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Анемія – коморбідний стан /

Г.В. Дзяк, Т.О. Перцева, В.А. Потабашній

[та ін.]; за ред. акад. НАМН України,

проф. Г.В. Дзяка; Дніпропетр. мед. акад.

МОЗ України. – Д.: ІМА�прес, 2013. –

268 с.: іл.

Авторами представлена анемія як ко�

морбідний стан хворих, госпіталізова�

них у багатопрофільні стаціонари. На�

ведені результати основних досліджень вітчизняних та за�

рубіжних учених, націлені на вивчення поширеності анемії.

У монографії на підставі наявних клінічних і наукових да�

них зроблено висновок, що коморбідності притаманний ці�

лий спектр особливостей, які характеризують її як неодно�

рідне, поширене явище, що погіршує стан хворих і їх по�

дальший прогноз. Із проблемою коморбідності анемії до�

сить часто стикаються вузькі фахівці. На жаль, вони украй

рідко звертають увагу на одночасні прояви в одного хворо�

го цілого спектру хвороб і переважно займаються лікуван�

ням профільного захворювання. Наведених в монографії

патологічні стани демонструють міждисциплінарне значен�

ня проблеми анемічного синдрому, у зв’язку з чим моно�

графія рекомендована лікарям загальної практики, сімей�

ним лікарям, терапевтам, кардіологам, нефрологам, онко�

логам, інтернам.

Мазилов А.В. Оценка индивидуальных

радиационных рисков персонала ННЦ

ХФТИ: препринт ХФТИ 2013�2 /

А.В. Мазилов, И.А. Стадник; Харьк.

физ.�техн. ин�т. – Х., 2013. – 52 с.: табл.

Представлены результаты расчетов от�

носительных, атрибутивных и абсолют�

ных индивидуальных радиационных рис�

ков персонала Национального научного

центра «Харьковский физико�технический институт», состоя�

щего на ИДК в 2012 г. по модели UNSCEAR�94 НКДАР

ООН, базирующейся на значениях пола, возраста, времени

с момента облучения и полученных индивидуальных доз,

распределенных во времени. Расчеты индивидуальных ради�

ационных рисков персонала приведены с учетом латентных

периодов развития лейкозов и солидных раков. Сформиро�

ваны группы радиационных рисков персонала по критериям

абсолютного и атрибутивного радиационных рисков. Полу�

ченные данные позволят управлять радиационными рисками

персонала путем планирования дозовых затрат, а также мо�

гут являться основанием при принятии решений об отнесении

онкозаболеваний персонала, работающего с источниками

ионизирующих излучений, к профессиональным заболева�

ниям.

Коваленко А.Н. Ионизирующая ради�

ация, гормональная регуляция и метабо�

лизм / А.Н. Коваленко. – Николаев: ЧГУ

им. П. Могилы, 2013. – 285 с.: табл., ил.

Монография посвящена одной из важ�

ных проблем радиационной медицины –

влиянию ионизирующей радиации на

различные уровни нейроэндокринной

системы и роли ближайших и отдален�

ных радиогенных изменений гормональной регуляции в на�

рушениях метаболизма жизненно необходимых веществ (уг�

леводов, жиров, белков, некоторых микроэлементов).

Кратко изложены современные радиобиологические све�

дения, которые нужны для понимания эффектов, происходя�

щих в нейрокринных клетках гипоталамуса и гормонпроду�

цирующих клетках желез внутренней секреции. Освещены

результаты исследований, касающихся ближайших реакций

систем гормональной регуляции после радиационного воз�

действия у участников ликвидации последствий аварии на

ЧАЭС с субклиническими дозами облучения (в диапазоне до

1 Гр) и лиц, перенесших острую лучевую болезнь разной

степени тяжести (поглощенные дозы в диапазоне 1,0�7,1 Гр).

Рассмотрена взаимосвязь между липидным метаболизмом и

онкологической заболеваемостью у реконвалесцентов ост�

рой лучевой болезни разной степени тяжести.

