Програма Дня кафедри
• мета проведення Дня кафедри

• книжково-інформаційна виставка

“Анестезіологія та інтенсивна терапія”
• комплектування фонду бібліотеки ІФНМУ з
тематики кафедри
• інформаційні можливості бібліотеки ІФНМУ

Мета Дня кафедри
Бібліотека ІФНМУ пропонує мультимедійну
презентацію Дня кафедри анестезіології та
інтенсивної терапії з метою
співпраці між бібліотекою та кафедрою задля
кращого забезпечення літературою дисципліни,
яка вивчається на кафедрі та отримання
дозволу на списання літератури застарілої в
навчальному процесі.

Книжково-інформаційна
виставка “Анестезіологія та
інтенсивна терапія”
Розділ 1
На допомогу навчальному процесу та
науковим дослідженням

616-083.98(075.8)
А66
Анестезіологія, інтенсивна терапія та невідкладні стани [Текст] : Навчальний посібн.
для інтернів вищ. мед. навч. закл. ІVр. акред. зі спец. "Анестезіологія та інтенсивна
терапія", "Медицина невідкладних станів" та ін. / За ред. А.С. Владики. - Суми :
Університетська книга, 2018. - 584 с. Всього: 10 прим. (абонемент-8).

Пропонований
посібник
містить короткі відомості про
історію становлення та розвитку
методів знеболювання, інтенсивної
терапії, медицини невідкладних
станів і організацію, зокрема в
Україні, відповідних служб, а також
фундаментальні
відомості
про
клінічні методи анестезіології ,
інтенсивної терапії та невідкладних
станів, їх наукову обгрунтованість,
технічну
та
фармацевтичну
оснащеність, що забезпечує знання
та вміння для досягнення основної
мети.

617.96(02)
А66
Анестезіологія та інтенсивна терапія [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл.
IV р. акр. (МОНУ, МОЗУ) / за ред. Ф.С. Глумчера. - К. : ВСВ"Медицина", 2010. - 336 с.
Всього: 13 прим. (абонемент-7).

Підручник “Анестезіологія та
інтенсивна терапія” розроблено для
студентів вищих медичних навчальних
закладів
IV
рівня
акредитації
спеціальностей. Курс анестезіології та
інтенсивної терапії закладає основи
вивчення
студентами
невідкладних
станів, при яких використовують методи
знеболювання й інтенсивної терапії.
Опанування цих дисциплін інтегрується
на набутті знань із клінічної фізіології
дихальної, серцево-судинної систем,
печінки, нирок тощо.

617.96(02)
Ч-44
Чепкий, Л. П.
Анестезіологія та інтенсивна терапія [Текст] : підручник / Л. П. Чепкий, Л.
В. Новицька-Усенко, Р. О. Ткаченко. - К. : Вища школа, 2003. - 399 с. Всього: 55 прим.
(абонемент-41).
Підручник складається із двох
частин. Першу частину присвячено
загальним питанням анестезіології та
інтенсивної
терапії,
зокрема
реаніматології. Матеріал подано на рівні
сучасних досягнень світової науки, із
застосуванням найновішої міжнародної
термінології в галузі анестезіології та
суміжних наук. Для студентів вищих
медичних навчальних закладів. Може
бути корисним для інтернів, а також для
практичних лікарів.

617.96(02)
Н15
Навчально-методичний посібник для підготовки до практичних занять з
анастезіології та інтенсивної терапії для студентів V курсу медичного факультету [Текст]
/ І. І. Тітов, О. В. Волошинський, Р. Б. Костирко та ін. - Івано-Франківськ, 2011. - 128с.
Всього: 10 прим.(абонемент-6).

Навчально-методичний
посібник створено для студентів
курсу медичного факультету для
підвищення
якості самостійної
підготовки до практичних занять з
анестезіології
та
інтенсивної
терапії. В посібнику наведено
перелік лекцій та практичних
занять, розміщено запитання до
модульного контролю та детально
описано і ілюстровано алгоритми
виконання практичних навиків,
передбачених програмою навчання.

