДИЦИНА ЗА КОРДОНОМ
1.
Керснік, Я. Нова модель загальної практики - сімейної медицини в
Словенії [Текст] / Я. Керснік // Сімейна медицина. - 2013. - N 5. - С. 21-23.
У статті представлений приклад співпраці сімейних висококваліфікованих
медичних сестер із лікарями загальної практики - сімейної медицини в Словенії.
2.
Кінаш, М. І. Роль сімейного лікаря в системі охорони здоров'я Польщі
[Текст] / М. І. Кінаш, О. Р. Боярчук, Н. Б. Галіяш // Сімейна медицина. - 2014. - N 5. - С.
152-154.
У статті наведені основні завдання, можливості практичної діяльності і
фінансування сімейного лікаря. Висвітлені моделі сімейної медицини, зазначені роль і
місце сімейного лікаря в системі охорони здоров’я Польщі. Розглянуті основні позитивні
та негативні сторони сімейної медицини.
3.
Ключові аспекти підготовки та роботи лікаря загальної практики в
Угорщині [Текст] / Л. С. Бабінець [та ін.] // Сімейна медицина. - 2014. - N 5. - С.4-6.
4.
Ткаченко, В. І. Нові напрямки розвитку сімейної медицини в Європі
[Текст]: (за результатами 19-ї Європейської конференції сімейних лікарів, 2-5 липня
2014) / В. І. Ткаченко, Л. В. Хіміон, С. В. Данилюк // Сімейна медицина. - 2014. - N 3. С. 4-5.

4. ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА
1.
Грузєва, Т. С. Інноваційний підхід до профілактики та лікування НІЗ в
первинній ланці охорони здоров'я, запропонований ВООЗ [Текст] / Т. С. Грузєва, О. Л.
Зюков, В. Б. Замкевич // Главный врач. - 2014. - N 12. - С. 32-37.
2.
Грузєва, Т. С.
Пакет основних заходів ВООЗ щодо боротьби з НІЗ
(ПЕН ВООЗ) як важливий інструмент удосконалення профілактичної діяльності ПМСД
[Текст] / Т. С. Грузєва // Главный врач. - 2014. - N 11. - С. 60-61.
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3.
Грузєва, Т. С.
Профілактика та лікування тютюнової залежності в
первинній ланці охорони здоров'я [Текст] / Т. С. Грузєва, Г. В. Іншакова // Главный врач.
- 2014. - N 11. - С. 62-63.
4.
Децик, О. З. Організація профілактики алкогольної залежності на рівні
первинної медичної допомоги [Текст] / О. З. Децик, І. М. Карпінець // Главный врач. 2014. - N 5. - С. 14-17.
5.
Дячук, Д. Д. Сучасні стратегії профілактики серцево-судинних
захворювань [Текст] / Д. Д. Дячук, Г. З. Мороз, І. М. Гідзинська // Главный врач. - 2014. N 6. - С. 15-19.
Узагальнені наукові дані щодо стратегій профілактики серцево-судинних
захворювань і обґрунтовано їх використання на етапі первинної медичної допомоги в
Україні.
6.
Зюков, О. Л.
Попередній досвід вивчення знань, ставлення та
навичок медичних працівників первинної ланки з питань профілактики хронічних
неінфекційних захворювань [Текст] / О. Л. Зюков, Т. С. Грузєва // Главный врач. - 2014. N 6. - С. 19-23.
7.
Лашкул, З. В.
Концептуальні підходи до профілактики артеріальної
гіпертензії в умовах реформування охорони здоров'я [Текст]
/ З. В. Лашкул //
Український медичний часопис. - 2014. - N 6. - С. 149-151.
Проаналізовано національний досвід і досвід інших країн з питань організації та
профілактики АГ. Обґрунтована ефективність впровадження Шкіл здоров’я як сучасних
технологій формування здорового способу життя та вторинної профілактики АГ в
первинній ланці охорони здоров’я, а також запровадження стратегії високого ризику
осіб з АГ. Відзначене зростання захворюваності та поширеності АГ внаслідок
покращання виявлення АГ. Також виявлено позитивну динаміку показників охоплення
диспансерним наглядом хворих на АГ, зниження смертності від хвороб системи
кровообігу та, зокрема, від ускладнень АГ.
8.
Особливості здійснення медичної профілактики в закладах охорони
здоров'я м. Києва [Текст] / Д. Д. Дячук [та ін.] // Главный врач. - 2014. - N9. - С. 44-50.
9.
Одринський, В. А. Впровадження скринінгових програм на рівні
первинної медико-санітарної допомоги [Текст] / В.А. Одринський // Україна. Здоров'я
нації. - 2013. - N4. - С. 156-157.
Тези
науково-практичної
конференції «Медико-соціальні
питання у
реформуванні сфери охорони здоров’я», присвяченої пам’яті професора
В.М.Пономаренка (м. Київ, 24-25 жовтня 2013 р.)
10.
Пінчук, В. Профілактика стоматологічних захворювань у первинній ланці
медичної допомоги [Текст]: (на прикладі м. Могилева-Подільського Вінницької області)
/ В. Пінчук // Практика упр. мед. закладом. - 2014. - N 5/6. - С. 113-117.
Приклад роботи оглядового стоматологічного кабінету КУ «Могілів-Подільський
міський центр первинної медико-санітарної допомоги» безперечно доводить
необхідність збереження державної системи профілактики і оздоровлення ротової
порожнини дітей дошкільного та шкільного віку.
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11.
Стойка, О. О. Сучасні підходи щодо організації профілактики
неінфекційних захворювань [Текст]: […в практиці лікарів первинної ланки]
/ О.
О. Стойка // Главный врач. - 2014. - N 5. - С. 23-24.
12.
Сучасні методи профілактики та лікування тютюнової залежності в
практиці сімейного лікаря [Текст] / Д. Д. Дячук [та ін.] // Главный врач. - 2014. - N 12.
- С. 28-31.

5. МЕДСЕСТРИНСТВО В СІМЕЙНІЙ МЕДИЦИНІ
1.
614.253.52:316.356.2(075.32) Антропова, Т. О. Медсестринство в сімейній
медицині [Текст]: підручник / Т. О. Антропова. - 3-є вид., виправл. - Київ: Медицина,
2012. - 486 с. - ISBN 978-966-8144-71-4.
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. Наведено тести, ситуаційні задачі для
самоконтролю і відповіді на них. Для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІІ рівнів акредитації.
2.
Ащеулов, А. А. Опыт сестринской оценки здоровья и риска развития
хронических заболеваний у сельского населения [Текст] / А.А.Ащеулов, Ю.И.Журавлев
// Медицинская сестра. - 2011. - N 1. - С. 37-41.
Представлена трехкомпонентная сестринская технология оценки здоровья, образа
жизни и факторов риска развития хронических социально обусловленных
неинфекционных заболеваний у сельского населения в условиях первичной медикосанитарной помощи.
3.
Діденко, О. Д.
Роль медичної сестри у пропаганді здорового способу
життя і рухової активності [Электронный ресурс] / О. Д. Діденко // Медсестринство. 2014. - N 3. - С. 37-40.
У статті розкрито роль медичної сестри у пропаганді здорового способу життя і
рухової активності.
4.
Діяльність медичної сестри загальнолікарської практики-сімейної
медицини: дайджест-огляд [Текст] // Головна медична сестра. - 2010. -N 6. - С.50-60.
5.
Дуб, Н.
Роль сімейної медичної сестри у профілактиці хронічних
захворювань [Текст] / Н. Дуб // Головна медична сестра. - 2012. - N 7. - С. 69-70.
6.
Івашко, Г. Протоколи медичної сестри [Текст]: затв. наказом МОЗ
України від 1 червня 2013р. №460 / Г. Івашко // Журнал головної медичної сестри. 2013. - N 5. - С. 72-90.
Представлено протокол медичної сестри (фельдшера, акушерки) з оцінки
функціонального стану пацієнта та протокол медичної сестри (фельдшера, акушерки) з
взяття матеріалу для лабораторних досліджень.
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7.
Кабанцова, А. В. Сучасний стан медсестринського процесу [Текст]:
огляд літератури / А. В. Кабанцова // Медсестринство. - 2012. - N 3. - С. 35-38.
У статті висвітлено літературні дані щодо ролі медичної сестри загальної
практики в охороні здоров’я на сучасному етапі. Сьогодні формується якісно новий
підхід до медсестринської допомоги, який базується на здійсненні медсестринського
процесу.
8.
Матвийчик, Т. В. Сестринский руководитель в системе первичной
медицинской помощи [Текст] / Т. В. Матвийчик, А. П. Романова, Л. В. Шваб // Головна
медична сестра . - 2013. - N 6. - С. 9-24.
9.
Новые вызовы организации работы медсестер в сфере первичной медикосанитарной помощи [Текст] // Головна медична сестра. - 2014. - N 6. -С.11-21.
10.
8. Сестринское дело в семейной медицине [Текст] / Н. В. Туркина [и др.]
// Медицинская сестра. - 2012. - N 5. - С. 3-6.
Приведены действия медсестринского звена команды общей практики, берущего
на себя большую часть профилактической и санитарно-просветительной работы.
11.
Шатило, В. Й. Менеджемент організації управління сестринськими
службами первинної медико-санітарної допомоги та на вторинному рівні медичної
допомоги [Текст] / В. Й. Шатило // Вісник соціальної гігієни та організації охорони
здоров'я України. - 2013. - N 4. - С. 13-20.
У
статті
проаналізовано
стан
менеджменту
у
медсестринстві.
12.
Юбрина,
И.
В.
Медсестра
общей
практики:
оптимизация
профилактической и диспансерной работы [Текст] / И. В. Юбрина, Л. В. Босова //
Медицинская сестра. - 2010. - N 1. - С. 15-16.
Приведены факторы, препятствующие участию медсестры общей практики в
профилактической и диспансерной работе. Показаны меры, способствующие
оптимизации этой деятельности.

6. ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ У ПРАКТИЦІ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ
1.
Алгоритм дії лікаря при наданні медичної допомоги хворим на
ревматоїдний артрит [Текст] // Український медичний часопис. - 2014. - N 4. - С.168-177.
Наведено дії лікаря загальної практики та лікаря-ревматолога відповідно до вимог
МОЗ України.
2.
Гармиш, Е. А. Трудный пациент: подагрический артрит в практике
семейного врача [Текст] / Е. А. Гармиш // Сімейна медицина. - 2013. - N 3. С.4752.
В статье приведены рекомендации по диагностике и лечению подагрического
артрита, описаны проблемы и сложности установления диагноза подагры,
проиллюстрированные случаем из практики.
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3.
Гартовская, И. Р. Гемофилия. Актуальные вопросы диагностики и
лечения [Текст] / И. Р. Гартовская // Сімейна медицина. - 2015. - N 1. - С. 146-149
4.
Гуцол, Л. П. Актуальність застосування гомеопатії як холістичного
методу в діяльності лікаря загальної практики - сімейної медицини [Текст]
/ Л. П.
Гуцол, О. П. Мощич // Сімейна медицина. - 2013. - N 4. - С. 112-114.
У статті розглянуто можливості і переваги такого холістичного (цілісного) методу
лікування, як гомеопатія. Обговорюються доцільність застосування цього методу у
діяльності лікаря загальної практики - сімейної медицини.
5.
616.89:88.48(031) Довідник сімейного лікаря з питань психосоматики
[Текст] / Н. О. Марута, В.І. Коростій, Г.М. Кожина, Л.М. Гуменюк; за ред. І.С. Вітенка. Київ: Здоров'я, 2012. - 383 с. - ISBN 978-966-463-040-4.
У довіднику в зручній формі викладено основні питання психосоматичної
медицини, основні симптоми, синдроми та захворювання, пов’язані з порушеннями
психічного здоров’я, які зустрічаються в практиці лікарів загальної практики - сімейної
медицини. Наведені принципи діагностики, лікування та профілактики. Описані медикопсихологічні аспекти допомоги хворим із психосоматичними розладами.
Довідник є корисним для лікарів та медичних працівників усіх спеціальностей,
психологів.
6.
Доценко, Н. Я. Исследование функции внешнего дыхания в практике
семейного врача [Текст] / Н. Я. Доценко // Therapia. Український медичний вісник. 2015. - N 1. - С. 9-12.
7.
Ждан, В. М. Актуальність ранньої діагностики подагричного артриту в
практиці сімейного лікаря [Текст] / В.М. Ждан, Л.М. Шилкіна, А.А.Капустянська //
Сімейна медицина. - 2012. - N 4. - С.86-88.
8.
Закроева, А. Г.
Биопсихосоциальный подход к ведению пациентов с
основными хроническими неинфекционными заболеваниями в первичном звене
здравоохранения [Текст] / А. Г. Закроева, О. М. Лесняк // Лечащий врач. - 2014. - N 10. С. 42-45.
Представлено теоретическое обоснование биопсихоциальной концепции ведения
больных с хроническими неинфекционными заболеваниями врачом первичного звена.
Обсуждаются основные принципы биопсихоциального подхода и его практическое
применение в клинической медицине.
9.
Заремба-Федчишин, О. В. Скринінг ревматичних захворювань в осіб
молодого віку у практиці сімейного лікаря [Текст] / О. В. Заремба-Федчишин // Сімейна
медицина. - 2014. - N 3. - С. 61-63.
Визначення рівня антистрептолізіну-О, сечової кислоти, ревматоїдного фактора,
С-реактивного протеїну у практиці сімейного лікаря дозволяє ефективніше оцінити стан
здоров’я пацієнта, провести скринінг ревматичних захворювань на доклінічному етапі,
що сприяє максимально ранньому виявленню можливих патологічних змін в організмі,
забезпечує своєчасну діагностику захворювання, попереджує розвиток прогресування
ревматичних захворювань, а у подальшому допоможе в оцінюванні прогнозу перебігу
захворювання, адекватно відкоригувати лікувальні заходи з метою попередження
ускладнень, покращання якості та тривалості життя пацієнтів молодого віку.
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10.
Исследование эффективности использования препарата Диурол в
комплексном лечении больных хроническим циститом [Текст] / Ю. Н. Гурженко [и др.]
// Сімейна медицина. - 2015. - N 1. - С. 70-74.
Показан положительный опыт использования препарата Диурол производства
отечественной фармацевтической компании Валартин Фарма в комплексном лечении
больных с хроническим циститом.
11.
Кушнир, И. Э.
Острый живот в практике семейного врача [Текст] / И.
Э. Кушнир // Острые и неотложные состояния в практике врача. - 2014. - N2/3. - С. 5-10.
Представлена первичная диагностика и оказание медицинской помощи при
клинических признаках синдрома острого живота на догоспитальном этапе.
12.
Лобас, В. М. Характеристика
функціонально-організаційної
моделі
забезпечення відновного лікування на первинному рівні надання медичної допомоги
[Текст] / В. М. Любас, Г. О. Слабкий, О. А. Кравець // Сімейна медицина. - 2013. - N 6. С. 133-135.
Представлена функціонально-організаційна модель забезпечення відновного
лікування на первинному рівні медичної допомоги, яка дозволяє комплексно вирішити
проблеми відновного лікування пацієнтів на первинному рівні надання медичної
допомоги – від підготовки ПМСД до даного виду діяльності до проведення
реабілітаційної діагностики та комплексної реабілітації із залученням до цього процесу
сім’ї пацієнта.
13.
Мосієнко, Г. П. Гломерулонефрит: актуальні питання в практиці
сімейного лікаря [Текст]: (за матеріалами лекції) / Г. П. Мосієнко // Сімейна медицина. 2014. - N 1. - С. 58-69.
Наведено етапи ведення нефрологічного хворого лікарем загальної практики.
14.
616-002.77-07-08(075.8)
Національний підручник з ревматології
[Текст] / за ред. В.М. Коваленка, Н.М. Шуби. - Київ: Моріон, 2013. - 671 с. - ISBN 978966-2066-52-4.
В підручнику висвітлено інформацію щодо критеріїв діагностики, програм
лікування й оцінки їх ефективності, профілактики, фармакотерапії та
немедикаментозного лікування основних ревматологічних хвороб: ревматоїдного
артриту, остеоартрозу, системних захворювань сполучної тканини, системного васкуліту
тощо. Проаналізовано стан ревматологічної служби та шляхи її подальшої оптимізації.
До критеріїв діагностики включені клінічні рекомендації Європейської асоціації
ревматологів (EULAR), американського коледжу ревматологів (ACR), затверджені
Асоціацією ревматологів України (АРУ).
У протоколи лікування (відповідно до рекомендацій EULAR, ACR і АРУ)
включені препарати, зареєстровані в Україні, в тому числі біологічні агенти, структурномодифікуючи препарати.
Матеріали, що містяться у виданні можуть бути використані ревматологами,
терапевтами, лікарями загальної практики та ін.
15.
Одринський, В. А. Впровадження скринінгових програм на рівні
первинної медико-санітарної допомоги [Текст] / В.А. Одринський // Україна. Здоров'я
нації. - 2013. - N4. - С. 156-157.
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Тези
науково-практичної
конференції «Медико-соціальні
питання у
реформуванні сфери охорони здоров’я», присвяченої пам’яті професора В.М.
Пономаренка (м. Київ, 24-25 жовтня 2013 р.)
Особливості ведення пацієнтів лікарями загальної практики в
амбулаторних умовах [Текст] / С. В. Данилюк [та ін.] // Сімейна медицина. -2013. - N 4. С. 115-117.
У статті розглядаються питання ведення пацієнтів в умовах амбулаторнополіклінічної практики порівняно з курацією пацієнтів у стаціонарі. Висвітлені питання
особливостей і відмінностей амбулаторного та стаціонарного етапів надання допомоги
пацієнтам.
16.

