
Віртуальна книжкова виставка до Всесвітнього дня боротьби з 
гепатитом 

 
 
Б-967693 

Сучасні класифікації та стандарти лікування захворювань      
внутрішніх органів. Невідкладні стани в терапії. Аналізи,       
нормативні показники, трактування : довідник-посібник / Вінниц.       
нац. мед. ун-т ім. М.І. Пирогова ; за ред. Ю. М. Мостового. - 21-е              
вид., змінене та доповн. - Київ : Центр ДЗК, 2016. - 791 с. 

У довіднику-посібнику наводяться класифікації та стандарти      
лікування поширених захворювань внутрішніх органів, зразки      
формулювання діагнозів. Представлені нормативні показники     
додаткових методів дослідження. Порівняно з попередніми      
виданнями розділи частково оновлені та доповнені. 

 
 
Б-96837 

Профілактика професійних ВІЛ-інфекцій та гепатитів В і С у         
сфері медичних послуг. : методичні рекомендації / Ін-т медицини         
праці НАМН України [та ін.] ; уклад.: Ю. І. Кундієв [та ін.]. - Київ : [б.                
и.], 2016. - 24 с. 

 
 
 
 
 
Б-96751 

Особливості діагностики і лікування хворих на хронічні       
вірусні гепатити В та С з ревматологічними проявами : методичні          
рекомендації / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця [та ін.] ; уклад.: Б.             
А. Герасун [та ін.]. - Київ : [б.в.], 2016. - 27 с.  
 
 
 
 
Г-907 

Вірусні гепатити у схемах, таблицях та малюнках : навч. посіб.          
для лікарів-інтернів / Б.А. Герасун, Р.Ю. Грицко, О.Б. Герасун та ін -            
Львів : Кварт., 2012. - 122 с.  

Посібник присвячений проблемі вірусних гепатитів. За      
допомогою таблиць, схем та малюнків висвітлено основні аспекти        
проблеми. Особливу увагу автори приділили діагностичному      
значенню серологічних маркерів інфекційного процесу,     
диференціальній діагностиці жовтяниць різного генезу, в тому числі у         



вагітних жінок, найскладнішим аспектам імунопатогенезу, принципам лікування та        
профілактики. 
Б-91325 

Основи діагностики та лікування гепатитів і цирозів печінки        
(лекції та власні дослідж.) : учебное пособие / Панчишин Ю.М.,          
Радченко О.М., Макаренко Т.М., Комариця О.Й., Гук-Лешневська З.О.        
- Львів : [б. и.], 2010. - 276 с. 

У матеріалах розглядаються основи діагностики, лікування та       
профілактики основних хворіб печінки (хронічних гепатитів і цирозу,        
алкогольної хвороби) з висвітленням біохімічних процесів у печінці,        
анатомо-гістологічних змін та клінічних, лабораторних та      
інструментальних ознак патології, яка часто спостерігається у       
внутрішній медицині. 

 
 
 
 
В-8092 
Шифф, Ю. Р.  

Болезни печени по Шиффу. Вирусные гепатиты и       
холестатические заболевания : руководство / Ю.Р. Шифф,       
М.Ф. Соррел, У.С. Мэддрей ; пер. с англ. под ред. В.Т. Ивашкина и др. -               
Москва : Гэотар-медиа, 2010. - 397 с. 

У книзі представлено розділи з фундаментального керівництва       
″Болезни печени по Шиффу″, присвячені вірусним гепатитам і        
холестатичним захворюванням печінки. Висвітлені як розповсюджені      
проблеми, так і порівняно рідкісні. Подається докладна інформація з         
питань діагностики, особливостей клінічної картини та ведення       
хворих.  

 
 

 
 
В-8275 
Порохницький, В. Г. 

Вірусні гепатити. Етіологія, епідеміологія, клініка, лікування,      
діагностика, профілактика : монография / В.Г. Порохницький,       
В.С. Топольницький. - Київ : Кн. плюс, 2010. - 480 с. 