616.082(083)
Г55
Глушко, Л. В.
Довідник з інтенсивної терапії невідкладних станів та медицини катастроф (для
сімейних лікарів) [Текст] : Навч. посібн. для студ. та лікарів-інтернів вищ. мед. навч. закл
ІІІ-ІVр. акред. (Реком. ЦМК МОЗ України прот. №5 від 23.12.2002р.) / Л. В. Глушко, О. В.
Волошинський, І. І. Тітов. - Івано-Франквськ : ІФДМА, 2003. - 264 с. Всього: 373 прим.
(абонемент- 353).
В навчальному посібнику подані
базові схеми інтенсивної терапії
найбільш
розповсюджених
невідкладних станів у дорослих та
дітей, які розміщені в алфавітному
порядку згідно їх назв. Приведені
основні
положення
медицини
катастроф та допомога потерпілим на
етапах медичної евакуації. Довідник
розрахований в першу чергу на
сімейних лікарів, однак буде корисним і
для лікарів-інтернів, студентів старших
курсів медичних вузів і практичних
лікарів, незалежно від їх фахової
спеціалізації.

616.082(02)
О-75
Основи інтенсивної терапії [Текст] : Навч. посібн. для студ. мед. навч. закл. ІІІ-ІVр.
акред. (Реком. ЦМК МОЗУ) / Л. В. Усенко, А. А. Кріштафор, Н. С. Сизоненко та ін. ; за
ред. Л.В. Усенко. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2002. - 332 с. Всього: 97 прим.(абонемент77).

Питання інтенсивної терапії
останнім часом набули особливої
ваги в медицині. В даному
навчальному посібнику викладено
основні
положення
серцеволегеневої та церебральної реанімації
на всіх етапах медичної допомоги,
розглянуто
патогенез,
клініку,
діагностику та інтенсивну терапію
синдромів,
що
супроводжують
термінальні стан, а також загальні
принципи діагностики і корекції
метаболічних порушень.

617.96(075.8)
І-47
Ілько, А. А.
Анестезіологія, інтенсивна терапія і реаніматологія [Текст] : навчальний посібник для
студентів мед. училищ, коледжів, академій та інститутів медсестринства / А. А. Ілько. - 2
-е вид. перероблене та доповнене. - К. : Медицина, 2018. - 256 с. Всього: 50 прим.
(абонемент-45).
Навчальний
посібник
допоможе студентам закласти основи
вивчення
етіології,
патогенезу,
клінічної картини та лікування
невідкладних станів. У посібнику на
сучасному рівні розглянуто питання
анестезіології
і
реаніматології,
необхідності нормалізації водноелектролітного, кислотно-основного
стану, застосування препаратів крові
та гемокоректорів.

617.96(02)
П14
Палій, Л. В.
Анестезіологія та інтенсивна терапія [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. ІІІІ р. акр. (МОЗУ) / Л. В. Палій. - 2-е вид., переробл. та допов. - К. : Медицина, 2011. - 232
с. Всього: 80 прим.(абонемент-73).
У підручнику на сучасному
рівні
розглянуто
питання
анестезіології та інтенсивної терапії.
Викладено правила сестринського
спостереження та догляду за хворими
у
відділенні
анестезіології
та
інтенсивної терапії. До кожного
розділу
додається
список
рекомендованої
літератури.
Для
студентів
вищих
медичних
навчальних закладів I-III рівнів
акредитації.

