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«Хірургія – це велике довге навчання впродовж усього життя!..»

В. І. Русин, професор, Заслужений лікар України

Сьогодні хірургія − це сукупність традицій та високих технологій,яка
об’єднує лікарські знання та навики, інноваційні методики та медичне
обладнання нового покоління. Основним способом хірургічного лікування
є оперативне втручання в організм пацієнта з подальшою розробкою
прийомів, методів і техніки виконання операцій.

Невпинний багатолітній розвиток хірургії дозволив відчутно
вдосконалити лікування певних органів та систем. Це обумовило появу
нових медичних галузей: загальної, торакальної, судинної, пластичної,
ендокринної, щелепно-лицевої хірургії, нейрохірургії, кардіохірургії,
травматології, проктології, урології, оперативної гінекології,
комбустіології, трансплантології, тощо. Фонд медичної літератури
Наукової бібліотеки ХНМУ наочно відображає сучасний стан хірургічної
науки.

До вашої уваги наукові видання з хірургії, що надійшли до
нашого фонду за період 2015−2020 рр. Представлені видання
рекомендовані для науковців та практикуючих лікарів.





617.43-006
Х 50
Хірургічне лікування раку підшлункової залози та
периампулярної зони : стратегічні та тактичні питання :
монографія / В. В. Бойко, І. А. Криворучко, Є. В. Мушенко,
Р. М. Смачило ; худож. С. М. Пущенко ; Інститут загальної
та невідкладної хірургії ім. В. Т. Зайцева НАМН України. –
Харків : Промінь, 2019. – 160 с.

від локалізації пухлин та її місцевого розповсюдження, варіанти резекції
підшлункової залози, технічні аспекти виконання оперативних втручань, способи
обробки кукси підшлункової залози. Представлені тактичні підходи в залежності від
стадії онкологічного процесу ґрунтуються як на загальновідомих даних, так і на
запропонованих авторами методиках. Наведено варіанти виконання окремих етапів
хірургічного лікування, спрямованих на запобігання післяопераційних ускладнень.
Подано рекомендації щодо техніки оперативних втручань, а також вирішення
окремих тактичних питань хірургічного лікування.

Видання рекомендовано для гепатопанкреатобіліарних хірургів, онкологів,
гастроентерологів, курсантів та студентів старших курсів вищих медичних закладів.

У монографії узагальнено відомості про злоякісні
новоутворення панкреатодуоденальної зони, які
потребують резекційних втручань на підшлунковій залозі.
Розглянуто питання діагностики та лікування в залежності



617.43
Ж 78
Жовчні нориці. Сучасна концепція лікування / В. В. Бойко
[та ін.] ; Інститут загальної та невідкладної хірургії ім.
В. Т. Зайцева НАМН України. – Харків : Промінь, 2017. –
160 с.

хірургічної тактики з урахуванням кількісних показників жовчовитікання,
патоморфологічних змін гепатобілірної зони й загального стану хворого. Детально
охарактеризовано жовчні нориці, подано власний досвід поліпшення тактики й
використання хірургічних методів лікування в ургентних та планових клінічних
ситуаціях, наголошено на методах оптимізації лікування, обговорено строки
оперативних втручань, упровадження міні-інвазивних технологій, реконструктивно-
відновних операцій як уже розповсюджених у повсякденній хірургічній практиці, так
і запропонованих авторами.

Видання стане у нагоді гастроентерологам, студентам старших курсів вищих
медичних закладів, хірургам, спеціалістам з хірургії гепатобіліарної системи.

Узагальнено відомості про причини, перебіг
захворювання на жовчні нориці, наведено сучасні
класифікації хвороби, розкрито діагностичні та лікувальні
заходи, які залежать від етіології жовчних нориць,
різновидів їх локалізації й тривалості існування.
Осмислюються високоінформативні методи діагностики,



Бойко В. В. Кісти та абсцеси печінки: індивідуалізація
лікування / В. В. Бойко, О. В. Малоштан, А. О. Малоштан
[та ін.] ; Інститут загальної та невідкладної хірургії ім.
В. Т. Зайцева НАМН України. – Харків : Промінь, 2018. –
176 с.

