До Всесвітнього дня боротьби з пневмонією

Всесвітній день боротьби
з пневмонією
відзначається щорічно
12 листопада.
Ініціатором його запровадження виступила Глобальна
коаліція проти дитячої пневмонії.
Мета цього дня – активізація боротьби з пневмонією
за допомогою комплексу заходів щодо профілактики та
лікування цього захворювання.



Пневмонiя – гостре інфекційне захворювання, переважно бактеріальної



Симптоми пневмонії у дорослих:

етіології, яке характеризується вогнищевим ураженням респiраторних
вiддiлiв легень та наявнiстю внутрiшньоальвеолярної ексудацiї.

Основним симптомом розвитку запалення легенів є кашель, зазвичай він
спочатку сухий, нав’язливий і постійний, але в деяких випадках кашель на
початку захворювання може бути не сильним. Згодом, внаслідок поширення
запалення, кашель стає вологим з невеликим виділенням слизисто-гнійного
мокротиння.
 Температура тіла може бути дуже високою до 39-40 С, а може залишатися
субфебрильною 37,1-37,5С. Тому навіть при невисокій температурі тіла, кашлі,
слабкості й інших ознаках нездужання, слід обов’язково звернутися до лікаря.
Якщо у хворого дуже висока температура, то однією з ознак наявності запалення
легень є неефективність жарознижувальних препаратів.
 З’являються болі в грудях, особливо важко хворому зробити глибокий вдих. Біль
при вдиху і напад кашлю після вдиху також є ознаками запалення. Крім
простудних симптомів, у хворого спостерігається задишка та блідість шкірних
покривів. Загальна слабкість, підвищене потовиділення, озноб, зниження апетиту
також характерні для інтоксикації і початку запального процесу в легенях.
 Якщо подібні симптоми з’являються або в розпал застуди, або через кілька днів
після поліпшення, це можуть бути перші ознаки пневмонії. Хворому слід
негайно звернутися до лікаря, щоб пройти повне обстеження.




Джерела:
1. https://phc.org.ua/news/12-listopada-vsesvitniy-den-borotbi-iz-pnevmonieyu
2. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1 та інші.

Актуальні питання педіатрії у практиці сімейного лікаря [Текст] :
навчальний посібник / Ю. В. Вороненко [и др.] ; ред.: Ю. В. Вороненко,
О. Г. Шекера, В. В. Бережний ; Нац.мед.акад. післядип. освіти ім.
П.Л.Шупика, Ін-т сімейної медицини. - Київ : Видавець Заславський
О.Ю., 2015. - 342 с. - (Сімейна медицина). - ISBN 978-617-632-052-4 : 90.00
грн. 618.94/А 43
У посібнику розглядаються питання імунокорекції
повторних епізодів інфекції дихальних шляхів у дітей,
вигодовування малюків раннього віку, захворювання органів
дихання, травлення, серцево-судинної системи, йодний
дефіцит та йододефіцитні захворювання у дітей. Окремими
розділами представлені ацетонемічний та коматозний
синдроми. Посібник складено відповідно до навчального
плану і програми для лікарів – слухачів циклу спеціалізації
за фахом «загальна практика - сімейна медицина» медичних
академій післядипломної освіти.

Посібник буде корисним лікарям загальної практики –
сімейної медицини та студентам вищих навчальних закладів
IV рівня акредитації, підпорядкованих МОЗ України.

Бабінець, Л. С. Захворювання органів дихання в сімейній
медицині [Текст] : навчальний посібник / Л. С. Бабінець, І. О.
Боровик, Л. В. Андріюк. - Київ : ВСВ "Медицина", 2019. - 312 с. ISBN 978-617-505-754-4 : 290.00 грн. 616.2/Б 12




У навчальному посібнику матеріал подано системно,
наведено короткі відомості щодо основ пропедевтики
захворювань органів дихання, описано симптоми і
найпоширеніші захворювання дихальної системи,
міжнародні алгоритми ведення таких пацієнтів, а також
рекомендації щодо медикаментозної та не
медикаментозної їх реабілітації. Особливістю видання є
включення до його контенту рекомендацій фінського
медично-наукового товариства Duodecim Medical
Publications Ltd, яке спеціалізується на комплексних
рішеннях у сфері доказової медицини.
Для широкого кола фахівців первинної медичної
допомоги (лікарі загальної практики – сімейних лікарів,
дільничних терапевтів, педіатрів), а також лікарів інших
медичних спеціальностей – терапевтів, пульмонологів, які
практикують у галузі амбулаторної терапії та
пульмонології, студентів-медиків старших курсів, лікарівінтернів, а також усіх, хто потребує підвищення
кваліфікації у сфері ведення пацієнтів із захворюваннями
дихальної системи на основі як класичних, так і останніх
сучасних вітчизняних і міжнародних рекомендацій.

