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     У холодну пору року на грип та 

ГРВІ (гострі респіраторні вірусні 

інфекції) хворіє більшість людей. 

Хвороба порушує звичний ритм 

людини, у неї підвищується 

температура, з’являється кашель, 

нежить. До того ж, небезпечними є 

ускладнення грипу.  

В епідеміологічному сезоні 20162017 років очікують 
циркуляцію грипу трьох штамів – типу A «Каліфорнія» 

(H1N1), і двох нових, які лише цього року зайшли в Україну, 

– типу А «Гонконг» (H3N2) і типу B «Брісбен». Аби 

уберегтися від них, фахівці радять населенню потурбуватися 

про своє здоров’я завчасно і зробити вакцинацію. 

 

Книги: 

 

1. Деева Э. Г. 
Грипп. На пороге пандемии : руководство для врачей / Э. Г. 

Деева. - М.:ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 208 с.    616.921/Д 26 

 

2. Діагностика, лікування та профілактика грипу  : 

монография / І. В. Дзюблик [и др.]. - К. : Медкнига, 2011. - 190 с.   

616.9/Д 44 

 

3. Дерягин Ю. П. 

Грипп и другие острые респираторные заболевания : учеб. 

пособие / Ю.П. Дерягин. - Ростов-н/Д : Феникс, 2006. - 160 с.   

616.921/Д 36 

 

4. Ершов Ф. И.  

Антивирусные препараты в практике педиатра: справочное 

издание / Ф. И. Ершов, М. Г. Романцов, И. Ю. Мельникова. - 3-е 



изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-МЕДИА, 2013. - 340 с.   

616.9-053/Е 80 

 

5. Малый В. П. 

Грипп: пособие для врачей / В.П. Малый, М.Г. Романцов, 

Т.В.Сологуб. - СПб. ; Харьков : Б.и., 2007. - 108 с.   616.921/М 20 

 
 

Журнали: 

6. Глушко-Маківська А. П. 

Сучасні тенденції впровадження вакцинації проти грипу  / А. 

П. Глушко-Маківська, О. О. Соколовська // Інфекційні хвороби. - 

2015. - N 4. - С. 101. 

 

7. Гострі респіраторні інфекції, в тому числі грип. 

Уніфікований клінічний протокол екстреної медичної 

допомоги МОЗ України  // Острые и неотложные состояния в 

практике врача. - 2016. - № 2. - С. 19-25. 

8. Грип: огляд сучасних вітчизняних рекомендацій  // 

Мистецтво лікування. Журнал сучасного лікаря. - 2016. - № 1/2. - 

С. 44-47. 

9. Грип в Україні в епідемічному сезоні 2015-2016 рр. та 

прогноз на наступний сезон 2016-2017 рр. / А. П. Міроненко [та 

ін.] // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія : видання для 

лікаря-практика. - 2016. - N 4. - С. 6-9. 

10. Дополнительная и альтернативная медицина: эхинацея, 

цинк, мед... и грипп побежден!  // Здоров'я України. - 2016. - № 

8. - С. 42-43. 

11. Клиника гриппа, вызванная разными серотипами вируса 

= Clinical picture of influenza caused by a different virus serotypes / А. 

Ф. Попов [и др.] // Эпидемиология и инфекционные болезни. - 

2015. - № 6. - С. 39-43. 

12. Огляд сучасних рекомендацій з ведення хворих на грип 

(підсумки Всеукраїнської тренінг-програми для лікарів 

«Мистецтво лікування: експрес-курс професійного 



вдосконалення» в м. Києві) // Ліки України. - 2016. - № 3. - С. 

83-86. 

13. Опыт лечения сезонного гриппа, осложненного вирусно-

бактериальными пневмониями: многоцентровое 

ретроспективное исследование / Д. Л. Шукевич [и др.] // 

Вестник интенсивной терапии. - 2016. - № 2. - С. 46-50. 

14. Особливості грипу сезону 2016 в дітей  / С. О. Крамарьов [и 

др.] // Актуальная инфектология. - 2016. - N 1. - С. 108-112. 

 


