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До
уваги
медичних
фахівців
пропонуємо
бібліографічний покажчик «Друковані праці медиків
Херсонщини, (1978-2006 рр.)», в якому представлені
матеріали з досвіду практичної роботи. Дану інформацію
можна знайти в Херсонській обласній науковій медичній
бібліотеці.
Матеріал у покажчику подано у хронологічному
порядку. У межах кожного року дотримується алфавітна
система розташування. У кінці наведено алфавітний
покажчик авторів.
Покажчик розраховано на різні категорії користувачів:
організаторів охорони здоров’я,
практичних лікарів,
наукових співробітників.
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1978
1. Астионенко А.А., (обласний протитуберкульозний диспансер).
Прогностическое значение выделения лекарственноустойчивых микобактерий
туберкулёза /А.А. Астионенко //Врачебное дело. -1978. -№12. -C. 27-30.
2. Бобин В.А., (Чаплинська ЦРЛ).
Диагностическое значение показателей артериальной осциллографии и
реовазографии при пояснично-крестцовом радикулите /В.А. Бобин //Врачебное
дело. -1978. -№7. -C.118-120.
3. Бобин В.А., (Чаплинська ЦРЛ).
Значение методик объективного исследования болевого синдрома при
пояснично-крестцовых радикулитах /В.А. Бобин //VI съезд невропатологов и
психиатров Украинской ССР. - Харьков, 1978. -C. 188.
4. Бобин В.А., (Чаплинська ЦРЛ).
К объективизации болевого синдрома при пояснично-крестцовом радикулите:
автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата
медицинских наук /В.А. Бобин. - Харьков, 1978. –18 с.
5. Бобрик В.А., (лікарня ім.О.С.Лучанського).
Опыт применения ЛФК в цехах завода для снижения заболеваемости
пояснично-крестцовым радикулитом /В.А. Бобрик //VI съезд невропатологов и
психиатров Украинской ССР. - Харьков, 1978. -C. 214-215.
6. Вашанцев А.А., (Білозерська ЦРЛ).
Ингаляция кислородно-воздушной смеси /А.А. Вашанцев
сестра. - 1978. - №5. -C. 46-47.

//Медицинская

7. Вашанцев А.А., (Білозерська ЦРЛ).
Наркоз сомбревином при амбулаторных операциях /А.А. Вашанцев //Вестник
хирургии им. И.И.Грекова. -1978. -№3. -C. 113.
8. Добрыкина М.А., (обласна психіатрична лікарня).
Некоторые
данные
о
структуре
цереброваскулярных
заболеваний
/М.А.Добрыкина //VI съезд невропатологов и психиатров Украинской ССР. Харьков, 1978. -C. 471-472.
9. Калабуха А.В., (Новозбурівська протитуберкульозна лікарня).
Лечение алкоголизма и алкогольных психозов в условиях туберкулезной
больницы /А.В. Калабуха //Совершенствование диспансерных методов работы
противотуберкулезных учреждений. - Херсон, 1978. -C.196-199.
10. Киселева Р.А., (обласна інфекційна лікарня).
Сальмонеллезы у детей раннего возраста в Херсонской области
/Р.А.Киселева, Э.З.Мосунова, Г.С. Баумерт //Материалы 2-й Республиканской
конференции по медицинской географии (26-27 мая 1977 г., Полтава). –К.,
1978. -C.193-194.
11. Кодинец Л.Г., (обласна психіатрична лікарня).
Некоторые вопросы реабилитации больных неврозами /Л.Г. Кодинец //VI съезд
невропатологов и психиатров Украинской ССР. -Харьков, 1978. -C. 42-44.
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1979
12. Бессалов В.С., (обласна СЕС).
Дальнейшее изучение природного очага туляремии на острове Бирючий
/В.С.Бессалов, Л.А. Теременко //Журнал микробиологии, эпидемиологии и
иммунологии. -1979. -№11. -C. 96-97.
13. Близнюк А.Ф., (обласна клінічна лікарня).
Редкое наблюдение кровоточащей злокачественной хемодектомы желудка
/А.Ф.Близнюк, В.С. Олейник //Хирургия. -1979. -№6. -C. 107.
14. Иванов И.М., (лікарня ім. А. і О.Тропіних).
Периферическое поле зрения в начальных стадиях глаукомы с учётом
индивидуальных особенностей границ относительного поля зрения
/И.М.Иванов //Офтальмологический журнал. -1979. -№6. -C. 341-343.
15. Клименко С.А., (пологовий будинок Суворовського р-ну м.Херсон).
Регионарное
перераспределение
крови
в
послеродовом
периоде
/С.А.Клименко //Вопросы охраны материнства и детства. -1979. -№6. -C. 70.
16. Костышин А.Т., (клінічна лікарня Суворовського району).
Локальная
гипербарическая
оксигенация
при
лечении
гайморитов
/А.Т.Костышин //Вестник оториноларингологии. -1979. -№2. -C. 46-49.
17. Стрелковский К.М., (обласна стоматологічна поліклініка).
Ортодонтия и протезирование в детском возрасте: учеб.пособие
/К.М.Стрелковский. -М.: Медицина, 1979. –135 с., ил.
1980
18. Астионенко А.А., (обласний онкологічний диспансер).
Случай хронического деструктивного туберкулеза и эндометриоза легких
/А.А.Астионенко, А.И. Пуляев, В.Н. Масальский //Врачебное дело. -1980. -№2. C. 59.
19. Гитман Г.И., (лікарня ім.Лучанського).
Муковисцидоз у детей первого года жизни /Г.И. Гитман //Педиатрия. -1980. №2. -C. 67.
20. Гордеев В.И. (обласна клінічна лікарня).
Внематочная беременность с имплантацией плода в печень /В.И.Гордеев
//Клінічна хірургія. -1980. -№4. -C. 67.
21. Зунихис Э.А., (лікарня ім. О.С.Лучанського).
Сочетанная терапия при воспалительном процессе в аденоме предстательной
железы /Э.А. Зунихис, Ю.Л. Александров //Журнал экспериментальной и
клинической медицины. -1980. -№3. -C. 299.
22. Калабуха В.А., (Новозбурівська протитуберкульозна лікарня).
Опыт лечения больных туберкулезом легких, страдающих алкоголизмом
/В.А.Калабуха, А.В.Калабуха //Проблемы туберкулеза. -1980. -№6. -C. 37-40.
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23. Костышин А.Т., (клінічна лікарня Суворовського району).
К вопросу о лечении больных гайморитами постоянным дренированием
верхнечелюстных пазух /А.Т. Костышин //Журнал ушных, носовых и горловых
болезней. - 1980. -№4. -C. 23.
24. Лукьяненко М.А., (обласна клінічна лікарня).
Опыт лечения больных с глубокими флегмонами лица /М.А.Лукьяненко,
Н.И.Найденов //Хирургическая и ортопедическая стоматология. -К,1980. Вып.10. -C. 22-24.
25. Олейник В.С., (обласна дитяча клінічна лікарня).
Врожденный дефект перикарда /В.С. Олейник, В.Н. Мунтян //Педиатрия. 1980. - №10. -C. 72.