резекційних операцій. Описано клініко-діагностичні особливості, хірургічні способи
лікування та медикаментозну підтримку при непаразитарних кістозних
захворюваннях печінки й внутрішньо-печінкових жовчних проток, паразитарних
кістах печінки та її абсцесах. Розглянуто патофізіологічні й патоморфологічні процеси
формування, дозрівання й подальшого перебігу абсцесів печінки. Велика увага
приділена, особливостям клінічного прояву й хірургічній тактиці залежно від
етіології й стадії розвитку гнійника.

Видання розраховано на лікарів-хірургів.

616.36
К 44

У монографії узагальнено досвід лікування хворих на
кісти й абсцеси печінки. Надано інформацію про хірургію
печінки в історичному аспекті, власні фундаментальні
морфологічні дослідження про прихований від очей
хірурга процес – загоєння печінкової рани після
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Хірургія серцевих ушкоджень. Особливості сучасної
доктрини / В. В. Бойко, П. М. Замятін, І. В. Полівенок [та
ін.] ; Інститут загальної та невідкладної хірургії ім.
В. Т. Зайцева НАМН України. – Харків : Промінь, 2015. –
156 с.

серцевих ушкоджень, викладено алгоритми, які оптимізують діагностичні й
лікувальні заходи. Особливу увагу приділено хірургічній тактиці, спрямованій на
своєчасне й ефективне виявлення ушкоджень внутрішньо-серцевих структур,
відновлення цілісності життєво важливих судин і тканин, з використанням штучного
кровообігу. Подано рекомендації з реанімаційної й анестезіологічної підтримки на
всіх етапах лікування постраждалих із пораненнями серця.

Видання буде корисним для лікарів-хірургів, кардіохірургів та кардіологів.

Колектив авторів узагальнює досвід надання
хірургічної допомоги хворим із ушкодженнями серця.
Подано основні положення анатомічних передумов різних
поранень та залежність від них клініки, діагностики й
лікування постраждалих. Представлено класифікацію
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C 79
Core Topics in General and Emergency Surgery / ed. : S. Paterson-
Brown, H. M. Paterson. – 6th ed. – Edinburgh ; London : Elsevier,
2019. – XII, 324 p. : fig. – (A Companion to Specialist Surgical
Practice / eds. O. James Garden, Simon Paterson-Brown)
(ExpertConsult).

«Core Topics in General and Emergency Surgery» meets the needs of surgeons in
higher training and practising consultants for a contemporary and evidence-based
account of general surgery in both elective and emergency situations. It is a practical
reference source incorporating the most current information on recent developments,
management issues and operative procedures. The text is thoroughly referenced and
supported by evidence-based recommendations wherever possible, distinguishing

«Core Topics in General and Emergency Surgery» відповідає вимогам хірургів вищої кваліфікації
та фахівців-консультантів, для складання актуального звіту на основі фактичних даних по загальній
хірургії, як в елективних, так і в надзвичайних ситуаціях. Практичний посібник включає
інформацію про останні досягнення, питання управління та оперативні процедури. Текст ретельно
проаналізований та підкріплений фактичними даними. Проводяться відмінності між достовірними
доказами на підтримку того чи іншого висновку та даними, які підтверджують, що рекомендація
може бути розроблена з урахуванням балансу ймовірностей. Як в самому тексті, так і в великому
переліку посилань в кінці кожного розділу, висвітлюється практика на основі фактичних даних.

Видання призначено для ординаторів та практикуючих лікарів. Видання буде корисним для
хірургів, лікарів інтернів, молодих спеціалістів та студентів вищих медичних закладів освіти.

between strong evidence to support a conclusion, and evidence suggesting that a recommendation can be reached on the
balance of probabilities. Each volume highlights evidence-based practice both in the text and within the extensive list of
references at the end of every chapter.

The publication is intended for residents and practitioners.
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S 12
Sabiston Textbook of Surgery : the biological basis of modern surgical
practice / ed. C. M. Townsend [et al.]. – 20th ed., international edition. –
[Philadelphia] : Elsevier, 2017. – XXV, 2146 p.