617-089(075.8)
B29
Basics of anesthesiology and intensive care [Текст] : handbook for English speakihg
students of IV level of accred. (HME prot. N1/11-8423 of 03 .06.2014) / L. Kovalchuk, V.
Gnativ, O. Oliynyk et al. - Ternopil : Ukrmedknyha, 2017. - 220 p. Всього: 30 прим.
(абонемент – 23).
У навчальному посібнику з
сучасних позицій висвітлено основні
питання анестезіології, реанімації та
інтенсивної терапії. Сформульовано
найважливіші
принципи
анестезіологічного
забезпечення
оперативних
втручань.
Подано
анатомо-функціональні
особливості
систем життєзабезпечення; патогенезу,
клініки та діагностики їх порушень.
Виділено
алгоритм
надання
невідкладної медичної допомоги та
роботу
медсестри
у
складі
спеціалізованої лікарської бригади по
проведенню реанімації та інтенсивної
терапії хворих.

617.96(02)
A56
Anesthesiology and intensive care [Текст] : textbook for students of higher medical
educational institutions of the IV accred. level / edited by F. Hlumcher. - К. : AUS Medicine
Publishing, 2010. - 312 p. Всього: 21 прим.(абонемент-14).

Підручник розроблено для
англомовних
студентів
вищих
медичних навчальних закладів IV
рівня акредитації. Курс анестезіології
та інтенсивної терапії закладає
основи
вивчення
студентами
невідкладних станів, при яких
використовують
методи
знеболювання й інтенсивної терапії.
Опанування
цих
дисциплін
інтегрується
з
вивченням
внутрішньої медицини, педіатрії,
фармакології.

Література, яка не
користується попитом

617.96(02)
А66
Анестезіологія, реанімація та інтенсивна терапія невідкладних станів [Текст] : навч.
посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. І-ІІ р.акр. / Л. Я. Ковальчук, В. В. Гнатів, М. Д. Бех,
А. М. Панасюк. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2003. - 324 с. Всього: 6 прим (абонемент-3).

У навчальному посібнику з
сучасних позицій висвітлено основні
питання анестезіології, реанімації та
інтенсивної терапії. Сформульовано
найважливіші
принципи
анестезіологічного
забезпечення
оперативних
втручань.
Описано
методики діагностичних і лікувальних
маніпуляцій
та
операцій.
Для
ефективнішого засвоєння матеріалу до
кожного розділу розроблено ситуаційні
задачі та тестові питання для
самоконтролю.

7.412-053
А67
Анестезіологічне забезпечення та інтенсивна терапія в дитячій кардіохірургії [Текст] :
для лікарів-анестезіологів / за ред. В.В. Козяра. - Наук.-прак. видання. - К. : Вища
школа, 2002. - 271 с. Всього: 32 прим.(абонемен-24)

Розглянуто
питання
анестезіологічного забезпечення та
інтенсивної терапії у дітей з
природженими видами серця і
магістральних артерій. На особливу
увагу
заслуговують
алгоритми
анестезіологічного забезпечення та
інтенсивної
терапії
на
рівні
найновіших досягнень світової
дитячої кардіохірургії залежно від
віку
дитини,
зокрема
у
новонароджених, характеру вади та
її клінічного перебігу. Для лікаріванестезіологів,
кардіохірургів,
неонатологів, кардіологів, педіатрів.

617.96(02)
П61
Посібник для практичних занять з анестезіології та реаніматології [Текст] : Навч.
посібник / За ред. Л.В. Усенко. - К. : Здоров'я, 1995. - 336 с. Всього: 347 прим. (абонемент
– 327).

Другу
частину
навчального
посібника складено відповідно учбового
плану та програми з анестезіології,
реаніматології та медицини катастроф
для студентів медичних вузів. У книзі
розглянуто питання, що стосуються
подання екстреної допомоги потерпілим
під час катастроф. Висвітлено принципи
лікування потерпілих з травмами, шоком,
хімічним та радіаційним ураженнями
тощо. Окремою главою подано техніку
маніпуляцій, що застосовуються під час
подання
медичної
допомоги
у
надзвичайних ситуаціях. Для студентів
Vкурсів медичних вузів лікарів-інтернів
усіх спеціальностей.