26. Олейник В.С., (обласна дитяча клінічна лікарня).
Фиброма легкого у ребенка /В.С. Олейник, О.К. Шеховцева, Г.И. Гитман
//Хирургия. -1980. -№10. -C. 97-98.
27. Филипчик И.С., (обласна стоматологічна поліклініка).
Использование постоянного магнитного поля при лечении пародонтоза
/И.С.Филипчик, Р.Ф. Блицман //Стоматология. -1980. -№3. -C. 27.
1981
28. Иванов И.М., (лікарня ім. А. і О.Тропіних).
Возрастные изменения периферических границ относительного поля зрения и
высота орбитального края /И.М.Иванов, А.С.Новохатский //Офтальмологический журнал. -1981. -№8. -C. 474-476.
29. Калабуха А.В., (Новозбурівська протитуберкульозна лікарня).
Применение сульфозина при лечении хронического алкоголизма у больных
туберкулезом легких /А.В. Калабуха, В.А. Калабуха //Проблемы туберкулеза. 1981. -№3. -C. 38-41.
30. Калабуха В.А., (Новозбурівська протитуберкульозна лікарня).
К вопросу лечения больных туберкулезом легких и хроническим алкоголизмом
/В.А. Калабуха, А.В. Калабуха //Врачебное дело. -1981. -№12. -C. 74-77.
31. Козлова В.Ф., (обласна стоматологічна поліклініка).
Оказание помощи больным с травмами челюстно-лицевой области в условиях
поликлинического приема в отделении, кабинетов городов, ЦРБ, участковых
больниц
и
врачебных
амбулаторий:
методические
рекомендации
/В.Ф.Козлова. -Херсон, 1981. -5 с.
32. Костышин А.Т., (клінічна лікарня Суворовського району).
О влиянии гипербарической оксигенации на некоторые виды микрофлоры
/А.Т.Костышин //Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунологии. 1981. -№5. -C. 112.
33. Костышин А.Т., (клінічна лікарня Суворовського району).
Острый гнойный гайморит и фронтит, осложненные периоститом орбиты
/А.Т.Костышин, Е.И. Гинзбург //Журнал ушных, носовых и горловых
болезней. -1981. -№6. -C. 59-60.
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34. Энтерогенный "первичный" перитонит у детей грудного возраста
/Г.С.Баумерт, Р.А. Киселева, Э.З. Мосунова и др. //Педиатрия. -1981. -№9. C.58-59. –(Обласна дитяча клінічна лікарня).
1982
35. Гаухман В.Д., (обласна інфекційна лікарня).
Поражение кожи при инфекционных заболеваниях /В.Д. Гаухман //Вестник
дерматологии и венерологии. -1982. -№3. -C. 53-56.
36. Калабуха А.В., (Новозбурівська протитуберкульозна лікарня).
Особенности течения туберкулеза у впервые выявленных больных,
страдающих хроническим алкоголизмом /А.В. Калабуха //Туберкулез. -1982. Вып.14. -C.17-20.
37. Калабуха А.В., (Новозбурівська протитуберкульозна лікарня).
Противоалкогольная терапия у больных туберкулезом и хроническим
алкоголизмом /А.В. Калабуха, В.А. Калабуха //Проблемы туберкулеза. -1982. №8. -C. 45-49.
38. Калабуха В.А., (Новозбурівська протитуберкульозна лікарня).
Лечение алкогольной наркомании у больных туберкулезом легких
/В.А.Калабуха, А.В.Калабуха //Врачебное дело. -1982. -№3. -C. 66-68.
39. Козлова В.Ф., (обласна стоматологічна поліклініка).
Методические рекомендации по экспертизе временной нетрудоспособности
стоматологических учреждений Херсонской области /В.Ф.Козлова. -Херсон,
1982. –8 с.
40. Костышин А.Т., (клінічна лікарня Суворовського району).
Гайморит /А.Т. Костышин, А.И. Цыганов. -Киев: Здоров'я, 1982. -128 с.
41. Лукьяненко М.А., (обласна клінічна лікарня).
Опыт
лечения
переломов
суставных
отростков
нижней
челюсти
/М.А.Лукьяненко, Н.И. Найденов //Хирургическая и ортопедическая
стоматология: республиканский международный сборник. -К, 1982. -Вып.12. C.16-19.
42. Олейник В.С., (обласна дитяча клінічна лікарня).
Гемобилия после закрытой травмы печени /В.С. Олейник //Вестник хирургии
им. И.И.Грекова. -1982. -№5. -C. 76-77.
43. Олейник В.С., (обласна дитяча клінічна лікарня).
Огнестрельное ранение нижней полой вены с миграцией пули в сердце
/В.С.Олейник, А.В. Кравченко //Клінічна хірургія. -1982. -№7. -C. 73.
44. Олейник В.С., (обласна дитяча клінічна лікарня).
Первичные злокачественные опухоли печени у детей /В.С
А.В.Кравченко, В.С. Трейвас //Хирургия. -1982. -№5. -C. 111-112.

Олейник,

45. Сафроненко Г.Д., (обласна клінічна лікарня).
Досвід лікування
захворювань шийки
матки кріогенним
методом
/Г.Д.Сафроненко, В.Н. Бехалов //Педіатрія, акушерство і гінекологія. -1982. №6. -C. 58.
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46. Трейвас В.С., (обласна дитяча клінічна лікарня).
Пластика кремастерной мышцы при хирургическом лечении крипторхизма у
детей /В.С. Трейвас, О.К. Шеховцева, А.Г. Самай //Клиническая хирургия. 1982. -№12. - C. 56-57.
47. Филипчик И.С., (обласна стоматологічна поліклініка).
Местное обезболивание в клинике хирургической стоматологии: методические
рекомендации /И.С.Филипчик, В.Ф.Козлова. -Херсон, 1982. -6 с.
48. Эффективность дренирующих методов при лечении острых
абсцессов легких у детей /А.Г. Самай, В.С. Олейник, О.К. Шеховцева,
В.С.Трейвас //Вестник хирургии им. И.И.Грекова. -1982. -№3. -C.124-128. –
(Обласна дитяча клінічна лікарня).
1983
49. Близнюк А.Ф., (обласна клінічна лікарня).
Изолированные подкожные разрывы желчного пузыря при закрытой травме
живота /А.Ф. Близнюк //Хирургия. -1983. -№1. -C. 78.
50. Гольденберг Л.С., (відділкова залізнична лікарня).
Модификация
и
способ
изготовления
трубок
для
дренирования
верхнечелюстной пазухи /Л.С. Гольденберг //Журнал ушных, носовых и
горловых болезней. -1983. -№1. -C. 75-76.
51. Калабуха А.В., (Новозбурівська протитуберкульозна лікарня).
О стимулирующем эффекте 1% раствора сульфозина при лечении больных
туберкулезом легких и алкоголизмом /А.В. Калабуха, В.А. Калабуха
//Туберкулез: Республиканский межведомственный сборник. -К., 1983. Вып.15. -C. 101-102.
52. Калабуха В.А., (Новозбурівська протитуберкульозна лікарня).