Detailed, full-color intraoperative illustrations and high-quality video clips capture
key teaching moments, allowing you to better understand the basic science of surgery,
make the most informed decisions and achieve optimal outcomes for every patient.
Subsequent sections review the management of injury, transplantation, oncology, breast,
endocrine, and abdominal procedures. Explore topics encountered by general surgery
residents in training as well as in-depth coverage of subspecialty areas including head and
neck, thoracic, vascular, urology, neurosurgery, pediatrics, and gynecology. Visually grasp
and retain difficult concepts thanks to a full-color design featuring an abundance of
illustrations, intraoperative photographs, video clips and tables as well as more

У керівництві представлені детальні, повно кольорові інтраопераційні ілюстрації і високоякісні
відео, які дозволяють краще зрозуміти основи хірургії, прийняти найбільш правильні рішення і
домогтися оптимальних результатів лікування для кожного пацієнта. Також розглядаються питання
лікування травм, трансплантації, онкології, ендокринної системи та черевної порожнини.
Розкриваються питання, з якими стикаються фахівці у загальній хірургії, а також суміжних
спеціалізаціях: судини, урологія, нейрохірургія, педіатрія і гінекологія. Завдяки повно кольоровому
дизайну з ілюстраціями, внутрішньо-операційним фотографіям, відео, таблицям та схематичним
діаграмам полегшується візуальне сприйняття та розуміння хірургічних методів і процедур. У
виданні зібрана вся необхідна, актуальна інформація щодо останніх хірургічних перспектив та
підходів у лікуванні, включаючи інновації в малоінвазивній хірургії.

Видання буде корисним для хірургів, лікарів інтернів, молодих спеціалістів та студентів вищих
медичних закладів освіти.

schematic diagrams that facilitate the comprehension of surgical techniques and procedures. Glean all essential, up-to-date,
need-to-know information about the latest surgical perspectives and approaches to treatment including innovations in
minimally invasive surgery.

The publication will be useful for surgeons, interns, young professionals and students of higher medical education.



617-089(035)
V 30
Vascular surgery : Hybrid, Venous, Dialysis Access, Thoracic
Outlet and Lower Extremity Procedures / ed. : R. C. Darling III,
C. K. Ozaki. – Philadelphia ; Baltimore : Wolters Kluwer, 2016. –
XVII, 297 p.

This clinical reference provides the richly illustrated guidance you need to perfect a
full range of hybrid, venous, dialysis access, thoracic outlet, and lower extremity
techniques in vascular surgery, avoid and manage complications, and achieve optimal
outcomes. Key Features See exactly how to perform every essential procedure, whether
endovascular, open, or combined, thanks to a wealth of exquisite, step-by-step
illustrations. Gain insights from international authorities, gleaning each expert's

Ілюстроване клінічне керівництво включає в себе: гібридну та судинну хірургію, торакальну і
хірургію діалізного доступу, а також судинну хірургію нижніх кінцівок. «Vascular surgery: Hybrid,
Venous, Dialysis Access, Thoracic Outlet and Lower Extremity Procedures» допоможе уникнути
ускладнень в ході хірургічного втручання та досягти оптимальних результатів у лікуванні.
Завдяки великій кількості покрокових ілюстрацій ви дізнаєтеся, як точно виконати кожну
необхідну процедуру: ендоваскулярну, відкриту або комбіновану. У керівництві детально
розглянуті показання та протипоказання до проведення операцій, передопераційне планування та
післяопераційне ведення пацієнтів, хірургічні методи, а також результати лікування та можливі
ускладнення для кожної процедури окремо.

Видання буде корисним для хірургів, лікарів інтернів, молодих спеціалістів та студентів
вищих медичних закладів освіти.

preferred techniques in rich detail. Efficiently review background, indications and contraindications, preoperative planning,
surgical techniques, postoperative management, and results and complications for each procedure.

The publication will be useful for surgeons, interns, young professionals and students of higher medical education.
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Г 37
Герич І. Д. Хірургічні ускладнення ін'єкційної наркоманії :
проблеми та особливості лікування / І. Д. Герич,
А. Г. Іфтодій, О. В. Більцан ; Міністерство охорони здоров'я
України, Львівський національний медичний університет
ім. Данила Галицького, Буковинський державний
медичний університет. – Чернівці : Букрек, 2015. – 487 с.

Монографія присвячена актуальній проблемі – особливостям діагностики,
лікування та наслідкам гнійно-септичних ускладнень ін’єкційної наркоманії. На
підставі власних наукових досліджень авторами розроблені та впроваджені в
практику нові методи діагностики, лікування і профілактики цього захворювання.

Видання буде корисним для науковців та практичних хірургів, які займаються
проблемою надання невідкладної хірургічної допомоги хворим з ускладненими
формами ін’єкційної наркоманії.