Отражены состояние гормонального гомеостаза и нару�

шения углеводного, жирового, белкового и минерального

обменов у пострадавших на фоне развития синдромов инсу�

линорезистентности, лептинрезистентности и остеопении

с учетом их участия в патогенезе заболеваний системы кро�

вообращения, сахарного диабета 2 типа и ожирения.

Рассмотрены радиогенные нарушения структурно�функцио�

нального состояния щитовидной железы и метаболизма ти�

реоидных гормонов, в том числе в условиях дефицита йода,

селена и влияния струмогенных факторов.

Войтенко В.П. Онкологія – XXI. Книга

про смуток і надію / В.П. Войтенко; ДУ

«Ін�т геронтології НАМН України». – К.:

Фенікс, 2013. – 171 с.: іл.

Злоякісні пухлини, займаючи одне

з провідних місць серед причин смерті,

сьогодні вивели онкологів на першу по�

зицію за методологією вивчення клітин�

них і молекулярних механізмів життя. Ще

ніколи успішне лікування раку не мало таких реальних пер�

спектив, як сьогодні.

У монографії обговорюються нові підходи, завдяки яким

найближчі 10�15 років в онкотерапії стануть проривними. На

сторінках книги представлені проблеми різного звучання.

У першому розділі йдеться про гуманітарний та соціальний

супровід онкопатології, у другому – загальні передумови

злоякісного перетворення (малігнізації) клітин, а третій роз�

діл присвячений спеціальним і дискусійним питанням старін�

ня та раку, які, попри давні корені, стали домінуючими саме

у третьому тисячолітті. Наприкінці наведений короткий пере�

лік найавторитетніших робіт, знайомство з якими дозволить

«свіжому» читачеві зануритися в головні проблеми сучасної

онкології.

Монографія розрахована на широке коло читачів – від не�

спеціалістів до фахівців у медицині та біології.

Паліативна допомога: ЕРЕСтм"О.

Освіта з питань паліативного догляду та

догляду наприкінці життя – Онкологія:

посібник для викладачів / Пер. з англ.

В. Ізотова; заг. ред. Л. Брацюнь. – К.: Ка�

лита, 2013. – 876 с.: табл.

Навчальний посібник надає можли�

вість лікарям�інтернам, лікарям сімейної

практики та лікарям загальної практики,

онкологам, викладачам та студентам здобути практичні

знання та навички з надання паліативної допомоги. Матері�

али посібника укладено у зручний для клініцистів спосіб, во�

ни можуть використовуватися як довідкове джерело, оскільки

більшість практикуючих сьогодні клініцистів отримали освіту

до того, як почала стрімко розвиватися галузь паліативної

допомоги. Отже, цей посібник також може бути використа�

ним у закладах підвищення кваліфікації медичних працівни�

ків.

Автори посібника – провідні фахівці у галузі онкології

й паліативної допомоги США та світу. Посібник є частиною

інтерактивного навчального курсу, створеного у партнерстві

з Національним інститутом раку, США. За допомогою вірту�

ального університету можна здобувати практичні знання

з паліативної допомоги, використовуючи ресурс он�лайн.

Бондаренко А.Н. «Биохимическая»

биопсия печени: монография / А.Н. Бон�

даренко. – Кривой Рог: ГВУЗ «КНУ»,

2013. – 275 с.: табл., ил.

Данная работа посвящена актуальной

проблеме современной гепатологии –

неинвазивным методам диагностики

фиброза и цирроза печени, которые се�

годня называют «биохимической» био�

псией печени. В монографии детально рассмотрены основ�

ные методы и способы неинвазивной диагностики фиброза и

цирроза печени, а также подробно описаны использующие

для «биохимической» биопсии «прямые» и «непрямые» мар�

керы фиброза, характеризующие состояние соединитель�

ной ткани печени.

Дана независимая оценка диагностической значимости,

достоверности, целесообразности и реальной возможности

использования каждого из приведенных маркеров фиброза.