Лечение хронического алкоголизма у больных туберкулезом легких:
методические рекомендации /В.А.Калабуха, А.В.Калабуха. -Херсон, 1983. –25с.
53. Калабуха В.А., (Новозбурівська протитуберкульозна лікарня).
Применение тетурама при лечении хронического алкоголизма у больных
туберкулезом легких /В.А. Калабуха //Врачебное дело. -1983. -№11. -C. 48-49.
54. Кодинец Л.Г., (обласна психіатрична лікарня).
Опыт применения магнитофонной суггестотерапии с музыкальным
сопровождением
в
условиях
отделения
пограничных
состояний
психоневрологической больницы /Л.Г.Кодинец //Психическая саморегуляция. 1983. -Вып. 3. -C. 316-318.
55. Костышин А.Т., (клінічна лікарня Суворовського району).
Шпатель – языкодержатель /А.Т. Костышин //Журнал ушных, носовых и
горловых болезней. -1983. -№1. -C. 78.
56. Олейник В.С., (обласна дитяча клінічна лікарня).
Тромбоз селезеночной вены как причина профузного пищеводного
кровотечения /В.С. Олейник, Э.Я. Шкоденко //Клінічна хірургія. -1983. -№2. C.59.
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57. Фиксман Ф.Л., (обласна клінічна лікарня).
Одномоментная аденомэктомия предстательной железы с применением
извлекаемого гемостатического шва /Ф.Л.Фиксман //Урология и нефрология.1983. -№4. -C.63-65.
58. Филипчик И.С., (обласна стоматологічна поліклініка).
Стоматологическая помощь жителям сельской местности /И.С. Филипчик
//Основы организации стоматологической помощи населению. –М., 1983. C.73-94.
59. Яковенко И.И., (обласна клінічна лікарня).
Нагноившаяся гигантская холестеатома среднего уха, осложнившаяся
перисинуозным и субпериостальным абсцессом при целой барабанной
перепонке /И.И.Яковенко, С.И. Кушнаренко //Журнал ушных, носовых и
горловых болезней. -1983. -№5. -C. 81-82.
1984
60. Гаухман В.Д., (обласна інфекційна лікарня).
Диагностика инфекционных болезней в практике дерматолога /В.Д. Гаухман
//Вестник дерматологии и венерологии. -1984. -№8. -C. 44-48.
61. Гитман Г.И., (лікарня ім. О.С.Лучанського).
Клинико-морфологическое исследование при холецистите /Г.И. Гитман,
В.Т.Кононенко //Врачебное дело. -1984. -№7. -C. 38-40.
62. Джумбаев С.У., (дитяча поліклініка №1 Комсомольського району).
Левосторонняя грудная симпатэктомия в лечении облитерирующих
заболеваний артерий конечностей /С.У. Джумбаев, В.С.Аппазов, К.И.Халилов
//Клиническая хирургия. -1984. -№7. -C. 17-19.
63. Калабуха В.А., (Новозбурівська протитуберкульозна лікарня).
Лечение алкогольных психозов у больных туберкулезом легких и хроническим
алкоголизмом в условиях туберкулезного стационара /В.А.Калабуха,
А.В.Калабуха //Проблемы туберкулеза. -1984. -№12. -C. 49-52.
64. Калабуха В.А., (Новозбурівська протитуберкульозна лікарня).
Некоторые особенности хронического туберкулеза легких у больных,
страдающих алкоголизмом /В.А.Калабуха, А.В.Калабуха //Туберкулез. -1984. Вып.16. -C.39-42.
65. Петров С.Р., (обласна клінічна лікарня).
Роль активности иммунокомпетентных клеток в патогенезе ожоговой болезни
/С.Р. Петров, И.Е.Король //Иммунология и аллергия. -1984. -Вып.18. -C. 80-82.
66. Самай А.Г., (обласна дитяча клінічна лікарня).
Лечение гигантских абсцессов легких у детей /А.Г. Самай, В.С.Олейник,
О.М.Авилова //Вестник хирургии им. И.И.Грекова. -1984. -№8, Т.133. -C.93-95.
67. Сафроненко Г.Д., (обласна клінічна лікарня).
Досвід роботи кабінетів дитячої і юнацької гінекології в Херсонській області
/Г.Д.Сафроненко, О.Ф.Давидкевич, Р.Р.Давидкевич //Педіатрія, акушерство і
гінекологія. -1984. -№5. -C. 55-57.
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68. Трейвас В.С., (обласна дитяча клінічна лікарня).
Полное раздельное положение яичка и придатка при
/В.С.Трейвас //Клиническая хирургия. -1984. -№6. -C. 2-8.

крипторхизме

69. Трейвас В.С., (обласна дитяча клінічна лікарня).
Рецидив крипторхизма и его хирургическое лечение /В.С.Трейвас,
Э.Я.Шкоденко, А.В. Кравченко //Вестник хирургии им. И.И.Грекова. -1984. №1. -C. 105-107.
70. Яковенко Г.И., (обласна клінічна лікарня).
Наш опыт диагностики и лечения воспалительных заболеваний лобных пазух
/Г.И.Яковенко //Журнал ушных, носовых и горловых болезней. -1984. -№3. C.67-68.
1985
71. Калабуха А.В., (Новозбурівська протитуберкульозна лікарня).
Особенности рецидива туберкулеза легких у больных, страдающих
хроническим алкоголизмом /А.В. Калабуха, В.А. Калабуха //Туберкулез. -1985. №17. -C. 22-24.
72. Калабуха А.В., (Новозбурівська протитуберкульозна лікарня).
Результаты лечения больных деструктивным туберкулезом легких и
наблюдения за ними в отдаленном периоде /А.В. Калабуха, В.А. Калабуха
//Врачебное дело. -1985. -№7. -C. 41-42.
73. Калабуха В.А., (Новозбурівська протитуберкульозна лікарня).
Пирогенные средства в терапии больных туберкулезом легких, страдающих
алкоголизмом /В.А. Калабуха, А.В. Калабуха //Проблемы туберкулеза. -1985. №4. -C. 38-41.
74. Костышин А.Т., (клінічна лікарня Суворовського району).
Канюля - проводник для дренирования лобных пазух при фронтитах
/А.Т.Костышин //Журнал ушных, носовых и горловых болезней. -1985. -№2. C.79-80.
75. Могилевский Б.Ю., (обласна СЕС).
Опыт диспансерного наблюдения за лицами с повышенным риском
заболевания гидрофобией /Б.Ю. Могилевский //Зоонозные инфекции: тезисы
докладов VI республиканской научно-практической конференции. -КиевЧерновцы, 1985. - C.60-62.
76. Неотложная помощь при субарахноидальных кровоизлияниях у
больных хроническим алкоголизмом /С.А.Благая, П.А. Благий, П.Я.Заборский и
др. //Проблемы неотложной психиатрии: тезисы докладов Всесоюзной
конференции 24-25 декабря. –М., 1985. -C. 14-15. –(Обласна дитяча клінічна
лікарня).
77. Олейник В.С., (обласна дитяча клінічна лікарня).