17.
616.33/.342-07-08(075.8) Поєднана патологія гастродуоденальної зони
і щитовидної залози: механізми формування, підходи до багатофакторної діагностики і
патогенетичного лікування [Текст]: посібник для лікарів / Т.В.Майкова, І.В.
Кушніренко, О.І. Залюбовська, М.І. Пушкіна. - Київ: КВІЦ, 2012. - 127 с. - ISBN 978-9662003-81-9.
Посібник для лікарів присвячений поєднаному перебігу захворювань двох
найважливіших систем у функціонуванні людини: ендокринної та травної. Клінічна
характеристика захворювань щитоподібної залози та гастродуоденальної зони надана з
урахуванням особливостей поєднаного перебігу та основних ознак, які повинні
привернути увагу лікаря. Авторами розроблено комплекси діагностичних заходів, які
необхідно здійснити для підтвердження або виключення певного діагнозу.
На певну увагу заслуговує інформація щодо сучасних аспектів лікувальної
тактики з урахуванням механізмів і наслідків лікарських взаємодій, розроблено
рекомендації щодо особливостей застосування лікарських засобів та запропоновано
алгоритми
лікування,
що
безперечно,
буде
корисним
для
читачів.
18.
Приходько, В. Ю. Метаболічна терапія в практиці сімейного лікаря.
Значення метаболічних препаратів в геріатричній клініці [Текст] / В. Ю.Приходько, Д.
О. Кашковський, В. М. Приходько // Сімейна медицина. - 2015. - N1. - С. 7-16.
В огляді представлений аналіз доцільності призначення і очікувань лікарів
відносно ефективності метаболічної терапії. Проаналізовано вікові зміни організму і
особливості вікозалежної патології, які патогенетично обґрунтовують застосування
метаболічних препаратів у людей літнього віку. На підставі даних клінічних досліджень,
протоколів ведення хворих з ішемічною хворобою серця і цукровим діабетом,
фармакологічних довідників наведена характеристика найбільш вживаних в Україні
засобів метаболічної дії.
19.
618.33-053.1-084
Профілактика вродженої патології, спонтанних
викиднів та безплідності в рамках надання первинної медико-санітарної допомоги
[Текст]: (методичні рекомендації). - Київ: Укрмедпатентінформ, 2014. - 46 с.
20.
Псоріаз і супутні розлади: актуальність у діяльності лікаря загальної
практики - сімейної медицини: (огляд літератури, власні клінічні спостереження та
досвід викладання державною та англійською мовами) [Текст] / І. В. Гаврисюк [та ін.] //
Сімейна медицина. - 2012. - N 4. - С. 96-101.
Стаття присвячена сукупності супутніх та поєднаних захворювань із псоріазом,
який в свою чергу пов'язаний з порушеннями якості життя людини. Наведені літературні
дані, власні клінічні спостереження та досвід викладання державною та англійською
мовами при підготовці лікарів загальної практики - сімейної медицини.
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21.
616.1/.9(031) Сімейна медицина: у 5-ти т. Т.5. Державне управління
сімейною медициною. Офтальмологія. Шкірні ознаки внутрішніх та інфекційних хвороб
[Текст] / за ред. В.Г.Передерія, Є.Х.Заремби. - Київ: Здоров'я, 2012. - 703 с. - ISBN 978966-463-040-4.
У 5-му томі енциклопедичного видання розглянуто методологічні та економічні
аспекти управління сімейною медициною, етапи розвитку первинної медичної допомоги
на засадах сімейної медицини. Описано методи дослідження органу зору, клініку і
лікування хвороб ока в обсязі, необхідному для роботи лікаря загальної практики –
сімейного лікаря. Наведено дерматологічні прояви ураження органів і систем, які часто
спостерігаються в практиці сімейного лікаря.
Для лікарів загальної практики–сімейних лікарів, терапевтів, офтальмологів,
дерматологів,
фахівців
з
організації
сімейної
медицини.
22.
Тихонова, С. А. Надання медичної допомоги хворим на гостру
ревматичну лихоманку в практиці сімейного лікаря [Текст] / С. А. Тихонова,
В.В.Бугерук // Сімейна медицина. - 2013. - N 5. - С. 47-50.
Клінічна лекція містить сучасні наукові дані з етіології, патогенезу, класифікації
гострої ревматичної лихоманки. Наведені особливості клінічного перебігу та
діагностики захворювання. Розкриті сучасні підходи до терапії, первинної та вторинної
профілактики гострої ревматичної лихоманки, правила диспансерного ведення хворих у
практиці сімейного лікаря.
23.
615.035(4Укр) Формуляр лікарських засобів первинної медичної
допомоги. Т.1 [Текст]: (додаток 10. Державного формуляра лікарських засобів) / під ред.:
Р.В. Богатирьової, Р.М. Богачева, В.Ф. Москаленка [та ін.] - Київ: [б.в], 2013. - 349 с. ISBN 978-966-502-548-1.
Видання є додатком до Державного формуляра лікарських засобів. Містить
рекомендації щодо раціонального призначення та використання лікарських засобів на
первинному рівні медичної допомоги з урахуванням ефективності, безпеки та
економічної доцільності їх застосування. В першому томі надано інформацію про
лікарські засоби для лікування серцево-судинних та ревматичних захворювань,
шлунково-кишкового тракту, вуха, горла, носа та обструктивних захворювань дихальних
шляхів, неврологічних, гематологічних, офтальмологічних, дерматовенерологічних,
жіночої статевої системи, урологічних та нефрологічних захворювань, засоби для
лікування розладів психіки та залежності від речовин, хвороб ендокринної системи та
засоби для проведення короткотривалих процедур та коригування водного,
електролітного та кислотно-лужного балансів. Розрахований на лікарів первинної ланки
медичної допомоги (лікарів загальної практики-сімейних лікарів, терапевтів та
педіатрів), а також лікарів інших спеціальностей.

615.035(4Укр) Формуляр лікарських засобів первинної медичної
допомоги. Т.2 [Текст]: (додаток 10. Державного формуляра лікарських засобів) / під ред.:
Р.В. Богатирьової, Р.М. Богачева, В.Ф. Москаленка. - Київ: [б.в.], 2013. - 297 с. - ISBN
978-966-502-550-4.
Видання є додатком до Державного формуляра лікарських засобів. Містить
рекомендації щодо раціонального призначення та використання лікарських засобів на
первинному рівні медичної допомоги з урахуванням ефективності, безпеки та
економічної доцільності їх застосування. В другому томі надано інформацію про
протимікробні та антигельмінтні лікарські засоби, імуномоделюючі та проти алергічні
засоби, вітаміни та мінерали, вакцини та анатоксини. Розрахований на лікарів первинної
ланки медичної допомоги (лікарів загальної практики-сімейних лікарів, терапевтів та
педіатрів), а також лікарів інших спеціальностей
24.
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25.
Хіміон, Л. В. Оцінювання пацієнта із суглобовим синдромом у практиці
сімейного лікаря [Текст] / Л. В. Хіміон // Сімейна медицина. - 2015. - N 1.- С. 82-85.
У статті наведено тактику лікаря загальної практики-сімейного лікаря під час
лікування пацієнтів різного віку із суглобовим синдромом.
26.
Хіміон, Л. В. Системний червоний вовчак у практиці лікаря загальної
практики - сімейного лікаря [Текст] / Л. В. Хіміон, О. Б. Ященко, С.В.Данилюк //
Сімейна медицина. - 2014. - N 2. - С. 118-126.
У статті представлено завдання і компетенції сімейного лікаря щодо ведення
хворих на системний червоний вовчак.
27.
Хіміон, Л. В. Сучасні аспекти стрептококової інфекції і гострої
ревматичної лихоманки [Текст] / Л. В. Хіміон // Сімейна медицина. - 2013. - N 6. - С. 2736.
У статті наведено сучасні дані та проблемні питання діагностики та лікування
стрептококової інфекції горла та гострої ревматичної лихоманки.

6.1 ЗАХВОРЮВАННЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ
1.
Алгоритм дії лікаря при наданні медичної допомоги хворим на
артеріальну гіпертензію [Текст] // Український медичний часопис. - 2014. - N 4. - С. 157167.
Наведено дії лікаря загальної практики і лікаря-кардіолога відповідно до вимог
МОЗ України на догоспітальному та госпітальному етапах.
2.
Антитромботична терапія в лікуванні хворих із фібриляцією передсердь
у практиці сімейного лікаря [Текст]: (огляд сучасних клінічних рекомендацій) / В. В.
Бугерук [та ін.] // Сімейна медицина. - 2013. - N 4. - С. 39-41.
У статті обговорюються проблеми профілактичної антитромботичної терапії
хворих з неклапанною фібриляцією передсердь у практиці сімейного лікаря. Тактика
сімейного лікаря базується на сучасних Українських та Європейських рекомендаціях
щодо ведення хворих з фібриляцією передсердь та використання нових пероральних
антикоагулянтів. Розглянуті особливості призначення ривароксабану та дабігатрану в
різних клінічних умовах.
3.
Більченко, О. В. Тактика сімейного лікаря в попередженні розвитку
церебральних інсультів у хворих на артеріальну гіпертензію [Текст]: інформаційний
лист / О. В. Більченко, Л. І. Закрутько // Сімейна медицина. - 2015.- N 1. - С. 5-6.
4.
Гипертензивные кризы в практике семейного врача [Текст] / М.Н.Селюк
[и др.] // Сімейна медицина. - 2013. - N 1. - С. 45-50.
В обзоре освещены вопросы возникновения, развития и течения гипертензивных
кризов. Представлены современные алгоритмы диагностики и лечения в зависимости от
клинической ситуации.
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5.
Журавлева, Л. В. Метаболический контроль при лечении пациентов с
артериальной гипертензией [Текст] / Л. В. Журавлева, И. А. Ильченко // Therapia.
Український медичний вісник. - 2015. - N 3. - С. 52-54.
В статье описан опыт применения фиксированной комбинации рамиприла и
гидрохлоротиазида у больных с артериальной гипертензией на фоне метаболического
синдрома.
6.
Корж, А. Н. Проблема хронической венозной недостаточности в практике
семейного врача [Текст] / А. Н. Корж // Сімейна медицина. - 2013. - N 2. - С. 66-70.
В статье
классификация,
недостаточности

представлены этиология, патогенез, клинические симптомы,
диагностика, профилактика и лечение хронической венозной

7.
616.1-08 Корж, А. Н. Профилактика сердечно-сосудистых заболе-ваний в
практике семейного врача. Роль антимикробной терапии [Текст] / А.Н.Корж. [Харьков]: [б. и.], 2013. - 15 с.
8.
Мітченко, О. І. Оптимізація лікування та корекція серцево-судинного
ризику у пацієнтів із артеріальною гіпертензією та метаболічним синдромом [Текст] / О.
І. Мітченко, В. Ю. Романов // Український медичний часопис. - 2015. - N 2. - С. 67-70.
Авторами вивчена можливість оптимізації лікування та корекції серцевосудинного ризику у пацієнтів із артеріальною гіпертензією та метаболічним синдромом
шляхом додаткового застосування зі стандартною терапією препаратів мельдонію
Тризипин у формі розчину для ін’єкцій і препарату пролонгованої дії Тризипин лонг
1000 мг у формі таблеток.
9.
616.1-084
Профилактика
сердечно-сосудистых
заболеваний:
популяционная стратегия и индивидуализированные программы (на основе Европейских
рекомендаций по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний в клинической
практике 2012) [Текст] / авт.-сост.: В.Н. Коваленко, Е.Г. Несукай, М.Н. Долженко и др. Киев: Морион, 2013. - 90 с. - ISBN 978-966-2066-50-0.
В рекомендациях освещаются ключевые вопросы по профилактике сердечнососудистых заболеваний в разделах, посвященных ответам на вопросы, что такое
профилактика, почему она необходима, кто должен извлечь из этого пользу, каково
применение профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и как ее эффективно
проводить.
Для кардиологов, терапевтов, семейных врачей и других медицинских
работников.
10.
616.12-008.46-036.12-07-08 Рекомендації з діагностики та лікування
хронічної серцевої недостатності (2012) [Текст]: скорочений варіант. - [К.]: [б.в.], [2013].
- 52 с.
Дані рекомендації є офіційним документом Української Асоціації кардіологів,
спрямованим на поліпшення діагностики та лікування ХСН. Вони призначені для
використання у своїй роботі кардіологами, терапевтами, сімейними лікарями.
11.
Рудіченко, В. М. Хвороба Рандю-Вебера-Ослера (спадкова геморагічна
телеангіектазія) в загальній лікарській практиці: літературні дані, застосування
інформаційно-комунікативних засобів телемедицини у викладанні державною та
англійською мовами та власні клінічні спостереження [Текст] /
В. М. Рудіченко, А.
О. Яновська // Сімейна медицина. - 2015. - N 1. - С. 34-39.
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У статті наведені дані літератури стосовно рідкісного розладу - спадкової
геморагічної телеангіектазії), також відомої як хвороба Рандю-Вебера-Ослера. Наведено
опис власного клінічного спостереження.
12.
616.12-008.331.1-08 Свищенко, Е. П. Блокаторы
рецепторов
ангиотензина II в лечении артериальной гипертензии [Текст] / Е. П. Свищенко, Л.В.
Безродная. - Донецк: Заславский А.Ю., 2012. - 71 с. - ISBN 978-617-632-017-3.
В книге рассмотрены эффекты блокаторов рецепторов ангиотензина II – одного
из основных классов препаратов для лечения артериальной гипертензии.
Подробно описаны не только антигипертензивные свойства, но и
кардиопротекторное, церебропротекторное, ренопротекторное действие блокаторов
рецепторов ангиотензина II, а также их метаболические эффекты. Отдельная глава
посвящена положительному влиянию БРА II на сексуальную функцию.
13.
Селюк, М. Н. Современное лечение нарушений церебрального кровотока
на фоне артериальной гипертензии [Текст] / М. Н. Селюк,
Н. Н. Козачок, О.
В. Селюк // Сімейна медицина. - 2014. - N 3. - С. 46-52.
В статье представлен обзор современных взглядов на предупреждение и лечение
осложнений артериальной гипертензии, начиная с ранних стадий заболевания. Основной
акцент сделан на хроническое нарушение мозгового кровообращения и осложнения, к
которым приводит данное нарушение. Проанализированы причины, приводящие к
хроническому нарушению мозгового кровообращения, представлены диагностические
критерии разных этапов заболевания. Предложены различные медикаментозные схемы
лечения в зависимости от стадии заболевания.
14.
Ткаченко, В. И. Липидоснижающая терапия - мера первичной и
вторичной профилактики у пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском
(дислипидемией, артериальной гипертензией, сахарным диабетом) [Текст] / В. И.
Ткаченко, К. Н. Кухарчук // Сімейна медицина. - 2015. - N 1. - С. 99-102.
В статье представлены современные данные о показаниях, опыте эффективности
и безопасности применения липидоснижающей терапии. показано, что аторвастатин
способствует быстрому достижению целевых уровней липидов крови, уменьшению
размеров атеросклеротической бляшки, снижает риск развития сердечно-сосудистых
заболеваний, обладает доказанной клинической эффективностью. Торвакард экономически доступный аторвастатин, эффективность которого сравнима с
эффективностью оригинального аторвастатина.
15.
Хіміон, Л. В.
Інноваційна
модель
персоніфікованої
немедикаметозної корекції факторів ризику серцево-судинних захворювань у практиці
сімейного лікаря [Текст] / Л. В. Хіміон, О. А. Каштелян // Сімейна медицина. - 2014. - N
5. - С. 31-34.
У статті наведені результати впровадження нової моделі експрес-оцінювання та
персоніфікованої корекції факторів серцево-судинного ризику та моніторингу
ефективності її застосування в умовах амбулаторії загальної практики-сімейної
медицини.
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6.2 ХВОРОБИ ОРГАНІВ ДИХАННЯ
1.
Абизов, Р. А. Порушення функцій нюхового аналізатора та практичні
аспекти методики їхнього дослідження і подальшої тактики ведення таких пацієнтів
[Текст] / Р. А. Абизов, Ю. Д. Павлишин // Сімейна медицина. - 2013. - N 4. - С. 100-102.
У даній статті представлений огляд літератури щодо порушення функцій
нюхового аналізатора людини, а саме: види розладів нюху, їхні причини, методики
діагностики нюхової функції. Запропонований алгоритм дій лікаря загальної практикисімейної медицини щодо обстеження і подальшого ведення хворих з розладами функції
нюхового аналізатора.
2.
Алгоритм дії лікаря при наданні медичної допомоги дорослим хворим на
бронхіальну астму [Текст] // Український медичний часопис. - 2014. - N 5. - С.154-167.
Наведено дії лікаря загальної практики і дії лікаря-алерголога/пульмонолога в
амбулаторних та в умовах стаціонару відповідно до вимог МОЗ України.
3.
Алгоритм дії лікаря при наданні медичної допомоги хворим на гострі
респіраторні інфекції [Текст] // Український медичний часопис. - 2014. - N6.-С.172-175.
Наведено дії лікаря відповідно до вимог МОЗ України.
4.
Батагов, С. Я.
Ацетилцистеин в лечении инфекций нижних
дыхательных путей у взрослых [Текст] / С. Я. Батагов // Лечащий врач. - 2014. - N10. С. 68-71.
Рассматриваются различные аспекты действия ацетилцистеина при лечении
острых и хронических воспалительных заболеваний нижних дыхательных путей.
Приводятся результаты исследований ацетилцистеина и механизм его действия на
биопленки. Описаны правила приема муколитических средств.
5.
Дунаевский, А. М. Местная
терапия
инфекционно-воспалительных
заболеваний респираторной системы [Текст] / А. М. Дунаевский, И. М. Кириченко //
Лечащий врач. - 2014. - N 10. - С. 65-67.
Описана методика применения препарата Мирамистин при лечении ларингита,
назофарингита, тонзиллита, синуситов, бронхитов и бронхопневмоний
6.
Жигунова, А. К. Острые респираторные инфекции: основные проявления,
механизмы развития, симптоматическая и патогенетическая терапия [Текст] / А. К.
Жигунова // Сімейна медицина. - 2015. - N 1. - С. 45-52.
7.
Завалий, М. А. Диагностические трудности лечения острого
риносинусита в практике семейного врача [Текст] / М. А. Завалий // Природна медицина
= Medical Nature. - 2014. - N 2. - С. 15-18.
8.
Застосування левофлоксацину в лікуванні позалікарняної пневмонії у
практиці сімейного лікаря [Текст] / В. І. Ткаченко [та ін.] // Сімейна медицина. - 2014. N 5. - С. 78-81.
9.
Марушко, Ю. В. Досвід застосування Бронхолітину® та Глаувенту у
клінічній практиці [Текст] / Ю. В. Марушко, Т. В. Гищак // Сімейна медицина. - 2013. N 2. - С. 71-75.