Березняков, И. Г. Внебольничные пневмонии [Текст] : монография /
И. Г. Березняков. - 2-е изд. - Донецк : Издатель Заславский А.Ю.,
2011. - 160 с. - ISBN 978-617-7001-84-2 : 37.00 грн. 616.242/Б 48


У монографії розглядаються ключові
питання класифікації, етіології, діагностики
та лікування хворих з позалікарняними
пневмоніями.
Особливу увагу приділено визначенню місця
лікування пацієнтів, обгрунтування вибору
антибіотиків і шляхи їх введення, часу
початку і тривалості антибактеріальної
терапії, причин клінічних невдач при
лікуванні хворих.
Книга призначена для лікарів-терапевтів,
пульмонологів, сімейних лікарів, студентів
медичних вузів.

Дитяча пульмонологія [Текст] : навчальний посібник / О.
Л. Цимбаліста [и др.] ; ред. О. Л. Цимбаліста. - Київ : ВСВ
"Медицина", 2019. - 600 с. - ISBN 978-617-505-716-2 :
550.00 грн. 618.972/Д 49






У навчальному посібнику наведено основні методи діагностики,
провідні симптоми і синдроми у дітей із захворюваннями
дихальної системи. Висвітлено сучасні погляди на етіологію,
патогенетичні механізми розвитку, клінічну картину,
особливості перебігу, діагностику і принципи лікування вад
розвитку, спадкових, інфекційних та інтерстиційних
захворювань органів дихання, бронхіальної астми й уражень
легень у разі системних захворювань.
Під час підготовки посібника використано сучасні рекомендації
та протоколи діагностики і лікування відомих світових
медичних товариств й асоціацій: Європейського респіраторного
товариства, Європейського товариства кардіологів,
Американської академії педіатрів, Європейської ради реанімації,
Європейського педіатричного товариства з васкулярних
захворювань легень, Глобальної ініціативи з астми. Частина
матеріалу публікується на теренах України вперше. Окремі
симптоми і синдроми рідкісних хвороб часто призводять до
діагностичних помилок, тому інформація, подана у посібнику, є
особливо цінною для лікарів-практиків.
Для студентів і лікарів-інтернів медичних закладів вищої освіти,
педіатрів дитячих пульмонологів, лікарів інтенсивної терапії та
лікарів загальної практики.

Интенсивная терапия в пульмонологии [Текст] : монография. Т. 1 /
Рос. респираторное о-во ; ред. С. Н. Авдеев. - Москва : Атмосфера,
2014. - 304 с. - (Серия монографий Российского респираторного
общества под ред. А. Г. Чучалина). - ISBN 978-5-902123-52-1 : 489.00
грн. 616.24/И 73


П'ята монографія фундаментальної серії
Російського респіраторного товариства
узагальнює накопичений світовий і вітчизняний
досвід по всьому колу проблем, пов'язаних з
інтенсивною терапією в пульмонології. У
першому томі представлені розділи, які
розглядають дихальну недостатність, ургентну
кислородотерапию, застосування інвазивної та
неінвазивної вентиляції легенів при дихальної
недостатності, інгаляційної терапію, інтенсивну
терапію при загостренні хронічної обструктивної
хвороби легень, астматичному статусі, гостро
респіраторному дистрес-синдромі, важкої
позалікарняної і нозокоміальної пневмонії.
Для пульмонологів, терапевтів, хірургів,
реаніматологів, клініцистів і лікарів загальної
практики.

Интенсивная терапия в пульмонологии [Текст] : монография : в 2 т. Т. 2 / Рос.
респираторное о-во ; ред. С. Н. Авдеев. - Москва : АТМО, 2015. - 312 с. : ил. (Серия монографий Российского респираторного общества под ред. А. Г.
Чучалина). - ISBN 978-5-902123-56-9 : 489.00 грн. 616.24/И 73


У другому томі представлені розділи,
які розглядають проблеми інтенсивної
терапії при аспіраційної пневмонії і
аспіраційних синдромах, важких
формах грипу, травмах грудної клітки,
сепсисі, гострій дихальній
недостатності при неінфекційних
дифузних паренхіматозних
захворюваннях легенів, особливо
інтенсивної терапії при тромбоемболії
легеневої артерії, кровохаркання і
легеневій кровотечі, плевральних
випотах, пневмоторакс, дихальної
недостатності при нервово-м'язових
захворюваннях і ін.
Для пульмонологів, терапевтів,
хірургів, реаніматологів, клініцистів і
лікарів загальної практики.