Рак желудка у ребенка /В.С.Олейник, А.В.Карабан, Е.В.Скорик //Хирургия. 1985. -№7. -C. 138-139.
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78. Олейник В.С., (обласна дитяча клінічна лікарня).
Синдром Паркса Вебера у ребенка /В.С. Олейник, Н.С. Шейко //Клиническая
хирургия. -1985. -№6. -C. 70-71.
79. Олейник В.С., (обласна дитяча клінічна лікарня).
Торакоабдоминальное ранение с повреждением сердца у ребенка
/В.С.Олейник , А.В. Карабан, В.Г. Копейко //Вестник хирургии им. И.И.Грекова. 1985. - №4. -C. 100-101.
80. Петров С.Р., (обласна клінічна лікарня).
Нарушение функциональной активности иммунокомпетентных клеток при
ожоговой травме /С.Р. Петров, Л.Н. Савчук, И.Е. Король //Клиническая
хирургия. –1985. -№3. –C. 17-18.
81. Трейвас В.С., (обласна дитяча клінічна лікарня).
Обоснование хирургических методов и организационных мероприятий при
лечении крипторхизма у детей: автореферат диссертации на соискание ученой
степени кандидата медицинских наук /В.С. Трейвас. –К: Киевский НИИ
урологии и нефрологии, 1985. –17 с.
82. Яковенко И.И., (обласна клінічна лікарня).
Длительное бессимптомное пребывание крупного инородного тела в левом
бронхе /И.И. Яковенко, Н.С. Максимюк, С.И. Кушнаренко //Журнал ушных,
носовых и горловых болезней. –1985. -№4. –C. 72.
1986
83. Гаухман В.Д., (обласна інфекційна лікарня).
Особенности синдрома Лайелла у детей первого года жизни /В.Д. Гаухман
//Вестник дерматологии и венерологии. –1986. -№5. –C. 44-47.
84. Гольденберг Л.С., (відділкова залізнична лікарня).
Шприц для лечения больных средним отитом /Л.С. Гольденберг //Журнал
ушных, носовых и горловых болезней. –1986. -№3. –C. 86-87.
85. Кушнаренко С.И., (обласна клінічна лікарня).
Тератома носоглотки у ребенка 5 лет /С.И. Кушнаренко, Г.И. Яковенко
//Вестник оториноларингологии. –1986. -№6. –C. 83-84.
86. Олейник В.С., (обласна дитяча клінічна лікарня).
Ущемленная грыжа Трейца у ребенка /В.С.Олейник, Н.С.Шейко //Вестник
хирургии им. И.И.Грекова. –1986. -№6. –C. 110-114.
87. Результаты эксперимента по повышению эффективности
стоматологической помощи путем увеличения ее объема за одно посещение
/И.С.Филипчик,
Л.П.Белокурова,
С.Д.Дедеян,
Г.С.Кузнецова
//Совершенствование организационных форм стоматологической помощи
населению: труды ЦНИИС. –М, 1986, Т.17. –C. 3-6. -(Обласна стоматологічна
поліклініка).
88. Релапаротомия у детей /В.С.Олейник, Н.С.Шейко, А.В.Карабан,
Г.Н.Искусова //Хирургия. –1986. -№8. –C. 132-134. –(Обласна дитяча клінічна
лікарня).
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89. Рябоконь А.В., (обласна дитяча клінічна лікарня).
Диагностика расстройств регионарного кровотока в яичке методом
реотестикулографии /А.В. Рябоконь //Клиническая хирургия. –1986. -№12. C. 13-15.
90. Хамилис М.Д., (обласна інфекційна лікарня).
Эпилепсия у детей и подростков после перенесенной нейроинфекции
/М.Д.Хамилис //Журнал невропатологии и психиатрии им. Корсакова. –1986. №6, Т.LXXXVI. – C. 810-813.
1987
91. Вдовиченко Ю.П., (лікарня ім. А. і О.Тропіних).
Лікування постгеморагічної анемії та післяопераційної імуносупресії у хворих
на міому матки нуклеїнатом натрію /Ю.П. Вдовиченко //Педіатрія, акушерство і
гінекологія. –1987. -№4. –C. 50-52.
92. Дранков А.М., (пологовий будинок Суворовського р-ну м.Херсон).
Порівняльна оцінка закінчення родів у жінок з локалізацією плаценти у верхніх
відділах матки /А.М. Дранков //Педіатрія, акушерство і гінекологія. – 1987. №2. –C. 51-52.
93. Калабуха В.А., (Новозбурівська протитуберкульозна лікарня).
Клиническая и социальная характеристика больных туберкулезом легких и
хроническим
алкоголизмом,
проживающих
в
сельской
местности
/В.А.Калабуха, А.В. Калабуха //Туберкулез. –1987. –Вып.19. – C. 101-103.
94. Калабуха В.А., (Новозбурівська протитуберкульозна лікарня).
Комплексное лечение больных туберкулезом легких и хроническим
алкоголизмом /В.А. Калабуха, А.В. Калабуха //Проблемы туберкулеза. -1987. №10. –C. 414-43.
95. Костышин А.Т., (клінічна лікарня Суворовського району).
К вопросу о щадящих методах лечения больных фронтитом /А.Т. Костышин
//Журнал ушных, носовых и горловых болезней. –1987. -№6. –C. 15-17.
96. Костышин А.Т., (клінічна лікарня Суворовського району).
Приставка – трепан к электрической стоматологической бормашине для
трепанопункции лобной пазухи /А.Т. Костышин //Журнал ушных, носовых и
горловых болезней. –1987. -№4. –C. 86.
97. Кушнаренко С.И., (обласна клінічна лікарня).
Односторонний вазомоторный ринит после экстирпации звездчатого узла
/С.И.Кушнаренко //Журнал ушных, носовых и горловых болезней. –1987. №5. –C.85-86.
98. Олейник В.С., (обласна дитяча клінічна лікарня).
Электростимуляция кишечника при паралитической непроходимости у детей
/В.С.Олейник, А.В.Рябоконь, А.В.Чернов //Хирургия. –1987. -№8. –C.128-129.
99. Филипчик И.С., (обласна стоматологічна поліклініка).
Организация стоматологической помощи сельскому населению Херсонской
области /И.С. Филипчик, В.Г. Бурлака //ХІІ научно-практическая конференция
стоматологов Киевской области, декабрь 1985. –Белая Церковь, 1987. –C. 79.
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100. Яковенко Г.И., (обласна клінічна лікарня).
Тяжелое комбинированное риногенное осложнение с благоприятным исходом
/Г.И. Яковенко, С.И. Кушнаренко //Журнал ушных, носовых и горловых
болезней. –1987. -№2. –C. 67-68.
1988
101. Горбачевский Г.И., (обласна інфекційна лікарня).
Опыт
раннего
выявления
и
лечения
больных
трахинеллезом
/Г.И.Горбачевский //Медицинская паразитология и паразитарные болезни. –
1988. -№3. –C. 92.
102. Дробот А.И., (Високопільська ЦРЛ).
