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У  покажчику  представлені  методичні  рекомендації,  що  надійшли  до  фонду бібліотеки 

у  I кварталі  2016 року. 

Видання розташовані у алфавітному порядку зі спеціальностей. Покажчик  розраховано  

на  головних,  штатних  та  позаштатних  спеціалістів  обласного  Департаменту охорони 

здоров’я ,  та лікарів, що впроваджують нові методики  лікування  в медичну практику. 

 

Ендокринологія  

 

1. Оптимізація лікарського забезпечення хворих на цукровий діабет 2 типу на основі 

фармакоекономічних досліджень : методичні рекомендації / ВНМУ ім. М. І. Пирогова, Укр. 

центр наук. мед. інформ. та патентно-ліцензійної роботи ; укл.: Т. А. Германюк, Т. І. Івко. -

Київ : [б. и.], 2015.     616.4 О-62 

 

Інфекційні хвороби  

 

2. Ведення пацієнта з ВІЛ-інфекцією/СНІДом сімейним лікарем : методичні рекомендації / Л. 

Ф. Матюха [и др.] ; Нац. мед.акад. післядипломної світи ім. П. Л. Шупика, Укр. центр наук. 

мед. інформ. та патентно-ліцензійної роботи. -Київ : [б. и.], 2015.      616.9 В 26 

 

3. Оптимізація антибактеріальної терапії сепсису у хворих із гнійнозапальними процесами 

м’яких тканин : методичні рекомендації / С. Шаповал [и др.] ; Запорізька мед.акад. 

післядипл. освіти МОЗ України, Укр. центр наук. мед. інформ. та патентно-ліцензійної 

роботи. Київ ; Запоріжжя : [б. и.], 2015.  616.9 О-62 

 

Кардіологія 

 

4. Метод комплексного лікування хворих на ішемічну хворобу серця з коронарним синдромом 

Х : методичні рекомендації / Одеський НМУ, Укр. центр наук. мед. інформ. та патентно-

ліцензійної роботи ; укл. О. О. Якименко [и др.]. -Київ : [б. и.], 2015. 616.127.3 М 54  

 

5. Спосіб діагностики обмеження локального коронарного резерву у звитій коронарній артерії 

у хворих на ішемічну хворобу серця з коронарним синдромом Х : методичні рекомендації / 

Одеський НМУ, Укр. центр наук. мед. інформ. та патентно-ліцензійної роботи ; укл.: О. О. 

Якименко, Д. М. Себов, О. О. Пєніна. -Київ ; Одеса : [б. и.], 2015. 616.127.3 С 73 

 

Неврологія та психіатрія 

 

6. Менеджмент медико-соціальних проблем пацієнтів з розумовою відсталістю на рівні 

первинної ланки медичної допомоги: методичні рекомендації / Нац. мед.акад. 

післядипломної світи ім. П. Л. Шупика, Харківська мед.акад.післядип.освіти, Українська 

мед. стомат. акад., Укр. наук.-досл. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ 

України ; укл. О. Є. Коваленко [и др.]. -Київ : [б. и.], 2014. 616.89 М 50 

 

Нефрологія 

 

7. Клінічні та вікові особливості застосування біогенних препаратів у комплексному лікуванні 

хворих на хронічний пієлонефрит із поєднаною патологією гастродуоденальної та 

гепатобіліарної систем : методичні рекомендації / ВНЗ "Буковинський державний медичний 

університет МОЗ України", Укр. центр наук. мед. інформ. та патентноліцензійної роботи ; 

укл.: Т. О. Безрук, О. І. Волошин, В. В. Безрук. Київ ; Чернівці : БДМУ, 2015.   616.6 К 49 

 



 

 

Онкологія  

 

8. Основні цитоморфологічні об'єктивізовані диференційнодіагностичні ознаки доброякісних і 

злоякісних пухлин яєчника : методичні рекомендації / Нац. ін-т раку, Укр. центр наук. мед. 

інформ. та патентно-ліцензійної роботи ; укл. Л. С. Болгова [и др.]. -Київ : [б. и.], 2015.  