17
10.
Место карбоцистеина в комплексной терапии у больных ХОБЛ [Текст] /
Е. Г. Шуганов [и др.] // Сімейна медицина. - 2015. - N 1. - С. 136-140.
11.
Селюк, М. Н. Кашель как основной симптом инфекций дыхательных
путей [Текст] / М. Н. Селюк, Н. Н. Козачок, О. В. Селюк // Сімейна медицина. - 2014. - N
1. - С. 24-27.
В обзоре освещена проблема инфекций дыхательных путей в практике семейного
врача. Описаны основные клинические проявления острых респираторных вирусных
инфекций. Уделено особое внимание кашлю как главному симптому при всех
инфекциях дыхательных путей.
12.
Селюк, М. Н. Место антибиотикотерапии в лечении острого бронхита
[Текст] / М. Н. Селюк, Н. Н. Козачок, О. В. Селюк // Сімейна медицина. - 2014. - N5. - С.
85-89.
Даны основные клинические симптомы, методы диагностики, представлен
алгоритм проведения дифференциальной диагностики. Проанализированы новые
рекомендации по ведению пациентов с инфекциями нижних дыхательных путей.
Предложен алгоритм выбора антимикробного препарата.
13.
Селюк, М. Н. Риносинуситы на фоне ОРВИ в практике семейной
медицины [Текст] / М. Н. Селюк // Сімейна медицина. - 2014. - N 1. - С. 6-10.
14.
Селюк, М. Н. Современные алгоритмы диагностики и лечения кашля
[Текст] / М. Н. Селюк, Н. Н. Козачок, О. В. Селюк // Сімейна медицина. - 2013. - N2. - С.
87-91.
В статье представлены основные причины возникновения кашля, виды кашля.
Описаны оценочные шкалы, которые помогут практическому врачу более детально
оценить состояние пациента с данным симптомом. Акцент сделан на дифференциальном
диагнозе и алгоритме лечения пациентов с кашлем.
15.
Симонов, С. С. Ступенчатая терапия бактериальных инфекций
дыхательных путей в практике семейного врача [Текст] / С. С. Симонов //Український
медичний часопис. - 2014. - N 5. - С. 55-58.
16.
Ткаченко, В. І. Хронічне обструктивне захворювання легень - підходи до
фармакотерапії загострення [Текст] / В. І. Ткаченко, Х. М. Кухарчук //Сімейна
медицина. - 2015. - N 1. - С. 126-129.
У цій статті наведені теоретичні дані, положення уніфікованого клінічного
протоколу з діагностики та лікування ХОЗЛ на первинному рівні, а також власні
спостереження щодо застосування левофлоксацину, препарату з доведеною високою
ефективністю та мінімальними побічними ефектами. Застосування левофлоксацину при
загостреннях ХОЗЛ характеризується достатньою ефективністю, чутливістю та
переносимістю.
17.
Хіміон, Л. В. Ефективне і безпечне лікування сухого кашлю - актуальна
проблема загальнолікарської практики [Текст] / Л. В. Хіміон, О. Б. Ященко // Сімейна
медицина. - 2015. - N 1. - С. 130-133.
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У статті висвітлені причини, характеристики та принципи лікування
непродуктивного кашлю; представлено патогенетичне обґрунтування та клінічні аспекти
застосування препарату Глаувент у комплексній терапії захворювань дихальної системи,
що супроводжуються сухим непродуктивним кашлем.
18.
Хіміон, Л. В. Сучасні аспекти стрептококової інфекції і гострої
ревматичної лихоманки [Текст] / Л. В. Хіміон // Сімейна медицина. - 2013. - N 6. - С. 2736.
У статті наведено сучасні дані та проблемні питання діагностики та лікування
стрептококової інфекції горла та гострої ревматичної лихоманки.
19.
Шкорботун, В. О. Гострі запальні захворювання приносових синусів
[Текст] / В. О. Шкорботун // Український медичний часопис. - 2014. - N 2. -С.67-70.
В статті наведено етіологія, патогенез, класифікація, клінічні ознаки та
діагностика, ускладнення та лікування гострих синуситів.
20.
Хорошилова, Н. В. Современные подходы к иммунокоррекции пациентов
с частыми и длительными респираторными инфекциями [Текст] / Н.В.Хорошилова //
Лечащий врач. - 2014. - N 10. - С. 48-50.
Рассматриваются механизмы действия пробиотиков и бактериальных
иммуномодуляторов. Для профилактики повторных респираторных инфекций у детей и
взрослых
целесообразно выбирать пробиотики, обладающие выраженным
иммуномодулирующим действием.