Посттравматический субкапсулярный разрыв селезенки с поздним нагноением
/А.И. Дробот, А.М. Колодний //Клиническая хирургия. –1988. - №9. –C. 62-63.
103. Интубация и электростимуляция кишечника в лечении
паралитической непроходимости у детей /В.С.Олейник,
А.В.Рябоконь,
А.В.Чернов, А.Г.Самай, А.В.Карабан //XVI съезд хирургов Укр.ССР: тезисы
докладов. –К., 1988. –C. 266. –(Обласна дитяча клінічна лікарня).
104. Король И.Е., (обласна клінічна лікарня).
Некоторые пути иммунокоррекции у больных ожоговой травмой /И.Е. Король,
С.Р.Петров //Ожоговая болезнь: тезисы докладов IV Республиканской научной
конференции «Патогенез и лечение термических поражений и их последствий
у детей», г.Харьков (4-6 октября 1988 года). –К., 1988. –C. 65.
105. Кушнаренко С.И., (обласна клінічна лікарня).
Лечение больных хроническими ринитами внутриносовой селективной
нейротомией: информационное письмо /С.И. Кушнаренко. - К, 1988. –3 с.
106. Кушнаренко С.И., (обласна клінічна лікарня).
Топографоанатомическое обоснование лечения больных полипозным
синуситом и ринитом с помощью внутриносовой селективной нейротомии
/С.И.Кушнаренко //Журнал ушных, носовых и горловых болезней. –1988. №3. –С.3-5.
107. Окулов А.Б., (обласна дитяча клінічна лікарня).
Новое в хирургическом лечении крипторхизма /А.Б. Окулов, В.С. Трейвас
//Новые направления в диагностике и лечении хирургической инфекции у
детей: материалы VI Всесоюзной конференции детских хирургов, (Суздаль,
11-12 ноября 1988 г.). –М., 1988. –C. 175-176.
108. Олейник В.С., (обласна дитяча клінічна лікарня).
Острый перфоративный холецистит у новорожденного /В.С. Олейник //Вестник
хирургии им. И.И.Грекова. –1988. -№12, Т.141. –C. 48-49.
109. Олейник В.С., (обласна дитяча клінічна лікарня).
Эхинококк селезенки у ребенка /В.С. Олейник, М.Б. Яковенко,
Г.Г.Припутникова //Вестник хирургии им. И.И.Грекова. –1988. -№2. –C. 85.
110. Распространенность энтеровирусов в воде открытых водоемов
/А.А.Коваль, Д.Д. Фадина, Т.П. Цыбайкина //Детские инфекции. –1988. –
Вып.18. –C. 33-35. –(Обласна СЭС).

13
111. Филипчик И.С., (обласна стоматологічна поліклініка).
Управление стоматологической службой области /И.С.Филипчик.
Здоровье, 1988. –47 с.

–К.:

112. Хамилис М.Д., (обласна інфекційна лікарня).
Вопросы социальной компенсации детей и подростков, страдающих
эпилепсией на почве нейроинфекций /М.Д. Хамилис //Журнал невропатологии
и психиатрии им. Корсакова. –1988. -№6, Т.88. –C. 72-76.
113. Хамилис М.Д., (обласна інфекційна лікарня).
Поведение страдающих эпилепсией учащихся /М.Д. Хамилис //Журнал
невропатологии и психиатрии им. Корсакова. –1988. -№6, Т.LXXXVIII. -C.77-79.
1989
114. Гайдаманчук И.И., (Новокаховська міська лікарня).
Острый стенозирующий ларинготрахеобронхит у взрослого больного /И.И.
Гайдаманчук //Журнал ушных, носовых и горловых болезней. –1989. -№3. –
C. 70.
115. Калабуха А.В., (Новозбурівська протитуберкульозна лікарня).
Дифференциальная диагностика острых неспецифических заболеваний легких
и туберкулеза в условиях сельской туберкулезной больницы /А.В.Калабуха,
В.А. Калабуха //Проблемы туберкулеза. –1989. -№6. –C. 67-71.
116. Леваж перидурального пространства при гнойном перидурите у
детей /В.С.Олейник, В.Д.Малищук, А.В.Карабан, О.В.Киданов, Н.И.Костюк //
Хирургия. –1989. -№11. –C. 124-125. –(Обласна дитяча клінічна лікарня).
117. Олейник В.С., (обласна дитяча клінічна лікарня).
Лечение инвагинации кишечника у детей /В.С.Олейник,
Н.К.Кожевникова //Клиническая хирургия. –1989. -№6. –C. 71-72.

Н.С.Шейко,

118. Филипчик И.С., (обласна стоматологічна поліклініка).
Результаты эксперимента по перестройке стоматологической помощи
/И.С.Филипчик, В.Г. Бурлака, Р.Ф. Блицман //Стоматология. –1989. -№3, Т.68.
–C. 74-76.
119. Хаіт О.В., (обласна клінічна лікарня).
Ефективність застосування мієлопіду у комплексному оперативному лікуванні
хворих на міому матки /О.В. Хаіт //Педіатрія, акушерство і гінекологія. –1989. №6. – C. 53-54.
120. Хамилис М.Д., (обласна інфекційна лікарня).
Факторы риска эпилепсии у детей и подростков на почве перенесенной
нейроинфекции /М.Д. Хамилис //Журнал невропатологии и психиатрии
им. Корсакова. – 1989. - №6, Т.89. – C. 30-33.
121.
Хирургическая
коррекция
локальной
терморегуляции
низведенного яичка у больных с крипторхизмом /В.С. Трейвас, А.Б. Окулов,
Э.Я.Шкоденко, А.В.Рябоконь //Клиническая хирургия. –1989. -№9. –C. 73-74.–
(Обласна дитяча клінічна лікарня).
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122. Горбачевский Г.И., (обласна інфекційна лікарня).
Случай токсокароза у детей /Г.И. Горбачевский, Г.Л.Данилова, С.Н.Дмитриев
//Педиатрия. –1990. -№7. –C. 80-82.
123. Исследование варикоцеле у детей методом Допплера
/А.В.Рябоконь, В.С. Олейник, Э.Я. Шкоденко, В.С. Трейвас //Вестник хирургии
им. И.И.Грекова. –1990. -№11, Т.145. –C. 101. –(Обласна дитяча клінічна
лікарня).
124. Калабуха А.В., (Новозбурівська протитуберкульозна лікарня).
Эндобронхиальное вливание антибактериальных препаратов в комплексном
лечении больных туберкулезом легких и хроническим алкоголизмом с
алкогольным
повреждением
печени
/А.В.Калабуха,
В.А.Калабуха
//Туберкулез. –1990. –Вып.22. –C. 11-12.
125. Кушнаренко С.И., (обласна клінічна лікарня).
Состояние местного и системного гуморального иммунитета у больных с
аллергической формой вазомоторного ринита до и после внутриносовой
селективной нейротомии и электроакустики нижних носовых раковин
/С.И.Кушнаренко //Журнал ушных, носовых и горловых болезней. –1990. –№1.–
С.41-44.