617.96(02)
П61
Посібник для практичних занять з анестезіології та реаніматології [Текст] / За ред.
Л.В. Усенко. - К. : Здоров'я, 1993. - 320 с. Всього: 98 прим.(абонемент-78).

Навчальний посібник написано
відповідно до учбового плану та
програми
з
анестезіології
та
реаніматології для студентів медичних
вузів. Він складається з 6 глав (розділів),
зміст яких викладено з урахуванням
останніх досягнень науки і практичної
анестезіології та реаніматології. Описано
клінічні, біохімічні та інші діагностичні
методи,
необхідні
для
своєчасної
діагностики та прогнозування конкретної
ситуації. Для студентів III-V курсів
медичних вузів та лікарів-інтернів
анестезіологів-реаніматологів.

617.96(02)
А66
Анестезиология и реаниматология [Текст] : Практические занятия / Под общ. ред.
Л.В.Усенко. - К. : Вища школа, 1983. - 352 с. Всього: 100 прим.(абонемент-93).

Посібник призначений для
студентів медичних інститутів і
складається із семи розділів (36
занять), матеріал яких написаний з
урахуванням профілю факультету і
субординатури. Подано методики
анестезіологічного і реанімаційного
посібника, номограми і схеми
діагностики і лікування певних
синдромів. Приведені ситуаційні
задачі, а також подано трактування
більше
100
термінів,
що
застосовуються в анестезіології та
реаніматології.

617.96(02)
Б91
Бунятян, А. А.
Анестезиология и реаниматология [Текст] / А. А. Бунятян, Г. А. Рябов, А. З. Маневич. 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Медицина, 1984. - 510 с. Всього: 392 прим. (абонемент-385).

У
другому
виданняіпідручника(введені
нові
розділи,
присвячені
сучасних
наркотичним речовин і безпечним
методам анестезії, новим методам
інтенсивної
терапії(
гемосорбція),
способам боротьби з гіпоксією, водноелектролітного балансу,
шоковим
станам,
інфузійної
терапії,
парентерального харчуванню, методам
електроанестезії,
гіпербаричної
оксигенації та ін. Особливу увагу
приділено
методам
невідкладної
реаніматологічної допомоги, інтенсивної
терапії при найбільш поширених і
важких захворюваннях і пошкодженнях.

617.96(023)
Ч-44
Чепкий, Л. П.
Анестезіологія, реаніматологія та інтенсивна терапія [Текст] : підр. для вищ. мед.
навч. закл. І-ІІ р. акр. / Л. П. Чепкий, Р. О. Ткаченко. - К. : Вища школа, 2004. - 334 с.
Всього: 3 прим.

Підручник складається з двох
частин. У першій розглянуто
загальні питання анестезіології та
інтенсивної
терапії:
історію
розвитку,
організацію
роботи
відділень
анестезіології
та
інтенсивної терапії,служби швидкої
медичної допомоги тощо. Матеріал
викладено на сучасному рівні знань,
добре ілюстровано. Кожний розділ
має контрольні тести. Для студентів
вищих
медичних
навчальних
закладів I-II рівнів акредитації.

Список наукової
літератури, яка є в
бібліотеці

617.962
А89 Аряев Л.Н. и Чеботарь Г.И.
Назофарингеальный наркоз. Кишинев, “Штиинца”,1974. 126с. Прим. 4.
617.962
Б43
Электромиография в анестезиологии. – М.: Медицина, 1980. – 232с.
Прим.4.
617.962
Ж81 Жоров И.С.
Общее обезболевание в хирургии. Руководство для анестезиологов и
хирургов. М., Медгиз,1959. 486с. Прим. 11.
617.962
З17 Зайцев Г.П. и Гологорский В.А.
Потенцированный наркоз в хирургической клинике. М.,Медгиз,1963.
248с. Прим. 4.
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Ю68 Юревич В.М. и Перельмутр А.С.
Наркоз и наркозные аппараты. М., “Медицина”,1965. 220с. Прим. 4.

