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     Чемоданов П. В. Діагностика та хірургічне лікування хелікобактер-

асоційованих перфоративних виразок пілорічного відділу шлунка та 

дванадцятипалої кишки [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.:спец.14.01.03"Хірургія" / Павло Вікторович Чемоданов ; МОЗУ 

НМУ ім. О.О. Богомольця. – К., 2013. – 22с. 

 

 



38 616.711-

007.271 

Ч-49 

     Чернишов О. Г.  Механізми розвитку, діагностика та прогнозування 

перебігу центрального поперекового спінального стенозу [Текст] : автореф. 

дис. на здоб. наук. ступ. к.м.н.:спец.14.01.21"Травматологія та ортопедія" 

/ Олександр Геннадійович Чернишов ; НАМНУ, "Ін-т патології хребта та 

суглобів ім. М.І. Ситенка НАМНУ". – Х., 2013. – 20с. 

 

 

39 618.177-07 

Ш18 

     Шалько М.Н. Діагностика, патогенез, лікування передпухлинних 

процесів залозистого епітелію шийки матки у жінок з трубно-

перитонеальним фактором безпліддя [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. к.м.н.:спец.14.01.01"Акушерство та гінекологія" / Мирослава 

Назарівна Шалько ; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – 

К., 2013. – 20с. 

      

40 616.314.17-

053.2-08 

Ш59 

     Шило М. М. Клініка, лікування та профілактика захворювань 

пародонта у хворих на туберкульоз дітей, які проживають на територіях 

радіаційного забруднення [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

к.м.н.:спец.14.01.22"Стоматологія" / Мар'яна Миколаївна Шило ; МОЗУ 

ЛНМУ ім. Д. Галицького. – Львів, 2013. – 20с. 

 