126. Организация эпидемиологического надзора за гепатитом В:
методические
рекомендации
/А.Ф.Фролов,
М.Я.Оргель,
А.Л.Гураль,
Г.И.Горбачевский. –Киев, 1990. – 22 с. –(Обласна інфекційна лікарня).
127. Случай успешного лечения тяжелого отравления ребенка
ацетилсалициловой кислотой /С.Н. Дмитриев, М.С. Набатов, В.Д. Сташенко и
др. //Педиатрия. –1990. -№10. –C. 99-100. –(Обласна інфекційна лікарня).
128. Сочетанный метод лечения неврологических проявлений
поясничного
остеохондроза
низкочастотным
магнитным
полем
и
вакуумонофорезом
гидрокортизона
и
трилона
Б
/И.М.
Гарбер,
Н.Е.Четверикова, Л.Т. Калужская и др. //Вопросы курортологии. –1990. -№2. –
C.61. –(Лікарня ім. А. і О.Тропіних).
1991
129. Возникновение вспышек трихинеллеза среди населения
Херсонской области в 1986-1988гг. /С.Н. Дмитриев, М.С. Набатов,
С.М.Панкратов, А.А.Коваль и др. //Медицинская паразитология и паразитарные
болезни. –1991. -№4. –C. 23-24. –(Обласна інфекційна лікарня).
130. Землянкин А.А., (клінічна лікарня Суворовського району).
Отдаленные результаты грыжесечения /А.А. Землянкин //Клиническая
хирургия. –1991. -№2. –C. 15-16.
131. Землянкин А.А., (клінічна лікарня Суворовського району).
Симультанные операции при вентральных грыжах: автореферат диссертации
на соискание ученой степени кандидата медицинских наук /А.А. Землянкин. –
Харьков, 1991. –24 с.
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132. Клинические проявления при укусах пауком каракуртом
/С.Н.Дмитриев, М.С. Набатов, В.В. Сташенко и др. //Врачебное дело. –1991. №5. –C.100-101. –(Обласна інфекційна лікарня).
1992
133. Коврижный В.Г., (Каховська ЦРЛ).
Поперечный разрыв поджелудочной железы у ребенка /В.Г. Коврижный
//Клінічна хірургія. –1992. -№6. –C. 68.
134. Костюк Н.И., (обласна дитяча клінічна лікарня).
Поперечный разрыв поджелудочной железы у ребенка /Н.И.Костюк,
В.Г.Коврижный, В.С. Олейник //Клиническая хирургия. –1992. -№6. –C. 68.
1993
135. Гайдаманчук И.И., (Новокаховська міська лікарня).
Съемный пластиночный протез с металлическим кламером и зубами в
пищеводе /И.И. Гайдаманчук //Журнал ушных, носовых и горловых
болезней. –1993. -№4. –C. 49.
136. Дворецька В.М.
Клініко-експериментальне
обгрунтування
використання
вілонезу
при
променевій терапії хворих на рак гортані: автореферат дисертації на здобуття
наукового ступеня кандидата медичних наук /В.М.Дворецька. –К., 1993. –22 с.
137. Могилевский Б.Ю., (обласна СЕС).
Распространенность зоонозных хламидиозов в Азово-Черноморском регионе
Украины /Б.Ю. Могилевский
//Актуальные вопросы микробиологии,
эпидемиологии и иммунологии инфекционных болезней: программа и тезисы
докладов научно-практической конференции (8-10 июня 1993 года). – Харьков,
1993. –C. 233.
1994
138. Андрющенко Ю.А., (обласна клінічна лікарня).
Опыт лечения некоторых острых состояний и заболеваний нервной системы
эндолюмбальным введением лекарственных средств: опыт работы отделения
реанимации Херсонской областной больницы /Ю.А. Андрющенко, Н.М. Лысюк
//Український вісник психоневрології. –1994. –Вип.4. –C. 200-202.
139. Петриченко Т.Т., (обласна клінічна лікарня).
Тяжелая
форма
острого
рассеянного
энцефаломиелита
с
преимущественным поражением зрительного нерва /Т.Т.Петриченко,
Л.Ф.Хмель //Офтальмологический журнал. –1994. -№1. –C. 52-53.
1995
140. Горб А.Л., (обласна дитяча клінічна лікарня).
Протипароксизмальний центр в умовах обласної дитячої лікарні /А.Л. Горб,
Н.В.Непотрібна //Український вісник психоневрології. –1995. –Вип.3(7). C. 28-29.
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141. Деменко В.Д., (обласна дитяча клінічна лікарня).
Дифференцированная терапия в восстановительном периоде перинатальной
патологии центральной нервной системы /В.Д. Деменко, В.А. Федосеев
//Український вісник психоневрології. –1995. –Вип.3(7). –C. 72-73.
142. Лятецька Л.В., (обласна дитяча клінічна лікарня).
Організація неврологічної допомоги дітям в Херсонській області /Л.В.Лятецька,
М.Я.Гінчерман, А.Л.Горб //Український вісник психоневрології.–1995. –
Вип.3(7).– C. 37-39.
1996
143. Аверченко В.Н., (клінічна лікарня Суворовського району).
Применение анальгин-новокаин-платифиллиновой смеси для купирования
болевого приступа и лечения невралгий тройничного нерва /В.Н. Аверченко,
Е.Г. Шешеловский //Стоматология. – 1996. - №1. –C. С.44.
144. Андрющенко Ю.А., (обласна клінічна лікарня).
О случаях первичного амебного менингоэнцефалита в Херсонской области
/Ю.А.Андрющенко, Н.М. Лысюк //Лікарська справа. –1996. -№1-2. –C.164-165.
145. Землянкин А.А., (клінічна лікарня Суворовського району).
Консервативное лечение субкапсулярного разрыва селезенки /А.А. Землянкин,
Н.И. Василенко //Клінічна хірургія. –1996. -№8. –C. 51.
146. Ильченко В.П., (обласна клінічна лікарня).
Диагностика гранулематоза Вегенера у женщин молодого возраста
/В.П.Ильченко, Т.Л.Триус //Лікарська справа. –1996. -№7-9. –C. 163-165.
147. Коваль А.И., (обласна клінічна лікарня).
Влияние крамолина (кромогликата натрия) на клиническое течение
бронхиальной астмы /А.И. Коваль, Ю.А. Ромаскевич //Вестник физиотерапии и
курортологии. – 1996. - №4. – C. 39.
148. Коваль А.И., (обласна клінічна лікарня).
Что нужно знать о бронхиальной астме: (руководство для больных)
/А.И.Коваль, Ю.А. Ромаскевич. – Херсон, 1996. –79 с.
149.
Лапароскопическая
холецистэктомия
/А.А.
Землянкин,
Е.Е.Карабелеш, Н.И.Василенко, А.М. Салах //Клінічна хірургія. – 1996. - №9. –
C. 49. -(Клінічна лікарня Суворовського району).
150. Лещенко Н.А., (Бериславська ЦРЛ).
Опыт организации работы по выявлению гипертонической болезни среди
жителей сельского района /Н.А.Лещенко, Э.Ф.Писаренко //Лікарська справа. –
1996. -№5-6. –C. 157-158.
1997
151. Галушко И.Е., (м.Херсон, НПЦ «Арніка»).