У книзі подані останні дані з проблем етіології, патогенезу,         
епідеміології, клініки, лікування, лабораторної діагностики та      
профілактики вірусних гепатитів. Спеціальний розділ присвячено      
запобіганню внутрішньо лікарняного зараження медичних працівників      
та пацієнтів вірусами гепатитів. 

 
 
 



 
 
 
В-8532 
Учайкин, В. Ф.  

Инфекционная гепатология : руководство для врачей / В.Ф.        
Учайкин, Т.В. Чередниченко, А.В. Смирнов. - Москва :        
Гэотар-медиа, 2012. - 627 с.  

У керівництві висвітлено гострі і хронічні гепатити від А до          
ТТV, надані сучасні дані з етіології, патогенезу, клініки, лікування і          
профілактики. Вперше подано повний опис уражень печінки при        
герпетичних інфекціях. Аналізуються складні питання патогенезу      
фульмінантних форм і печінкової коми. Окремо розглянуті вроджені        
вірусні гепатити, а також вторинні гепатити, що виникають при         
інфекційних і соматичних захворюваннях. У книзі знайшли       
відображення математичні методи оцінки тяжкості та прогнозування характеру        
перебігу уражень печінки. У стислій формі описані інфекційні цирози печінки і           
проблеми трансплантації печінки. 
 
 
 
Б-87821 
Скачко, Б. Г.  

Гепатит. Профілактика. Лікування. Реабілітація : монография /       
Б.Г. Скачко. - Київ : Медицина, 2006. - 223 с. 

У монографії розкрито можливості профілактики та поетапного        
лікування хворих на гепатит різного походження (вірусний,       
токсичний, бактеріальний тощо), а також реабілітації після       
перенесеного захворювання. Рекомендуються для лікування хворих на       
гепатит - збори лікарських рослин, які мають протизапальну дію. 
 
 

 
 

В-9643 
Педіатрія з курсом інфекційних хвороб та основами імунопрофілактики. :         

підручник для студентів медичних (фармацевтичних) училищ,      
коледжів, академії та інститутів медсестринства / С. К. Ткаченко [та          
ін.] ; ред.: С. К. Ткаченко, Р. І. Поцюрко. - 7-е вид., випр. - Київ :                
Медицина , 2018. - 590 с 

У підручнику викладено основні завдання педіатричної служби       
в Україні. Акцент зроблено на анатомо-фізіологічні особливості       
новонародженої, недоношеної дитини та догляді за нею. Висвітлені        
питання вигодовування грудної дитини і харчування дітей старшого        
віку. Описано етіологію, патогенез, клінічну картину, ускладнення,       
діагностику, лікування і профілактику основних та інфекційних       



хвороб дитячого віку, принципи догляду за хворою дитиною, надання невідкладної          
допомоги на догоспітальному етапі,  у стаціонарі. 
 
 
Б-96834 
Литвиненко, Н. В.  

Ураження нервової системи при захворюваннях внутрішніх      
органів. Клініка, діагностика, лікування : навчальний посібник для        
лікарів-інтернів, курсантів, практичних лікарів з фахів "неврологія"       
та "сімейна медицина" / Н. В. Литвиненко, К. А. Таряник, А. М.            
Кривчун ; Укр. мед. стоматол. акад. - Полтава : Укрпромторгсервіс,          
2016. - 154 с. 

В посібнику для лікарів-інтернів, курсантів, практичних лікарів       
представлені особливості клініки, діагностики та лікування      
соматоневрологічних синдромів. Їх складено у відповідності із       
затвердженими навчальними програмами викладання нервових хвороб. 

 
 

Б-96191 
Энтеровирусные и неэнтеровирусные инфекции у туристов и       

мигрантов (медицина путешествий) / Нечаев В.В., Мукомолов С.Л.,        
Романова Е.С., Лобзин Ю.В.; под ред. Ю.В. Лобзина.- Санкт-         
Петербург: СпецЛит,2016 - . 