Катилов, А. В. Клиническая пульмонология детского возраста
[Текст] : учебное пособие / А. В. Катилов, Д. В. Дмитриев, Е. Ю.
Дмитриева ; ВНМУ им. Н. И. Пирогова. - Изд. 2-е, доп. Винница : ФЛП Каштелянов А. И., 2014. - 352 с. : ил. - ISBN 978966-2073-18-8 : 145.00 грн. . 618.972/К 29


У представленому навчальному посібнику в
чіткій, обґрунтованій формі, з урахуванням
аналізу концепцій вітчизняних і зарубіжних
наукових шкіл, викладені з практичної точки
зору основні питання діагностики та
лікування основних клінічних синдромів та
захворювань органів дихання у дітей.



Для студентів старших курсів медичних
університетів, лікарів-інтернів та лікарів
початківців - педіатрів, пульмонологів та
лікарів загальної практики.

Клиническая интерпретация рентгенограммы легких [Текст] :
справочное издание / М. Дарби [и др.]. ; пер. с англ. под ред. В. Н.
Трояна. - Москва : ГЭОТАР-МЕДИА, 2017. - 216 с. : ил. - ISBN
978-5-9704-4206-7 : 251.00 грн., 244.00 грн. 616.073.32/К 49




Довідник «Клиническая интерпретация
рентгенограммы легких» - керівництво за
ознаками, що відповідає нормі і патології,
дозволяє успішно орієнтуватися в
рентгенограмах і розпізнавати патологію, яка
призвела до тих чи інших змін. Високоякісні
зображення з чіткими назвами допоможуть
навчитися ідентифікувати анатомічні
орієнтири і клінічні прояви. Нам інформацію
про те захворювань містять ключові відомості
і основні рентгенологічні ознаки, на які слід
орієнтуватися в практичній діяльності.
Зручний довідник по опису рентгенограм
органів грудної клітини призначений для
студентів медичних вузів і лікарів-практиків, а
також необхідний тим, хто проходить цей
модульний курс або перебуває у відрядженні,
всім, хто хоче поліпшити свої знання в області
найбільш універсальних методів діагностики.

Нозокомиальная пневмония у взрослых [Текст] : российские
национальные рекомендации / Рос. ассоц. специалистов по хирургическим
инфекциям, Рос. респираторное о-во, Рос. о-во патологоанатомов ; ред.: Б.
Р. Гельфанд, Д. Н. Проценко, Б. З. Белоцерковский. - 2-е изд., перераб. и
доп. - Москва : Медицинское информационное агентство, 2016. - 176 с. ISBN 978-5-8948-1982-2 : 190.00 грн. 616.242/Н 78


В оновленій версії Російських національних
рекомендацій «Нозокомиальная пневмония у
взрослых» представлені сучасні доказові дані про
епідеміології, факторах ризику, патогенез, етіології і
способи профілактики цього дуже поширеного
ускладнення, відображена сучасна діагностична та
лікувальна концепція. Рекомендації по антимікробної
терапії сформульовані з урахуванням динаміки
антибіотикорезистентності збудників. Детально
висвітлено особливості респіраторної терапії у хворих
з нозокомиальной пневмонією.
Для терапевтів, пульмонологів, анестезіологівреаніматорів, хірургів, патологоанатомів,
мікробіологів, клінічних фармакологів, рентгенологів
та лікарів функціональної діагностики.

Первинна медична допомога [Текст] : у 2 т. Т. 1. Загальні положення,
внутрішні хвороби у загальній лікарській практиці / Л. С. Бабінець [и
др.] ; ред. Л. С. Бабінець. - Львів : Магнолія 2006, 2019. - 580 с. - ISBN
978-617-574-157-3 : 500.00 грн. 616.1/9-08/П 26
Первинна медична допомога [Текст] : у 2 т. Т. 2. Поліпрофільні
питання у загальній лікарській практиці / Л. С. Бабінець [и др.] ; ред.
Л. С. Бабінець. - Львів : Магнолія 2006, 2019. - 424 с. - ISBN 978-617574-157-3 : 499.00 грн. 616.1/9-08/П 26