617.11
С 16
Салманов А. Г. Антимікробна резистентність та інфекції,
асоційовані з медичною допомогою в Україні :
епідеміологічний звіт мультіцентрового дослідження
(2010–2014 рр.) / А. Г. Салманов ; Міністерство охорони
здоров'я України, Національна медична академія
післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, Всеукраїнська
асоціація інфекційного контролю та антимікробної
резистентності. – Київ, 2015. – 400 с.

до антимікробних препаратів основних збудників цих інфекцій в Україні за 2010-2014 рр.
Розглядає динаміку змін показників захворюваності та антибіотикорезистентності
основних патогенів післяопераційних інфекцій. Виявлено недоліки існуючої системи
епідеміологічного нагляду та розроблено принципи, спрямовані на профілактику
післяопераційних гнійно-запальних інфекцій та стримування появи і поширення
резистентності до протимікробних препаратів збудників цих захворювань у хірургічних
стаціонарах України. Запропоновано впровадити в лікарнях системи інфекційного
контролю, що сприятиме профілактиці інфекцій, пов’язаних з медичною допомогою, та
зниженню показників антибіотикорезистентності патогенів цих захворювань.

Видання корисне для госпітальних епідеміологів, хірургів, лікарів-анестезіологів,
бактеріологів, інфекціоністів, лікарів інших спеціальностей.

Автор монографії представляє епідеміологічний звіт
мультіцентрового дослідження стану щодо інфекцій,
пов’язаних з наданням медичної допомоги та резистентності
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А 47
Александрова А. В. Актуальні питання застосування
синтетичного інгібітора матричних металопротеїназ за
опікових ран : монографія / А. В. Александрова ; Міністерство
освіти та науки України, Харківський національний
медичний університет. – Харків : ТОВ Планета-Прінт, 2018. –
145 с.

експериментальних досліджень авторів у зіставленні з даними наукової літератури в
аспекті фармакодинаміки синтетичного інгібітора матричних металопротеїназ за
опікових ран. Оцінено та виявлено позитивний вплив на показники загальної
протеолітичної активності, цитокінового профілю, системи оксиду азоту, стану
процесів перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантної системи у вогнищі
опікової рани; виявлено позитивні зміни у морфологічній характеристиці опікової
рани та динаміці місцевих проявів під час лікування.

Видання буде корисним для хірургів, лікарів інтернів, молодих спеціалістів та
студентів вищих медичних закладів освіти.

Монографія присвячена комбустіології – пошуку нових
підходів у лікуванні термічних опіків та застосуванню
препаратів із впливом на різні механізми загоювання
опікових ран. Викладено результати власних



617.16
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Відмороження (шляхи підвищення ефективності лікування) :
монографія / В. І. Нагайчук, В. В. Стойка, С. Д. Хіміч [та ін.]. –
Вінниця : Консоль, 2018. – 186 с.

Запропоновано шлях покращення перебігу ранового процесу на основі удосконалення
надання допомоги на догоспітальному етапі і технологій місцевого консервативного та
раннього хірургічного лікування на госпітальному етапі з використанням біологічного
ранового покриття, струмів низької інтенсивності без зовнішніх джерел в умовах
вологої камери.

Видання буде корисним для хірургів, травматологів, лікарів інтернів, молодих
спеціалістів та студентів вищих медичних закладів освіти.

На основі власних патоморфологічних, цитологічних,
мікробіологічних, імунологічних, біофізичних, статистичних
методів аналізу і опрацювання цифрового матеріалу
одержаних результатів дослідження обґрунтовано новий
підхід до вирішення актуального наукового завдання –
поліпшення результатів лікування хворих з відмороженнями.



617.3
C 95
Current Therapy of Trauma and Surgical Critical Care / ed. :
J. A. Asensio, D. D. Trunkey. – 2nd ed. – [S. l.] : Elsevier, 2016. – XXV ; 808
p.

Detailed, evidence-based guidelines help you improve patient outcomes in the OR
and ICU. Demanding surgical situations require expert advice from pioneers in the field
as well as from those on the front lines of trauma care. Practical and evidence-based,
«Current Therapy of Trauma and Surgical Critical Care» draws on the experience of Drs.
Juan A. Asensio and Donald D. Trunkey to offer a comprehensive, contemporary
summary of the treatment and post-operative management of traumatic injuries. The
concise format makes it ideally suited for everyday use, and new, full-color illustrations
highlight the most important aspects of urgent surgical care, including ventilator
management, damage control, noninvasive techniques, imaging, infection control, dealing
with mass casualties, and treating injuries induced by chemical and biological agents.