Применение суис-органных препаратов для коррекции спастических форм
церебрального паралича у детей до 7 лет с задержкой речевого развития /И.Е.
Галушко //Биологическая терапия. –1997. -№3. –C. 19-21.
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152. Горбачевский Г.И., (обласна інфекційна лікарня).
Диагностика и организация медпомощи больным лептоспирозом на
догоспитальном этапе: методические рекомендации /Г.И. Горбачевский. –
Херсон, 1997. –4 с.
153. Дячук Д.Д., (обласний онкологічний диспансер).
Проблемы организации специализированной помощи онкологическим
больным с IV стадией заболевания /В.Н. Лехан, Д.Д. Дячук, О.Л. Зюков
//Медицинские вести. – 1997. - №2. – C. 36-38.
154. Комплексное использование гипербарической оксигенации и
микроволновой резонансной терапии в лечении больных язвенной болезнью
/А.Н.Братчук, Н.Н.Кирющенко, Ю.А.Ромаскевич, И.Л.Поданев //Вестник
физиотерапии и курортологии. –1997. -№1. –C. 31-33. -(Обласна клінічна
лікарня).
155. Уманський О.Л., (обласний онкологічний диспансер).
Оптимізація системи діагностики та диспансерного спостереження хворих на
рак передміхурової залози: автореферат дисертації на здобуття наукового
ступеня кандидата медичних наук /О.Л. Уманський. –Київ, 1997. –27 с.
156. Харлан В.І., (обласна клінічна лікарня).
Дослідження лімфатичної системи хворих із патологією порожнини таза і
вісцерального відділу живота /В.І. Харлан, В.М. Соколов, Г.М. Рожковська,
Є.Д.Гребеник //Український радіологічний журнал. –1997. -№2. –C. 120-124.
1998
157. Галушко И.Е., (м.Херсон, НПЦ «Арніка»).
Биологическая терапия некоторых форм сахарного диабета /И.Е. Галушко
//Биологическая терапия. – 1998. - №1. – C. 44-45.
158. Костіков Р.Р., (обласна клінічна лікарня).
Місце магніторезонансної томографії в діагностичній програмі при генітальному
ендометріозі /Р.Р. Костіков //Медичні перспективи. –1998. -№3, т.ІІІ. –C. 73-74.
1999
159. Братчук О.М., (обласна клінічна лікарня).
Радіоімунологічний аналіз стану ендокринної системи при дії різних фізичних
факторів /О.М.Братчук, О.М.Роздільська, С.І.Роздільський, Т.П.Якимова
//Український радіологічний журнал. –1999. -№4. –C. 418-420.
160. Данилевич О.В., (обласна стоматологічна поліклініка).
Некоторые характеристики слюны больных метеорологическим хейлитом
/О.В.Данилевич //Вісник стоматології. –1999. -№1. –C. 75.
161. Денисенко А.И., (лікарня ім. А. і О.Тропіних).
Оценка тяжести состояния и прогнозирование исхода у пациентов с
хирургическими заболеваниями /А.И. Денисенко //Клінічна хірургія. –1999. №10. –C.35-37.
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162. Денисенко А.И., (лікарня ім. А. і О.Тропіних).
Статистические методы, используемые для оценки тяжести состояния и
прогнозирования исхода хирургических заболеваний /А.И. Денисенко //Клінічна
хірургія. – 1999. - №3. – C. 48-50.
163. Дячук Д.Д., (обласний онкологічний диспансер).
Етапи оптимізації паліативної допомоги онкологічним хворим /Д.Д. Дячук
//Організація та управління системою охорони здоров’я, її правове і фінансове
забезпечення на сучасному етапі реформування галузі. –Житомир, 1999. –
C.51-52.
164. Зюков О.Л., (обласний онкологічний диспансер).
Забезпечення послідовності під час передопераційної підготовки онкологічних
хворих /О.Л. Зюков, В.О. Городенчук //Організація та управління системою
охорони здоров’я, її правове і фінансове забезпечення на сучасному етапі
реформування галузі. – Житомир, 1999. – C. 52.
165. Коваленко В.В., (обласна інфекційна лікарня).
Применение комплексных гомеопатических препаратов фирмы “HEEL” (HEPAR
COMPOSITUM, HEPEEL, ENGYSTOL) для лечения острых вирусных гепатитов
В и С / В.В. Коваленко, И.М. Осауленко //Биологическая терапия. –1999. -№2. –
C.36-37.
166. Коваль А.И., (обласна клінічна лікарня).
Методические рекомендации по диагностике, наблюдению и лечению
хронического обструктивного бронхита /А.И. Коваль, Ю.А. Ромаскевич. –
Херсон: [б.и.], 1999. – 24 с.
167. Корниенко А.Г., (санаторій «Гопри»).
Опыт психопрофилактики и психотерапии беременных /А.Г. Корниенко
//Медицинская реабилитация, курортология, физиотерапия. –1999. -№4. C. 54-55.
168. Костіков Р.Р., (обласна клінічна лікарня).
Антигонадотропіни у комплексному лікуванні зовнішнього генітального
ендометріозу /Р.Р. Костіков //Педіатрія, акушерство та гінекологія. –1999. - №1.
–C. 111-113.
169. Костіков Р.Р., (обласна клінічна лікарня).
Клінічне застосування препарату золофт у комплексній лікувальній тактиці у
хворих з генітальним ендометріозом /Р.Р. Костіков //Медичні перспективи. –
1999. -№3, Т.4: ч.1. –C. 50-54.
170. Костіков Р.Р., (обласна клінічна лікарня).
Особливості гормонального гомеостазу у хворих із зовнішнім генітальним
ендометріозом /Р.Р. Костіков //Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 1999. №1. –C. 109-111.
171. Мітковський В.Г., (обласна інфекційна лікарня).
Лікування гострої печінкової енцефалопатії /В.Г. Мітковський, А.Г. Набатова,
М.С. Набатов, Т.О. Єжкова //Вірусні гепатити. СНІД: матеріали науковопрактичної конференції пленуму Асоціації інфекціоністів України (10-11
листопада 1999 року, м.Запоріжжя). –Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. –C.73-74.
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172. Областной центр эндопротезирования суставов: проблемы и
перспективы /О.Ю.Яремченко, Э.В. Иордан, А.В. Русанов и др. //Ортопедия,
травматология и протезирование. –1999. -№2. –C.109-111. –(Обласна клінічна
лікарня).
173. Осауленко И.М., (обласна інфекційна лікарня).
Опыт лечения вирусного гепатита «А» комплексными антигомотоксическими
препаратами фирмы «HEEL» /И.М. Осауленко //Биологическая терапия. –
1999. -№4. –C. 42.
2000
174. Бевзюк В.В.
Немедикоментозні методи відновлення функції хребта при болях в області шиї,
спини і попереку: методичні рекомендації /В.В.Бевзюк. –Херсон: Айлант, 2000.–
24 с.
175. Горб А.Л., (обласна дитяча клінічна лікарня).