Ч. 3 : Общая характеристика. Полиомиелит. Ротавирусная и        
норовирусная инфекции. Вирусные гепатиты А и Е. - 2016. - 92 с. 

У монографії викладені основи епідеміології, клініки та       
профілактики захворювань, що протікають з менінгеальним,      
менінго-енцефалітичним, паралітичним, діарейним, жовтушним    
синдромами, що часто трапляються у мандрівників, у тому числі         
туристів і мігрантів. В публікації окреслено базові та довідкові відомості щодо           
епідеміології, клініки, діагностики, профілактики та лікування хвороби       
ентеровірусного походження. 
 
 
 
Б-95529 

Печінкова енцелопатія у хворих на цироз печінки : для         
студентів та лікарів-інтернів вищих медичних закладів освіти III-IV        
рівнів акредитації / В. І. Русин [та ін.] ; Ужгородський національний           
університет М-ва освіти та науки України. - Харків : Золоті сторінки,           
2015. - 166 с. 

У монографії відображені основні патогенетичні механізми      
виникнення печінкової енцефалопатії, наведені сучасні діагностичні      
критерії та лікувальні підходи при даній патології. Доведені нові         
патогенетичні механізми формування печінкової енцефалопатії у      
хворих на цироз печінки, із урахуванням вираження ендотеліальної        



дисфункції та змін екстракраніальних судин. На основі власних досліджень         
розроблено рекомендації з лікування даної категорії пацієнтів. 
 
 
 
 
Б-97869 
Дербак, М. А.  

Клініко-патогенетичні аспекти хронічного гепатиту C  у 
поєднанні з цукровим діабетом / М. А. Дербак ; Ужгород. нац. 
ун-т. - Ужгород : Говерла, 2018. - 255 с. 

Авторами проведено поглиблене вивчення особливостей     
перебігу ХГС у хворих на ЦД-2, на підставі отриманих даних про           
взаємозв'язки між клінікою, біохімічними показниками,     
показниками вуглеводного обміну, маркерами автоімунної агресії,      
дизбалансом цитокінової системи та вірусним навантаженням. 
 

 

Б-96642 
Ендоскопічні втручання у хворих з біліарною гіпертензією       

(клінічна значимість, показання, ускладнення, методи профілактики      
ускладнень, техніка виконання) : навчальний посібник для лікарів -         
інтернів і лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної      
освіти МОЗ України / В. М. Клименко [та ін.] ; Запоріз. держ. мед.             
ун-т, Каф. факультет. хірургії. - Запоріжжя : ЗДМУ, 2016. - 131 с. 

У навчально-методичному посібнику розглядаються сучасні     
ендоскопічні втручання у хворих з біліарною та панкреатичною        
доброякісною та злоякісною гіпертензією. Відображені основні      
клінічні ознаки захворювань, етапи ендоскопічної стратегії      
лікування. Акцентовано увагу на виконанні ендоскопічних операцій,       
на показаннях та протипоказаннях для їх використання, описані технічні сторони          
ендоскопічної папілосфінктеротомії та можливі ускладнення. Наведено приклади       
можливих ендоскопічних методик при інших невідкладних станах біліопанкреатичної        
протокової системи. 

 
 
S 10688 
Gonciarz, Maciej .  

Niewirusowe zapalenia i niewyrównana marskość wątroby w       
praktyce klinicznej / М. Gonciarz, Z. Gonciarz ; dar. Termedia Sp. z o.             
o., Poznań. - Poznań : Termedia Wyd. Med., 2016. 
Польська мова.  
Переклад назви: Запалення печінки невірусного походження та       
декомпенсований цироз у клінічній практиці. 



Видання розраховано на лікарів клінічної практики. Розглядаються питання        
діагностики та лікування  печінки, невірусного походження. 