618.1-006 О-75 

 

9. Супровідна терапія глюкозамінілмурамілдипептидом та мелатоніном при променевому 

лікуванні хворих на рак грудної залози : методичні рекомендації / Ін-т медичної радіології 

ім. С. П. Григор'єва НАМН України, Укр. центр наук. мед. інформ. та патентноліцензійної 

роботи ; укл. П. П. Сорочан [и др.]. -[Харків] ; Київ : [б. и.], 2015.  617.541 С 89 

 

Організація охорони здоров’я  

 

10. Методичні рекомендації з розробки на засадах доказової медицини, впровадження та 

моніторингу застосування протоколів провізора (фармацевта) : методичні рекомендації / І. А. 

Зупанець [и др.] ; Держ.експерт. центр МОЗ України, Укр. центр наук. мед. інформ. та 

патентно-ліцензійної роботи. -Київ : [б. и.], 2015.   610.2:34 М 54 

 

Стоматологія  

 

11. Лікування карієсу зубів у дітей із дифузним нетоксичним зобом : методичні рекомендації / 

ДВНЗ "Буковинський державний медичний університет" МОЗ України, Укр. центр наук. 

мед. інформ. та патентно -ліцензійної роботи ; укл.: О. І. Годованець, М. М. Рожко. -Київ : [б. 

и.], 2015.  618.973.1 Л 56 

 

Фтизіатрія  

 

12. Спосіб діагностики порушень стану імунітету у хворих на хіміорезистентний туберкульоз 

легень : методичні рекомендації / Запорізький ДМУ, Укр. центр наук. мед. інформ. та 

патентно-ліцензійної роботи ; укл.: О. С. Шальмін, О. М. Разнатовська. -[Запоріжжя] ; Київ : 

Запорізький ДМУ, 2015  616.2-002.5 С 73  

 

13. Спосіб корекції порушень стану імунітету у хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень 

: методичні рекомендації / Запорізький ДМУ, Укр. центр наук. мед. інформ. та патентно-

ліцензійної роботи ; укл.: О. С. Шальмін, О. М. Разнатовська. -[Запоріжжя] ; Київ : 

Запорізький ДМУ, 2015.  616.2-002.5 С 73  

 

14. Спосіб прогнозування ефективності та безпечності лікування хворих на туберкульоз легень, 

що вперше діагностовано : методичні рекомендації / Одеський НМУ, Нац. ін-т фтизіатрії і 

пульмонології ім. Ф. Г. Яновського, Укр. центр наук. мед. інформ. та патентноліцензійної 

роботи ; укл. Ю. І. Фещенко [и др.]. -[Одеса] ; Київ : Астропринт, 2015.   616.2-002.5 С 73 

 

Хвороби органів дихання  

 

15. Легенева реабілітація хворих на хронічне обструктивне захворювання легень на тлі 

ожиріння або дефіциту маси тіла : методичні рекомендації / ДВНЗ "Буковинський державний 

медичний університет" МОЗ України, Укр. центр наук. мед. інформ. та патентно-ліцензійної 

роботи ; укл.: Г. Я. Ступницька, О. І. Федів. -Київ : [б. и.], 2014.   616.24 Л 38 

 

 



Хірургія 

 

16. Хірургічне лікування хворих на гострий панкреатит на підставі клінічної оцінки сучасних 

характеристик панкреатичної інфекції : методичні рекомендації / Львіввський НМУ ім. Д. 

Галицького, Укр. центр наук. мед. інформ. та патентно-ліцензійної роботи ; укл.: М. Ю. 

Ничитайло, Д. В. Андрющенко, В. А. Магльований. -Київ : [б. и.], 2015.    617.437 Х 50 

 

 

17. Оцінка порушень мінерального обміну у професійних контигентів за допомогою методу 

атомно-емісійної спектроскопії зіндуктивнозв’язаною плазмою : методичні рекомендації / 

Ін-т медицини праці НАМН України, Укр. центр наук. мед. інформ. та патентноліцензійної 

роботи ; укл. І. М. Андрусишина [и др.]. -Київ : Авіцена, 2014.    616.008 О-93 