Детальні рекомендації допоможуть покращити результати лікування пацієнтів в операційних
та відділеннях інтенсивної терапії. Складні хірургічні ситуації вимагають експертної консультації
спеціалістів на місцях, а також тих, хто безпосередньо займається наданням екстреної
травматологічної допомоги. Це практичне керівництво спирається на досвід доктора Хуана А.
Асенсіо та Дональда Д. Трункі, пропонує сучасний метод лікування та післяопераційне ведення
пацієнтів з травматичними ушкодженнями. Зручний формат, робить цю книгу ідеальною для
повсякденного використання, а нові яскраві ілюстрації висвітлюють найважливіші аспекти
невідкладної хірургічної допомоги, включаючи управління апаратами штучної вентиляції легенів,
неінвазивні методи діагностики, візуалізацію, засоби та методи боротьби з інфекціями, планування
заходів на випадок надзвичайних ситуацій з великою кількістю жертв та лікування травм,
спричинених хімічними та біологічно активними речовинами.

Видання буде корисним для хірургів, лікарів інтернів, молодих спеціалістів та студентів вищих
медичних закладів освіти.

The publication will be useful for surgeons, interns, young professionals and students of higher medical education.
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Сипливий В. О. Хірургічне лікування і якість життя хворих
на перфоративну гастродуоденальну виразку : монографія /
В. О. Сипливий, В. В. Доценко, О. В. Євтушенко. – Харків :
ХНАДУ, 2015. – 105 с.

без вагатомії. Встановлено характер морфіологічних змін слизової оболонки шлунку
та 12-палої кишки у віддалені терміни. Вивчена якість життя хворих у віддалений
термін після оперативного лікування, наведено схеми медикаментозного лікування у
післяопераційному періоді.

Видання рекомендовано для лікарів-хірургів та студентів вищих медичних
закладів освіти.

Представлено результати досліджень безпосередніх
та віддалених результатів хірургічного лікування хворих
на перфоративну виразку залежно від методу
оперативного лікування із застосуванням ваготомії та



617.43
К 56
Ковальчук О. Л. Лапароскопічна хірургія жовчнокам’яної
хвороби у хворих на хронічні гепатити і цироз печінки :
монографія / О. Л. Ковальчук. – Тернопіль : Укрмедкнига,
2014. – 162 с.

хронічного холециститу, що перебігають на фоні хронічних гепатитів та цирозу
печінки. Детально висвітлено питання доопераційної та інтраопераційної експрес-
діагностики, їх переваги та недоліки. Представлено удосконалені методи
інтраопераційного візуального, рентгенологічного та ультразвукового дослідження,
запропоновано схему передопераційної підготовки хворих, яка включає корекцію
гемостазу, системи згортання крові, портальної гіпертензії та основних життєвих
функцій організму.

Видання призначене для науковців, практичних хірургів, лікарів-інтернів.

Автором вперше на великому клінічному матеріалі
виконано комплексне клініко-лабораторне, інструментальне
і патоморфологічне дослідження, яке дозволило розширити
уявлення про патогенетичні механізми розвитку
жовчнокам’яної хвороби та її ускладнень, гострого і



.
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Хірургічне лікування ускладнених псевдокіст підшлункової
залози : монографія / В. М. Копчак, В. В. Бойко,
І. А. Криворучко [та ін.]. – Харків : Видавець
О. А. Мірошниченко, 2019. – 216 с.

У виданні узагальнено результати багаторічних досліджень авторів щодо
діагностики та лікування ускладнених псевдокіст підшлункової залози,
експериментальних досліджень і даних літературних джерел; наведено патологічні й
клінічні особливості перебігу ускладнень псевдокіст. Представлено нові способи
хірургічного лікування; на сучасному рівні розглянуто питання техніки виконання
оперативних втручань з широким впровадженням мінімально інвазивних методик та
ведення післяопераційного періоду.

Видання корисне для хірургів, рентгенологів, ендоскопістів, спеціалістів
ультразвукової діагностики, лікарів різних спеціальностей.



617.46-006
Л 50
Лесовой В. Н. Хирургия рака мочевого пузыря / В. Н. Лесовой,
И. А. Гарагатый. – Харьков : ХНМУ, 2016. – 236 с.