617.962.2
Ч45 Червинский А.А.
Циклопропановый наркоз. М., «Медицина», 1973 139С. Прим. 5.
617.965
А92 Атанасов А.А. и Абаджиев В.П.
Анестезиология. Под ред. Проф. С.Дмитрова. Пер. М. Ивановой и М.
Лебедевой-Дановой. София. Мед. и физкультура, 1961. 383 с. Прим. 4.
617.965
В55 Вишневский А.В.
Местное обезболивание и по методу ползучего инфильтра. М., Медгиз,
1956. 352с. Прим. 4.
616.006-085
П12 Павлова З.В.
Длительная перидуральная анестезиология в онкологии. М.,
«Медицина»,1976. 52с. Прим. 4.

Книгозабезпеченість
навчальної дисципліни
“Анестезіологія та
інтенсивної терапії”
за 2014 – 2019 рр.

Наявність
грифа
(МОНУ,
МОЗУ, ДУ
ЦМК з ВМО
МОЗ
України)
60

Вид видання:
підручник,
посібник,
атлас

Автор

Назва

Рік

Місце
видання

Ти
ра
ж

МОЗУ №3
28.10.15

Навчальний
посібник

Владика
А.С.

Анестезіологія
, інтенсивна
терапія та
невідкладні
стани

2018

Суми:
Універси
тетська
книга

10

Вчена рада
Української
ВМА №143

Навчальний
посібник

Хитрий
Г.П.

Анестезіологія
та
реаніматологія

2015

К.:
УВМА

1

НМЕ
№1/11-8423
03.06.2014

Textbook

Kovalchuk
L.

Basics of
anesthesiology
and intensive
care

2017

Ternop.:U
krmedkny
g

30

МОЗУ лист
від
20.08.2014

Навчальний
посібник

Ілько А.А.

Анестезіологія
, інтенсивна
терапія і
реаніматологія

2018

К.:
Медицин
а

50

МОЗУ лист
від
20.08.2014

Посібник

Ілько А.А.

Анестезіологія
, інтенсивна
терапія

2014

К.:
Медицин
а

1

Розділ 2

Наукові статті працівників
кафедри за 2014-2019рр.

 Сучасні можливості інтенсивної терапії хворих з декомпенсованим перебігом

ХОЗЛ [Текст] / І. І. Тітов, О. В. Волошинський, І. С. Майданська та ін.
// Біль,знеболювання і інтенсивна терапія. — 2018. — № 3. — С.95. —
матеріали конгресу анестезіологів України[Київ,13-15 вересня 2018р.].
 Мікробіологічне оточення багатопрофільного відділення інтенсивної терапії та
антибіотикорезистентність збудників [Текст] / І. І. Тітов, Т. Т. Данилюк,
В. В. Венгрович та ін. // Біль,знеболювання і інтенсивна терапія. — 2018. — №
3. — С.96. — матеріали конгресу анестезіологів України[Київ,13-15 вересня
2018р].
 Сучасний поглиблений волюметричний моніторинг гемодинаміки [Текст]
/ І. І. Тітов, А. Ю. Мартин, І. В. Вінтоняк та ін. // Біль,знеболювання і
інтенсивна терапія. — 2018. — № 3. — С.97. — матеріали конгресу
анестезіологів України[Київ,13-15 вересня 2018р.].
 Нутритивна підтримка при гострому гнійному медіастиніті [Текст]
/ І. Р. Кіндяк, І. І. Тітов, О. В. Волошинський, І. Ю. Пулик // Медицина
невідкладних станів. — 2016. — № 4. — С.180. — матеріали VII національного
конгресу асоціації анестезіологів України [21-24вересня,2016р.,м.Дніпро].