К вопросу дифференциальной диагностики мионейротрофического синдрома
нижних конечностей у детей и подростков /А.Л. Горб, Е.Л. Стрижнева //Вестник
физиотерапии и курортологии. –2000. -№3. –C. 61.
176. Горб А.Л., (обласна дитяча клінічна лікарня).
Ранняя диагностика общего недоразвития речи и ее значение в медикопедагогической коррекции /А.Л. Горб, Е.Л. Кочубей //Вестник физиотерапии и
курортологии. – 2000. -№3. –C. 60-61.
177. Денисенко А.И., (лікарня ім. А. і .О.Тропіних).
Прогностическое значение показателей обмена кислорода при разлитом
гнойном перитоните, осложненном сепсисом: реферат /А.И. Денисенко
//Клінічна хірургія. – 2000. - №8. – C. 13-16.
178. Коваль А.И., (обласна клінічна лікарня).
Рациональная антибактериальная терапия в пульмонологической практике:
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пострадавших в результате аварии на ЧАЭС, проживающих в Херсонской
области /В.С. Чурсина. – Херсон, 2003. –10 с.
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235. Живило Л.М., (дитяча поліклініка Дніпровського району).
Применение препарата Angio-injeel в комплексном лечении вегето-сосудистой
дистонии у детей /Л.М. Живило //Биологическая терапия. –2004. -№1. –C.28-31.
236. Мазуряк О.П., (обласний кардіологічний диспансер).
Організація надання невідкладної медичної допомоги /О.П.
С.О.Похилько //Главный врач. –2004. -№11. –C. 33.

Мазуряк,

237. Развитие поликлинической хирургии в г.Херсоне /А.В.Арцыбашев,
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журнал.
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-№2.
–C.
45-47.
–(Обласний
протитуберкульозний диспансер).
239. Синицкий Ю.Ю., (МЦ ЧФ «ИФА», г.Херсон).
Опыт применения стоматологического анестетика артикаина в хирургической
андрологии /Ю.Ю. Синицкий, С.Ю. Синицкий //Здоровье мужчины. –2004. №3. –C. 200.
240. Синицкий Ю.Ю., (МЦ ЧФ «ИФА», г.Херсон).
Применение
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препаратов
в
профилактике
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гепатита
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лечении
хронических
уретропростатитов, обусловленных инфекциями, передаваемыми половым
путем /Ю.Ю. Синицкий, С.Ю. Синицкий //Здоровье мужчины. –2004. -№3. –
C.174.
241. Сіренко В.І., (приватна поліклініка «Рута», м.Херсон).
Методологічні підходи до концепції приватної медичної допомоги /В.І. Сіренко
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Анестезия нижнечелюстного нерва как осложнение перелома мыщелкового
отростка /В.В. Чернышев //Вопросы экспериментальной и клинической
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243. Чернышев В.В., (обласна клінічна лікарня).
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/В.В.Чернышев //Вопросы экспериментальной и клинической стоматологии. –
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244. Чернышев В.В., (обласна клінічна лікарня).
Профилактика послеоперационных гематом в практике челюстно-лицевого
отделения /В.В. Чернышев //Вопросы экспериментальной и клинической
стоматологии. –Харьков: ХГМУ. –2004. –Вып.8. –C. 153-155.

26
2005
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неотложной хирургии /В.А. Пятигорец, А.Г. Решитко, М.Ф. Аметов,
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Хирургия тромбоза супраренального отдела нижней полой вены /И.В.Арбузов
//Клінічна хірургія. – 2005. - №4-5. – C. 73.
247. Арбузова В.А., (клінічна лікарня Суворовського району).
Пути оптимизации медицинской помощи больным с острыми экзогенными
отравлениями /В.А. Арбузова, И.С. Полинчук //Тези науково-практичної
конференції молодих лікарів «Актуальні питання практичної медицини»:
жовтень 2005 року. – Херсон, 2005. – C. 23-25.
248. Бабич М.И., (обласний протитуберкульозний диспансер).
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249. Бабич М.И., (обласний протитуберкульозний диспансер).
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250. Бахурцов В.О., (лікарня ім.В.І.Лучанського).
Застосування метиленового синього при септичному шоці, як метод стабілізації
гемодинаміки /В.О. Бахурцов, А.Ю. Колеснік //Треті науково-практичні читання
присвячені пам’яті заслуженого лікаря України Г.І.Горбачевського 6 жовтня
2005 р.: матеріали. –Херсон, 2005. –C. 69-71.
251. Боляновский И.И., (клінічна лікарня Суворовського району).
Конверсии при лапароскопической холецистэктомии /И.И. Боляновский,
А.А.Землянкин, Н.И. Василенко //Тези науково-практичної конференції
молодих лікарів «Актуальні питання практичної медицини»: жовтень 2005
року. –Херсон, 2005. –C. 10-12.
252. Британ Л.І., (центр здоров'я та спортивної медицини).
Використання лазерного опромінення крові в комплексній методиці
оздоровлення
контингенту
спеціальної
медичної
групи
/Л.І.Британ,
О.В.Киданов, Ю.О.Ромаскевич //Тези науково-практичної конференції молодих
лікарів «Актуальні питання практичної медицини»: жовтень 2005 року. –Херсон,
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253. Британ Л.І., (центр здоров'я та спортивної медицини).
Оптимізація роботи спеціальної медичної групи в закладах освіти /Л.І. Британ,
С.С. Возний, Ю.О. Ромаскевич //Тези науково-практичної конференції молодих
лікарів “Актуальні питання практичної медицини”: жовтень 2005 року. –Херсон,
2005. –C. 39-40.
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Шляхи підвищення ефективності роботи спеціальної медичної групи в
навчальних закладах різного рівня акредитації /С.С. Возний, Ю.А.Ромаскевич
//Главный врач. –2005. -№9. –C. 38-39.
256. Глухов В.А., (Каховська ЦРЛ).
Опыт применения лапароскопической стойки в условиях центральной
районной больницы /В.А.Глухов, П.Н.Циомашко //Клінічна хірургія. –2005. №8. –C. 36-37.
257. Горб А.Л., (обласна дитяча клінічна лікарня).
Фебрильные судороги /А.Л. Горб //Треті науково-практичні читання присвячені
пам’яті заслуженого лікаря України Г.І.Горбачевського 6 жовтня 2005 р.:
матеріали. –Херсон, 2005. –C. 78-80.
258. Гостева А.В., (клінічна лікарня Суворовського району).
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Д.А.Галатенко //Тези науково-практичної конференції молодих лікарів
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259. Давыдова Л.В., (обласна інфекційна лікарня).
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265. Джиганская Л.В., (обласна інфекційна лікарня).
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267. Коваленко В.В., (обласна інфекційна лікарня).
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жовтень 2006 р., м.Херсон).
332. Волченко С.Ю., (обласна клінічна лікарня).
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336. Голубь В.Г., (лікарня ім. А. і О. Тропіних).
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грыж
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Передчасні пологи /С.Я., Остафі //Медичний індекс. Акушерство та гінекологія:
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профилактики и лечения /О.С. Пономаренко //Медичний індекс. Акушерство та
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району).
355. Профилактика образования пролежней у пациентов с
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