методик. Докладно викладено питання хірургічної анатомії, прецизійної техніки,
передопераційної підготовки і післяопераційного ведення пацієнтів з різними
формами раку сечового міхура. Особливу увагу приділено опису як загальних питань
хірургічного лікування даної патології, так і техніці різних оперативних посібників з
детальним описом, а також з схемами та світлинами.

Видання призначене для лікарів урологів, онкологів, інтернів, клінічних
ординаторів.

Дане наукове видання знайомить з аспектами діагностики
та лікування хворих на рак сечового міхура. Представлена
історія розвитку, показання та протипоказання, технічні
особливості різних способів лікування цього захворювання.
Акцентовано увагу на перевагах і недоліках різноманітних
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К 70
Коршняк В. О. Наслідки легкої черепно-мозкової травми
(патогенез, клініка, реабілітація) : монографія /
В. О. Коршняк. – Харків : Дім Реклами, 2017. – 224 с.

патологічних синдромів включати немедикаментозні методи лікування –
краніоцеребральну гіпотермію, мікрохвильову резонансну терапію, транскраніальну
електроаналгезію, програмовану сенсорну депривацію, коп’єтерапію та інші
терапевтичні методи. Особлива увага приділена доцільності включення
психотерапевтичних методик обстеження у лікувально-реабілітаційний комплекс
для хворих із наслідками легкої черепно-мозкової травми.

Видання призначене для лікарів та наукових співробітників, які працюють над
проблемами наслідків закритої черепно-мозкової травми.

У монографії викладено сучасні уявлення про
патогенез, клініку та медичну реабілітацію хворих із
віддаленими наслідками легкої черепно-мозкової травми.
Запропоновано в лікувальний комплекс основних



617.5
M 37
Master Techniques in Otolaryngology – Head and Neck
Surgery : Otology, Neurotology, and Lateral Skull Base
Surgery / ed. J. Th. Roland. – Philadelphia ; Baltimore :
Wolters Kluwer, 2019. – XIII, 474 p.

This sixth installment in the Master Techniques in Otolaryngologic Surgery series
provides step-by-step instructions and descriptions of procedures that every
otolaryngologist who performs otologic surgery should find very useful. Extensively
illustrated, the book discusses hearing and tympanic membrane reconstruction, grafting,
regeneration, approaches for tumor excisions, implanting techniques, nerve
decompression, repair and rehabilitation, and other techniques. Content is organized by
procedure, and features procedural history, physical assessment, pre- and post-operative

Шосте видання «Master Techniques in Otolaryngology – Head and Neck Surgery» пропонує
покрокові інструкції та опис процедур, які будуть дуже корисними спеціалістам, які проводять
отологічні операції. Це ілюстроване керівництво розглядає питання про відновлення слухової і
тимпанічної мембрани, трансплантацію, регенерацію. Висвітлює підходи до вирішення проблем
видалення пухлин, методи імплантації, декомпресію нервів, відновлення та реабілітацію. Зміст
структурований за процедурами та включає в себе історію, фізичну оцінку, перед- і
післяопераційне планування, технічні інструкції та інші ключові теми. Включає «перли та
підводні камені»: підказки для успішного проведення процедур, а також запобігання та усунення
ускладнень.

Видання буде корисним для хірургів, лікарів інтернів, молодих спеціалістів та студентів
вищих медичних закладів освіти.

planning, technical instructions, and other key topics. Includes «pearls and pitfalls»: hints for a successful procedure and
avoiding and managing complications.

The publication will be useful for surgeons, interns, young professionals and students of higher medical education.



хірургії України і Польщі, зокрема Харківського інституту загальної і невідкладної
хірургії НАМН України, клініки торакальної хірургії Вроцлавського медичного
університету, клініки торакальної хірургії Львівського регіонального
фтизіопульмонологічного центру, даних медичної літератури зарубіжних і
вітчизняних авторів.

Видання українською та польською мовами, стане у нагоді торакальним хірургам,
фтизіатрам, терапевтам та онкологам, студентам старших курсів медичних закладів
вищої освіти.

Невідкладні стани в торакальній хірургії = Stany nagle w
toraкochirurgii : у 2-х кн. : монографія / М. В. Секела,
В. В. Макаров, І. А. Калабуха [та ін.]; ред. В. В. Бойко. – Львів :
Сполом, 2015. – Кн. 1. – 272 с.