Отдельный раздел работы посвящен рассмотрению спосо�

бов и методов оценки эффективности, реальных возможнос�

тей и характеристик неинвазивных тестов. Автором моно�

графии показано, что по сути любой неинвазивный тест «био�

химической» биопсии является математической моделью,

формула которой получена в результате многофакторного

регрессионного статистического анализа, а эта формула

с различной степенью достоверности описывает зависимость

степени выраженности фиброза от уровня и величины его

«прямых» и «непрямых» маркеров, использующихся в пред�

ложенной модели.

В работе детально рассмотрены и проанализированы ре�

альные характеристики и диагностическая эффективность

58 неинвазивных тестов для диагностики фиброза печени,

в том числе и трех комплексных диагностических алгорит�

мов, одновременно использующих несколько неинвазивных

тестов. Отдельная глава монографии посвящена алгоритму

построения математических моделей неинвазивных тестов

диагностики фиброза и цирроза печени, что дает возмож�

ность практическому врачу самостоятельно создавать та�

кие тесты при использовании современной компьютерной

техники.

Яковенко В.О. Ендоскопічна і морфо�

логічна діагностика, малоінвазивне ліку�

вання передракових змін слизової обо�

лонки шлунка: монографія / В.О. Яко�

венко, М.П. Захараш, О.Г. Курик. – Він�

ниця, 2013. – 136 с.

У монографії представлений сучасний

погляд на передракові зміни слизової

оболонки шлунка, зокрема на метапла�

зію та дисплазію слизової оболонки шлунка. Висвітлені прак�

тичні питання застосування новітніх методів ендоскопічної

діагностики передракових змін слизової оболонки шлунка:

відеоендоскопії з високою роздільною здатністю зображен�

ня, високим збільшенням, вузькосмуговим дослідженням, ме�

тодам хромоскопії, ендоскопічного ультразвукового дослі�

дження, прецизійної біопсії. Розглянуті можливості ендоско�

пічного лікування: ендоскопічної аргоноплазмової абляції,

ендоскопічної резекції слизової оболонки.

Монографія призначена лікарям�ендоскопістам, хірургам,

гастроентерологам, онкологам, терапевтам, лікарям сімей�

ної медицини і загальної практики, морфологам, лікарям�

інтернам. 

Організаційно"методичні заходи

щодо призначення та виписування ре�

цептів на лікарські засоби фармакологіч�

ної групи «наркотичні анальгетики»: ме�

тод. рекомендації / МОЗ України, Укр.

центр наукової мед. інформації і патент�

но�ліценз. роботи. – К., 2013. – 52 с.

У методичних рекомендаціях пред�

ставлені нормативно�правові підходи до

призначення та виписування наркотичних анальгетиків,

основні терміни, що використовуються при виписуванні ре�

цептів, загальноприйняті міжнародні правила медичної та

фармацевтичної практики щодо виписування рецептів на

наркотичні анальгетики.

Методичні рекомендації призначені для лікарів закладів

охорони здоров’я незалежно від форм власності та підпо�

рядкування, згідно з видами медичної практики, на які було

видано ліцензію МОЗ України, та відповідно до лікарських

посад, які надають допомогу хворим із больовим синдромом

та мають право виписувати рецепти, а також для клінічних

провізорів закладів охорони здоров’я, як фахівців із раціо�

нальної фармакотерапії.

Минеральные воды в санаторно�

курортной реабилитации детей с онко�

логическими заболеваниями / В.А. По�

берская, К.Д. Бабов, Т.С. Янченко [и др.];

под ред. В.А. Поберской, К.Д. Бабова;

ГУ «Укр. НИИ мед. реабилитации и ку�

рортологии МЗ Украины». – К.: КИМ,

2013. – 195 с.: табл., ил.

В монографии представлены данные

по теоретическому и клиническому обоснованию примене�

ния питьевых минеральных вод Украины в процессе реабили�

тации детей в периоде ремиссии онкологических и онкоге�

матологических заболеваний. Рассмотрены основные прин�

ципы дифференцированного подхода к применению сана�

торно�курортных комплексов с использованием отдельных

минеральных вод и физических факторов.

Монография рассчитана на врачей�педиатров, физиоте�

рапевтов, врачей санаторно�курортных учреждений, орга�

низаторов здравоохранения.
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