У посібнику викладена найновіша інформація щодо
організаційних аспектів надання медичної допомоги у
світлі реформи системи охорони здоров’я України на
засадах пріоритету первинної медичної допомоги, а
також висвітлено актуальність введення у практику
ПМД електронної системи E-Health, Міжнародної
класифікації симптомів і проблем ІСРС-2. Посібник є
мультидисциплінарним, у ньому зібрана інформація
щодо частіших синдромів і нозологій внутрішньої
медицини, загальної хірургії, отоларингології,
урології, неврології, психіатрії, акушерства і
гінекології, офтальмології, шкірних хвороб і
венерології, травматології, фтизіатрії та педіатрії.
Видання буде корисним для лікарів загальної
практики – сімейної медицини, дільничних терапевтів,
педіатрів, лікарів інших спеціальностей, а також для
студентів старших курсів та інтернів.

Рентгенография и эндоскопия органов дыхания [Текст] : учебное
пособие / Н. Е. Чернеховская [и др.]. - Москва : БИНОМ, 2017. 256 с.: ил. - ISBN 978-5-9518-0703-8 : 307.00 грн. 616.073.32/Р 39


Висвітлено сучасні уявлення про анатомофізіологічні особливості органів дихання,
протипоказання і ускладнення бронхоскопії,
клінічна, рентгенологічна, ендоскопічна,
цитологічна та морфологічна картини основних
захворювань трахеобронхіального дерева і
легких.
Для рентгенологів, ендоскопістів, пульмонологів,
терапевтів, хірургів.
У книзі: 507 малюнків, бібліографія - 37 назв.

Розадо-де-Кристенсон, М. Лучевая диагностика. Опухоли
органов грудной клетки [Текст] : монография / М. Розадо-деКристенсон, Б. В. Картер ; пер. А. А. Пашков ; пер. с англ. Москва : Изд-во Панфилова, 2018. - 608 с. : ил. - ISBN 978-591839-093-1 : 1861.00 грн. 616.073.32/Р 64


У книзі використаний компактний стиль
подання інформації з великою кількістю
ілюстративного матеріалу (болем 1600
зображень). Докладно описані новоутворення
легенів, дихальних шляхів, середостіння (в
тому числі тимуса і стравоходу), серця,
крупних судин, плеври і грудної стінки. На
особливу увагу заслуговують розділи,
присвячені подібного огляду всіх форм легких і
лімфом органів грудної клітини, а також оцінці
поширеності злоякісних пухлин і ефективності
терапії.
Книга призначена для фахівців з променевої
діагностики, онкологів і пульмонологів.

Самсыгина, Г. А. Пневмония у детей [Текст] : руководство / Г. А.
Самсыгина. - Москва : ГЭОТАР-МЕДИА, 2019. - 176 с. - (Б-ка врачаспециалиста). - ISBN 978-5-9704-5102-1 : 182.00 грн. 618.972/С 17
У посібнику представлені усі види пневмоній,
які бувають у дітей, починаючи з періоду
новонародженості і закінчуючи 18 роками. Це
внутрішньоутробні (вроджені) пневмонії,
позалікарняних, так звані домашні, включаючи
пневмонії у іммунокомпрометірованних дітей з
різними дефектами імунітету, госпітальні
(внутрішньолікарняні, нозокоміальних) і
аспіраційні пневмонії. Проаналізовано
етіологія всіх типів пневмоній, їх патогенез,
клінічна картина і діагностика. Детально
викладені принципи лікування даної патології.
 Видання призначене лікарям-педіатрам, які
працюють в стаціонарах, дільничним і лікарям
загальної практики, а також студентам старших
курсів педіатричних факультетів медичних
вузів, інтернам і ординаторам.


Фомичев, М. В. Новорожденные. Терапия тяжелых инфекций
[Текст] : монография / М. В. Фомичев, И. О. Мельне. - Москва :
Логосфера, 2016. - 216 с. - ISBN 978-5-98657-057-0 : 558.00 грн.
618.95/Ф 76

В даний час однієї з провідних причин
захворюваності і смертності в
неонатальному періоді служать вроджені
та набуті постнатально інфекції. Ця
книга являє собою друге, істотно
перероблене видання 2011 року і є
оглядом сучасних методів діагностики і
лікування, які використовуються в
неонатології та довести свою
ефективність.
 Узагальнення клінічного досвіду авторів і
дані зарубіжної і вітчизняної медицини в
цій сфері будуть цікаві і корисні
практикуючий лікарям-неонатотогам.
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