У монографії відображено головні принципи
діагностики, клініки, лікування і надання невідкладної
медичної допомоги хворим і потерпілим при критичних
станах у торакальній хірургії, пульмонології та фтизіатрії.
Використано 50-річний практичний досвід торакальної

617.54
Н 40
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Невідкладні стани в торакальній хірургії при травмах і
вогнепальних пораненнях : у 2-х кн. : монографія /
М. В. Секела, В. В. Макаров, І. А. Калабуха [та ін.] ; ред.
В. В. Бойко. – Львів : Сполом, 2017. – Кн. 2 . – 239 с.

головні принципи діагностики, клініки, лікування та надання невідкладної медичної
допомоги потерпілим і пораненим у критичних станах організму на різних етапах
при травмах грудної клітки. Описано досвід українських та польських хірургів,
отриманий протягом останніх років, а також дані медичної літератури зарубіжних і
вітчизняних авторів.

Видання стане у нагоді торакальним хірургам, фтизіатрам, терапевтам та
онкологам, студентам старших курсів медичних закладів вищої освіти.

Колективом авторів висвітлено проблему надання
ургентної медичної допомоги при невідкладних станах у
хворих з патологією органів грудної клітки
консервативними і хірургічними методами. Відображено



617.541-053
О 62
Опухоли и опухолеподобные образования грудной полости
у детей / С. В. Веселый [и др.]. – Краматорск, 2015. – 230 с.

Монографія представляє відомості про клінічну картину новоутворень різного
походження, а також про сучасні методи діагностики пухлин і пухлиноподібних
захворювань торакальної локалізації. Розглянуто особливості коплексного лікування
злоякісних пухлин, питання лікування пухлин у дітей з тяжкими стадіями, а також
питання фітотерапії і дієтотерапії при злоякісних новоутвореннях.

Книга розрахована на дитячих хірургів, загальних хірургів, онкологів, педіатрів,
сімейних лікарів, лікарів-інтернів.
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Рудень В. В. Рак молочної залози у жінок: управління
факторами ризику : монографія / В. В. Рудень,
Д. Є. Москвяк-Лесняк. – Львів, 2017. – 145 с.

модель медичної профілактики даної патології серед жінок на первинному рівні
медичного обслуговування, де в основу покладено механізми виявлення та
мінімізації негативного впливу на їх здоров’я керованих встановлених медико-
соціальних факторів, ефективність якої засвідчать результати експертної оцінки.

Видання буде корисним в практичній діяльності лікарів загальної практики,
сімейних лікарів, акушерів-гінекологів жіночих консультацій, мамологів, онкологів.

У монографії окреслено шляхи вирішення актуального
наукового завдання – зменшення захворюваності та
смертності раком молочної залози серед жінок України.
Запропонована науково-обґрунтована ризик-орієнтована
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Г 37
Герасимов М. М. Основы восстановления лица по черепу /
М. М. Герасимов. – М. : Книга по требованию, 2013. – 188 с.

Ця книга є репринтним виданням оригіналу роботи М.М. Герасимова по
реконструкції портрета на краніологічній основі. Розглянуто питання створення
об'єктивного методу відтворення обличчя по черепу. Висвітлено весь апарат, який
забезпечує можливість створення портретної реконструкції і тим самим дає право
розглядати її як документ.

Книга стане новим джерелом для різнобічних робіт вчених різних спеціальностей
(анатоми, антропологи, історики, археологи, криміналісти та ін.)



617-053(063)
С 91
Сучасні аспекти надання хірургічної допомоги дітям :
збірник наукових праць за матеріалами науково-
практичної конференції, присвяченої 30-річчю
заснування Житомирської обласної дитячої клінічної
лікарні та 10-річчю відкриття філії кафедри дитячої
хірургії НМАПО ім. П. Л. Шупика, 22 січня 2015 р. –
Житомир : Полісся, 2015. – 272 с.

У матеріалах конференції представлено наукові і практичні роботи з питань
надання хірургічної допомоги дітям. Описано сучасні інформативні методики
обстеження дітей з врахуванням інформативності та безпеки, а також новітні
технології при лікуванні вроджених та набутих недуг різної локалізації.

Книга розрахована на дитячих хірургів, загальних хірургів, педіатрів, сімейних
лікарів, лікарів-інтернів.
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