6.3 ЗАХВОРЮВАННЯ СИСТЕМИ ТРАВЛЕННЯ
1.
Алгоритм дії лікаря при наданні медичної допомоги пацієнтам із
алкогольним гепатитом (алкогольною хворобою печінки) [Текст] // Український
медичний часопис. - 2014. - N 6. - С. 160-164.
Наведено дії лікаря загальної практики, лікаря-гастроентеролога відповідно до
вимог МОЗ України.
2.
Алгоритм дії лікаря при наданні медичної допомоги пацієнтам із
гастроезофагеальною рефлюксною хворобою [Текст] // Український медичний часопис. 2014. - N 2. - С. 136-139.
Наведено дії лікаря загальної практики, лікаря-гастроентеролога відповідно до
вимог МОЗ України.
3.
Алгоритм дії лікаря при наданні медичної допомоги пацієнтам із
диспепсією [Текст] // Український медичний часопис. - 2014. - N 5. - С. 179-182.
Наведено дії лікаря загальної практики відповідно до вимог МОЗ України.
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4.
Алгоритм дії лікаря при наданні медичної допомоги пацієнтам із
хронічним панкреатитом [Текст] // Український медичний часопис. - 2014. - N 6. - С.
154-159.
Наведено дії лікаря загальної практики – сімейного лікаря, лікарягастроентеролога на догоспітальному та на госпітальному етапі відповідно до вимог
МОЗ України.
5.
Алгоритм дії лікаря при наданні медичної допомоги хворим на вірусний
гепатит C [Текст] // Український медичний часопис. - 2014. - N 4. С. 178-185.
Наведено дії лікаря загальної практики та лікаря-інфекціоніста відповідно до
вимог МОЗ України.
6.
Винниченко, А. И. Медикаментозная коррекция рефлюкс-эзофагита у
пациентов
с
раком
пищевода
и
кардиоэзофагеальным
раком
после
эзофагогастропластики в практике семейного врача [Текст] / А. И. Винниченко //
Сімейна медицина. - 2014. - N 5. - С. 98-100.
7.
Дуда, А. К. Новые возможности в коррекции дисбиоза в практике
семейного врача [Текст] / А. К. Дуда, Е. И. Дубровский // Сімейна медицина. - 2014. - N
1. - С. 35-39.
Описано действие пребиотиков, использующихся для профилактики, коррекции и
лечения состояний, сопровождающихся нарушением кишечной микрофлоры.
8.
Захарова, Н. В.
Подводные камни длительной кислотосупрессии
ингибиторами протонной помпы [Текст] / Н. В. Захарова // Лечащий врач. - 2014. - N 8. С. 21-26.
Обзор суммирует литературные данные об ожидаемых и новых неожиданных
нежелательных эффектах ингибиторов протонных помп и наиболее значимых
межлекарственных взаимодействиях на уровне абсорбции/метаболизма.
9.
Ливзан, М. А.
Патоморфоз хронического панкреатита: новое в
привычном [Текст]: (по материалам Европейского консенсуса 2013) / М. А. Ливзан, Е. А.
Лялюкова // Лечащий врач. - 2014. - N 8. - С. 16-20.
Рассмотрены этиологические факторы и классификация хронических
панкреатитов, подходы к диагностике и лечению пациентов, принципы выбора
препаратов для лечения внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы.
10.
Лисенко, Г. І.
Роль диспансеризації у первинній і вторинній
профілактиці цукрового діабету 2 типу на етапі первинної медичної допомоги [Текст] /
Г. І. Лисенко, В. І. Ткаченко // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. - 2013. - N 6. С. 13-26.
В статті представлено ведення цукрового діабету 2 типу на етапі первинної
медичної допомоги в світі та в Україні, скринінг здорових осіб на цукровий діабет 2
типу, види медико-технологічних документів.
11.
Молодовець, О. Б. Оптимізація діагностики хронічного атрофічного
гастриту в практиці сімейного лікаря [Текст] / О. Б. Молодовець // Сімейна медицина. 2014. - N 4. - С. 138-141.
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У статті автором висвітлено власний досвід виявлення хронічного атрофічного
гастриту.
12.
616.33/.342-07-08(075.8) Поєднана патологія гастродуоденальної зони
і щитовидної залози: механізми формування, підходи до багатофакторної діагностики і
патогенетичного лікування [Текст]: посібник для лікарів / Т.В.Майкова, І.В.
Кушніренко, О.І. Залюбовська, М.І. Пушкіна. - Київ: КВІЦ, 2012. - 127 с. - ISBN 978-9662003-81-9.
Посібник для лікарів присвячений поєднаному перебігу захворювань двох
найважливіших систем у функціонуванні людини: ендокринної та травної. Клінічна
характеристика захворювань щитоподібної залози та гастродуоденальної зони надана з
урахуванням особливостей поєднаного перебігу та основних ознак, які повинні
привернути увагу лікаря. Авторами розроблено комплекси діагностичних заходів, які
необхідно здійснити для підтвердження або виключення певного діагнозу.
На певну увагу заслуговує інформація щодо сучасних аспектів лікувальної
тактики з урахуванням механізмів і наслідків лікарських взаємодій, розроблено
рекомендації щодо особливостей застосування лікарських засобів та запропоновано
алгоритми лікування, що безперечно, буде корисним для читачів.
13.
Приходько, В. Ю. Изжога в практике врача: оптимальные подходы к
лечению [Текст] / В. Ю. Приходько // Сімейна медицина. - 2012. - N 1. - С. 68-71.
14.
616.379-008.64-07-08 Розробка і впровадження уніфікованого і
локального протоколів з надання медичної допомоги при цукровому діабеті 2 типу на
етапі первинної медичної допомоги [Текст]: методичні рекомендації /уклад.: В.І.
Ткаченко. - Київ : Укрмедпатентінформ, 2014. - 94 с.
15.
Синдром раздраженного кишечника - коморбидное соматопсихическое
заболевание [Текст] / В. М. Махов [и др.] // Лечащий врач. - 2014. - N 8. - С. 28-32.
Описаны диагностические критерии и основные принципы лечения СРК.

16.
Уніфікований
клінічний
протокол
первинної,
вторинної
(спеціалізованої) медичної допомоги "Аутоімунний гепатит" [Текст]: (наказ МОЗ
України від 06 листопада 2014 р. № 826) // Клінічна імунологія. Алергологія.
Інфектологія. - 2015. - N 1. - С. 52-58.
17.
Уніфікований
клінічний
протокол
первинної,
вторинної
(спеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації хворих з хронічним
панкреатитом [Текст] // Therapia. Український медичний вісник. - 2015. - N 1. - С.54-57
18.
Уніфікований клінічний протокол первинної медичної допомоги
пацієнтам з функціональною диспепсією [Текст] // Therapia. Український медичний
вісник.
2014.
N
6/7.
С.
48-49.
19.
Чернявский, В. В. Диагностический поиск и лечебные стратегии при
синдроме диспепсии [Текст] / В.В. Чернявский // Сімейна медицина. - 2014. -N 3. - С.
56-60.
В статье приведены современные взгляды, а также собственные данные в
отношении стратегии ведения пациентов с неисследованной диспепсией. Рассмотрен
вопрос применения фитопрепаратов в качестве пробного лечения на этапе
диагностического поиска.
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20.
Чернявський, В. В. Замісна ферментна терапія при синдромі мальдигестії:
клінічні спостереження [Текст] / В. В. Чернявський, Л.С. Гвоздецька, Л. М. Парунян //
Сімейна медицина. - 2015. - N 1. - С. 66-69.
21.
Щербинина, М. Б. Слепое дуоденальное зондирование: место в
современной клинической практике [Текст] / М. Б. Щербинина // Природна медицина =
Medical Nature. - 2014. - N 2. - С. 62-65.
В статье описана техника выполнения слепого зондирования, показания и
противопоказания.

6. 4 НЕВРОЛОГІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ
1.
Бурчинский, С. Г. Возможности
комплексной
фармакоте-рапии
вегетативной дисфункции и психоэмоционального дисбаланса [Текст] / С.Г. Бурчинский
// Сімейна медицина. - 2014. - N 5. - С. 25-30.
В статье рассмотрены современные взгляды на патогенез вегетативной
дисфункции
и сопутствующих психоэмоциональных расстройств, на их
фармакотерапию. Проанализированы возможности и преимущества лекарственных
средств сочетанного центрального и периферического действия растительного
происхождения. Внимание уделено применению комбинированного препарата на
основе экстрактов валерианы, пустырника, мелиссы и боярышника – Карвелиса.
Обоснована
целесообразность
применения
Карвелиса
при
различных
психосоматических расстройствах с проявлением вегетативной дисфункции как
эффективной и безопасной альтернативы лекарственным средствам химического
происхождения.
2.
Коваленко, О. Є. Інтегрований неврологічний огляд хворого у практиці
сімейного лікаря [Текст] / О. Є. Коваленко // Сімейна медицина. - 2014. - N 5. - С. 124126.
Пропонується оптимізована методика проведення неврологічного огляду пацієнта
в практичній діяльності сімейного лікаря як складова системного клінічного підходу до
хворого.
3.
Лисенко, Г. І.
Гострі порушення мозкового кровообігу у практиці
сімейного лікаря [Текст] / Г. І. Лисенко, І. С. Зозуля, І. О. Латоха // Семейная медицина =
Сімейна медицина. - 2012. - N 5. - С. 59-63.
У статті висвітлені питання діагностики, тактики ведення та лікування хворих із
гострими порушеннями мозкового кровообігу з позицій сімейної медицини.

4.
Мазур, О. А.
Депресія у практиці сімейного лікаря [Текст] /
О.А.Мазур // Семейная медицина = Сімейна медицина. - 2012. - N 5. - С. 57-58
5.
Орос, М. М. Фіброміалгія: деякі аспекти діагностики та особливості
лікування [Текст] / М. М. Орос // Український медичний часопис. - 2014. - N 3. - С. 7781.
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6.
Приходько, В. Ю. Головная боль в практике терапевта и семейного
врача [Текст] / В. Ю. Приходько // Український медичний часопис. - 2013. - N 3. - С. 5059.
В статье представлена классификация, диагностика и лечение головной боли.
7.
Проблема нейроциркуляторной дистонии в практике семейного врача:
место Афобазола в патогенетической терапии [Текст] / М. Н. Кочуева [и др.] // Сімейна
медицина. - 2014. - N 1. - С. 28-34.
В статье представлены теоретические данные о медико-социальной значимости
проблемы нейроциркуляторной дистонии и важной роли в ее прогрессировании
синдрома тревоги. Описаны клинико-гемодинамические, анксиолитические и
вегетостабилизирующие эффекты Афобазола у лиц с этим распространенным в общей
медицинской практике заболеванием.
8.
Синдром вегетативной дисфункции в практике семейного врача:
необходима ли коррекция? [Текст] / В.Ю. Приходько [и др.] // Сімейна медицина.- 2013.
- N 2. - С. 47-51.
9.
Сравнительная эффективность фитотерапевтической комбинации
экстрактов зверобоя и валерианы с диазепамом при тревожных состояниях средней
степени тяжести [Текст] // Український медичний часопис. - 2015. - N 2. - С. 48-50.
10.
Уніфікований клінічний протокол з надання первинної медичної
допомоги пацієнтам з депресією [Текст] // Therapia. Український медичний вісник. 2015. - N 3. - С. 56-58.
11.
Хіміон, Л. В. Скринінгові методи виявлення насильства в сім'ї у практиці
сімейного лікаря [Текст] / Л.В. Хіміон, І.В. Климась // Сімейна медицина.- 2013. - N 4. С. 106-109.
У статті наведені основні рекомендації та поради щодо виявлення, оцінювання та
веденя жертви насильства в сім'ї у практиці сімейного лікаря.

6.5 ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ
1.
Алгоритм дії лікаря і керівника закладу охорони здоров'я при наданні
медичної допомоги хворим на грип [Текст] // Український медичний часопис. - 2014. - N
6. - С. 165-171.
Наведено дії лікаря загальної практики та адміністрації медичного закладу
первинної ланки та вторинної ланки на догоспітальному етапі відповідно до вимог МОЗ
України.
2.
Бондаренко, А. В. Інфекції, що передаються людині від домашніх тварин
[Текст] : (лекція) / А. В. Бондаренко // Сімейна медицина. - 2014. - N 1. - С. 51-57;
Природна медицина = Medical Nature. - 2014. - N 2. - С. 66-74.
У статті підсумовані дані про зоонози, що потенційно можуть передаватися
людині від домашніх тварин, умови реалізації інфекції, викладені питання з
лабораторної діагностики. Даний огляд наведений для підвищення настороженості
лікарів стосовно інфекцій, що можуть виявляти у людей, які утримують домашніх
тварин, для своєчасної їхньої діагностики, лікування і застосування заходів
профілактики.
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3.
Гойда, Н. Г. Роль лікарів первинної медичної допомоги в боротьбі з
інфекційними хворобами [Текст] / Н. Г. Гойда, Р. О. Харитонюк //Сімейна медицина. 2013. - N 2. - С. 13-17.
У статті наведений алгоритм дій сімейного лікаря при встановленні діагнозу
окремих інфекційних захворювань та обсяг лабораторних обстежень.
4.
Дуда, О. К. Вітряна віспа: актуальні питання і можливості [Текст] /О.К.
Дуда, А. Р. Вега // Сімейна медицина. - 2014. - N 3. - С. 143-148.
В статті наведені етіологія і патогенез, клініка і діагностика, лікування та
профілактика вітряної віспи.
5.
Проблеми ВІЛ-інфекції в практиці сімейного лікаря
/М.Б.Служинська [та ін.] // Сімейна медицина. - 2013. - N 5. - С. 26-29.

[Текст]

У статті розглядаються питання діагностики ВІЛ-інфекції лікарем загальної
практики. Звертається увага на особливості під час встановлення діагнозу та можливості
сімейного лікаря в діагностиці та лікуванні таких хворих. Наведені клінічні приклади з
практики.
6.
616.1/.9(031) Сімейна медицина: у 5-ти т. Т.5. Державне управління
сімейною медициною. Офтальмологія. Шкірні ознаки внутрішніх та інфекційних хвороб
[Текст] / за ред. В. Г. Передерія, Є. Х. Заремби. - Київ: Здоров'я, 2012. - 703 с. - ISBN
978-966-463-040-4.
У 5-му томі енциклопедичного видання розглянуто методологічні та економічні
аспекти управління сімейною медициною, етапи розвитку первинної медичної допомоги
на засадах сімейної медицини. Наведено дерматологічні прояви ураження органів і
систем, які часто спостерігаються в практиці сімейного лікаря.
Для лікарів загальної практики – сімейних лікарів, терапевтів, офтальмологів,
дерматологів, фахівців з організації сімейної медицини.
7.
Уніфікований
клінічний
протокол
первинної,
вторинної
(спеціалізованої) медичної допомоги дорослим та дітям "Грип" [Текст]: наказ МОЗ
України від 16 липня 2014 р. № 499 // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. 2015. - N 1. - С. 60-66.

6.6 ОНКОЛОГІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ
1. Думанський, Ю. В.
Модель надання онкологічної допомоги населенню на
первинному рівні [Текст] / Ю. В. Думанський, Г. К. Северин // Сімейна медицина. - 2014.
- N 1. - С. 154-156.
У статті представлена комплексна модель надання онкологічної допомоги
населенню на первинному рівні, яка складається з чотирьох блоків. Модель передбачає
профілактику злоякісних новоутворень, виявлення злоякісних новоутворень на ранніх
стадіях розвитку, надання медичної допомоги хворим та ресурсне забезпечення.
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2.
Кифорчук, О. О. Роль сімейного лікаря в профілактиці та ранньому
виявленні онкологічних захворювань [Текст] / О. О. Кифорчук, С. В. Пшенична //
Мультидисциплінарний підхід до діагностики і лікування пухлин малого тазу: матеріали
науково-практичного семінару (м.Херсон, 4-5 вересня 2014 р.) / Перша Таврійська
школа з питань онкології. - Херсон : [б.в.], 2014. - С. 139-145
3.
616-006.6-07(4ХЕС) Скринінг передракових захворювань та раку шлунка
[Текст]: методичні рекомендації / авт.-упоряд.: М.Л. Ковальський, М.М. Гайдай. Херсон: [б. в.], 2012. - 13 с.
Представлено алгоритм скринінгу передракових змін та раку шлунка. Методичні
рекомендації для лікарів загальної практики-сімейної медицини, терапевтів, хірургів,
ендоскопістів.
4.
616.345-006.6-07(4ХЕС) Раннее выявление предраковых заболеваний и
рака толстой кишки [Текст]: методические рекомендации / авт.-сост.: М. Л. Ковальский,
И. С. Редько. - Херсон: [б. и.], 2012. - 6 с.
Представлен алгоритм ранней диагностики колоректального рака и предраковых
заболеваний (диффузный семейный полипоз, полипы толстой кишки, остроконечные
перианальные кондиломы, хронические анальные трещины и др.). Методические
рекомендации для врачей общей практики-семейной медицины, терапевтов, хирургов,
эндоскопистов.

6.7 ОФТАЛЬМОЛОГІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ
1.
Аутоиммунная офтальмопатия в практике семейного врача [Текст]:
(обзор литературы) / В. И. Ткаченко [и др.] // Сімейна медицина. - 2013. - N 1. - С. 79-82;
N 2 – C. 34-37.
В статье представлены современные данные об этиологии, патогенезе, клинике,
диагностике и методах лечения аутоиммунной офтальмологии, приведены основные
положения Консенсуса Европейской группы по изучению офтальмопатии Грейвса
(2008) относительно тактики врача общей практики - семейной медицины при данном
заболевании.
Показан
собственный
опыт
применения
пульс-терапии
метилпреднизолоном при офтальмопатии Грейвса.
2.
Кучерова, А. А. К вопросу о дифференциальной диагностике
конъюнктивитов [Текст] / А. А. Кучерова, Н. В. Осидач, Г. П. Победенная // Клінічна
імунологія. Алергологія. Інфектологія. - 2015. - N 1. - С. 49-51.
3.
Організація заходів профілактики первинної глаукоми лікарями
загальної практики - сімейної медицини [Текст]: (методичні рекомендації). - Київ:
Укрмедпатентінформ, 2014. - 27 с.
4.
Повч, З. В. Формування груп ризику та первинна профілактика глаукоми
у повсякденній діяльності лікаря загальної практики-сімейного лікаря [Текст] / З. В.
Повч // Сімейна медицина. - 2015. - N 1. - С. 152-154.
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5.
616.1/.9(031) Сімейна медицина: у 5-ти т. Т.5. Державне управління
сімейною медициною. Офтальмологія. Шкірні ознаки внутрішніх та інфекційних хвороб
[Текст] / за ред. В. Г. Передерія, Є. Х. Заремби. - Київ: Здоров'я, 2012. - 703 с. - ISBN
978-966-463-040-4.
У 5-му томі енциклопедичного видання розглянуто методологічні та економічні
аспекти управління сімейною медициною, етапи розвитку первинної медичної допомоги
на засадах сімейної медицини. Описано методи дослідження органу зору, клініку і
лікування хвороб ока в обсязі, необхідному для роботи лікаря загальної практики –
сімейного лікаря. Для лікарів загальної практики – сімейних лікарів, терапевтів,
офтальмологів, дерматологів, фахівців з організації сімейної медицини.

7. ДИТЯЧІ ХВОРОБИ
1.
Алгоритм дії лікаря при наданні медичної допомоги хворим на
бронхіальну астму дітям [Текст] // Український медичний часопис. - 2014. - N 5. - С.
168-178.
Наведено дії лікаря загальної практики - сімейної медицини, лікаря-педіатра
первинної ланки та дії лікаря-алерголога/пульмонолога дитячого в амбулаторних умовах
відповідно до вимог МОЗ України.
2.
Алергічний риніт у дітей: нагальні питання діагностики і терапії [Текст] /
О. М. Охотнікова [та ін.] // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія.- 2015. - N 1. С. 26-36.
3.
Антибактериальное лечение детей с острым верхнечелюстным
синуситом, ассоциированным с хламидийной инфекцией [Текст] / Е. В. Белова [и др.] //
Лечащий врач. - 2014. - N 10. - С. 25-28.
Представлена схема антибактериального лечения детей с острым воспалением
околоносовых пазух, сопряженным с хламидийной инфекцией, которая базируется на
применении цикличной полиантибиотикотерапии препаратами группы макролидов.
4.
Баешко, Г. И. Врожденные краниовертебральные мальформации в
клинической практике семейного врача и педиатра [Текст] / Г. И. Баешко, В.Н.Кислица,
А. П. Дудчак // Вестник неотложной и восстановительной медицины. - 2012. - Том 13, N
3. - С. 431-434.
Статья посвящена описанию собственного клинического наблюдения аномалии
Арнольда-Киари у подростка. В работе освещены частота выявляемости, клиническая
картина, особенности диагностики и лечения данной патологии.
5.
Весельський, В. Л. Оцінювання фізичного розвитку та індивідуального
здоров'я дітей в практиці сімейного лікаря [Текст] /В.Л.Весельський // Сімейна
медицина. - 2013. - N 5. - С. 144-148.
У статті наведені результати вивчення існуючих підходів до оцінювання
фізичного розвитку та індивідуального здоров’я дітей різного віку, їхнього використання
в практиці лікарів первинного рівня надання медичної допомоги при діагностиці ризиків
розвитку хвороби, визначення доцільності призначення додаткового обстеження,
потребі в консультації та (або) нагляді педіатра.
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6.
Вітряна віспа у дітей [Текст] / С. О. Крамарьов [та ін.] // Клінічна
імунологія. Алергологія. Інфектологія. - 2014. - N 1/2. - С. 6-15.
В статті наведені етіологія і патогенез, клініка і діагностика, ускладнення,
лікування та профілактика вітряної віспи.
7.
Височина, І. Л. Проблема гострого середнього отиту в практиці лікаря
загальної практики - сімейної медицини: тактика антибіотикотерапії [Текст] / І. Л.
Височина, О. Є. Абатуров // Здоровье ребенка. - 2014. - N 5. - С. 101-104.
У статті наведені дані щодо призначення антибіотика з групи цефалоспоринів
другого покоління – препарату Зіннат у дітей з гострим середнім отитом.
8.
Косаковський, А. Л. Сучасний підхід до лікування гострого та хронічного
аденоїдиту в дітей [Текст] / А. Л. Косаковський, Ю. В. Гавриленко // Український
медичний часопис. - 2014. - N 2. - С. 71-76.
В статті наведено анатомо-фізіологічні особливості, класифікація захворювань
глоткового мигдалика, особливості діагностики та лікування гіпертрофії мигдалика та
аденоїдиту в дітей.
9.
Краснова, Е. И. Современный подход к противовирусной терапии острых
респираторных вирусных инфекций у детей. Как избежать полипрагмазии? [Текст] / Е.
И. Краснова, С. А. Лоскутова, Л. М. Панасенко // Лечащий врач. - 2014. - N 10. - С. 5660.
Показано, что применение инозина пранобекса целесообразно в качестве
вспомогательной иммунотерапии при лечении
острых респираторных вирусных
инфекций у лиц с теми или иными изменениями иммунного статуса.
10.
Кутасевич, Я. Ф. Эффективность и безопасность применения топических
ингибиторов кальциневрина в педиатрии [Текст] / Я. Ф. Кутасевич, Т.Р. Уманец //
Український медичний часопис. - 2014. - N 3. - С. 46-53.
В обзоре описаны лечение и профилактика пациентов с атопическим дерматитом.
11.
Маланичева, Т. Г. Гастроинтестинальная аллергия у детей [Текст] / Т.Г.
Маланичева, Н.В. Зиатдинова, С. Н. Денисова // Лечащий врач. - 2014. - N8. - С. 57-60.
Проведена
оценка
проявлений
гастроинтестинального
синдрома,
ассоциированного с аллергией к белкам коровьего молока, и факторов риска у детей.
Диетотерапия с включением лечебных и профилактических продуктов питания помогает
купировать клинические проявления гастроинтестинальной аллергии.
12.
Охотнікова, О. М. Кропив'янка та ангіонабряк у дітей [Текст] /
О.М.Охотнікова, К. В. Мелліна // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. - 2015.
- N 1. - С. 5-15.
Наведена класифікація, етіологія, патогенез, діагностика та лікування
кропив'янки та ангіонабряку.
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Ошлянська, О. А. До питання про сучасні можливості удосконалення
лікування ювенільних ідіопатичних артритів [Текст] / О.А.Ошлянська // Клінічна
імунологія. Алергологія. Інфектологія. - 2015. - N 1. - С. 16-25.
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Пилягина, Г. Я. Диагностика депрессивных состояний у детей и
подростков в общесоматической практике [Текст] / Г. Я. Пилягина // Сімейна медицина.
- 2013. - N 4. - С. 65-69.
Рассмотрены основные положения диагностического базиса различных
депрессивных расстройств в детском и подростковом возрасте. Описаны основные типы
депрессивных симптомокомплексов, которые выявляют в различных возрастных
группах. Представлены диагностические критерии астенического, фобического,
адинамического,
дисфорического,
делинквентного,
ипохондрического
и
истеродепрессивного вариантов депрессивных состояний как наиболее характерных для
депрессивных расстройств детского
и подросткового возраста. Определены
особенности клинического осмотра детей и подростков с депрессивными состояниями
врачами общей практики.
15.
Хорошилова, Н. В. Современные подходы к иммунокоррекции пациентов
с частыми и длительными респираторными инфекциями [Текст] / Н. В. Хорошилова //
Лечащий врач. - 2014. - N 10. - С. 48-50.
Рассматриваются механизмы действия пробиотиков и бактериальных
иммуномодуляторов. Для профилактики повторных респираторных инфекций у детей и
взрослых
целесообразно выбирать пробиотики, обладающие выраженным
иммуномодулирующим действием.
16.
Студеникин, В. М. Эпилепсия в детском возрасте [Текст]: часть 2 / В. М.
Студеникин // Лечащий врач. - 2014. - N 8. - С. 61-66.
В статье описаны клинические проявления эпилепсии у детей и подростков и
психические особенности детей с эпилепсией.
17.
Студеникин, В. М. Эпилепсия в детском возрасте [Текст]: часть 3. / В. М.
Студеникин // Лечащий врач. - 2014. - N 10. - С. 61-64.
Приведена классификация эпилепсии и судорожные
новорожденности и детей раннего возраста (1-3 года).
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хронічним холециститом [Текст] / М.К.Хобзей // Современная педиатрия. - 2013. - N 6. С. 48-51.
19.
Уніфікований
клінічний
протокол
первинної,
вторинної
(спеціалізованої) медичної допомоги дорослим та дітям "Грип" [Текст]: наказ МОЗ
України від 16 липня 2014 р. № 499 // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. 2015. - N 1. - С. 60-66.
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Шамсиев, Ф. М. Дифференцированный подход к терапии детей с
заболеваниями органов дыхания [Текст] / Ф. М. Шамсиев, Н. Х. Мирсалихова //
Український медичний часопис. - 2015. - N 2. - С. 59-61.
Представлены результаты проведенного клинического исследования применения
препарата Инспирон в составе комплексной терапии у детей с заболеваниями нижних
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Эффективность перорального цефалоспорина III поколения при ЛОРпатологии у детей [Текст] / Е. Ю. Радциг [и др.] // Лечащий врач. - 2014. - N10. - С. 5255.
Рассмотрены принципы назначения антибактериальных препаратов при
бактериальных инфекциях ЛОР-органов. Показана эффективность применения
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