 Клінічний випадок трудної вентиляції [Текст] / І. Р. Кіндяк, І. І. Тітов,

О. В. Волошинський, І. Ю. Пулик // Медицина невідкладних станів. — 2016. —
№ 4. — С.179-180. — матеріали VII національного конгресу асоціації
анестезіологів України [21-24вересня,2016р.,м.Дніпро].
 Кіндяк, І. Р.
Паравертебральна аналгезія при торакальних операціях [Текст] / І. Р. Кіндяк,
І.І.Волошинський О.В. Тітов // Медицина невідкладних станів. — 2016. — №
4. — С.180. — матеріали VII національного конгресу асоціації анестезіологів
України [21-24вересня,2016р.,м.Дніпро].
 Оцінка ефективності нейропротекторної терапії при ЧМТ [Текст] / І. І. Тітов,
О. В. Волошинський, А. Ю. Мартин та ін. // Біль,знеболювання і інтенсивна
терапія. — 2018. — № 3. — С.95-96. — матеріали конгресу анестезіологів
України[Київ,13-15 вересня 2018р.].
 Тітов, І. І.
Роль симуляційних технологій у післядипломній підготовці інтернів і лікаріванестезіологів [Текст] / І. І. Тітов, О. В. Волошинський, І. Р. Кіндяк
// Медицина невідкладних станів. — 2016. — № 4. — С.231. — матеріали VII
національного
конгресу
асоціації
анестезіологів
України
[2124вересня,2016р.,м.Дніпро].

 Інтраопераційна артеріальна гіпертензія:чим лікуємо ? [Текст] / І. І. Тітов,

О. В. Волошинський, Р. Б. Костирко та ін. // Медицина невідкладних станів. —
2016. — № 4. — С.231-232.
 Нозокоміальний синусит у хворих відділення інтенсивної терапії [Текст]
/ І. І. Тітов, О. В. Волошинський, Р. Б. Костирко та ін. // Медицина
невідкладних станів. — 2016. — № 4. — С.232. — матеріали VII національного
конгресу асоціації анестезіологів України [21-24вересня,2016р.,м.Дніпро].
 Костирко, Р. Б.
Тяжка інтубація : особистий досвід [Текст] / Р. Б. Костирко, І. І. Тітов,
В. В. Голуб // Медицина невідкладних станів. — 2016. — № 4. — С.187. —
матеріали VII національного конгресу асоціації анестезіологів України [2124вересня,2016р.,м.Дніпро].
 Розлади дихання уві сні у вагітних з метаболічним синдромом [Текст]
/ І. І. Тітов, І. К. Орищак, В. В. Голуб та ін. // Медицина невідкладних
станів. — 2016. — № 4. — С.233. — матеріали VII національного конгресу
асоціації анестезіологів України [21-24вересня,2016р.,м.Дніпро].

 Досвід застосування есмололу гідрохлориду при лікуванні гіпертензивних

реакцій і тахіаритмій під час загального знеболення [Текст] / І. І. Тітов,
І. Р. Кіндяк, В. В. Протас та ін. // Біль,знеболювання і інтенсивна терапія. —
2018. — № 3. — С.97. — матеріали конгресу анестезіологів України[Київ,13-15
вересня 2018р.].
 Інтраопераційна артеріальна гіпертензія:чим лікуємо ? [Текст] / І. І. Тітов,
О. В. Волошинський, Р. Б. Костирко та ін. // Медицина невідкладних станів. —
2016. — № 4. — С.231-232.
 Вплив різних методів анестезіологічного забезпечення ендоскопічних
трансдуоденальних оперативних втручань на вираженість енцефалопатії у
хворих з механічною жовтяницею [Текст] / С. В. Мельник, І. І. Тітов,
О. Л. Ткачук, Т. М. Дзвонковський // Біль,знеболювання і інтенсивна
терапія. — 2016. — № 1. — С.5-10.
 Протас, В. В.
Вазовагальні реакції при нейроаксіальній анестезії та шляхи їх попередження
[Текст] / В. В. Протас, Н. Р. Венгринович, С. В. Мельник // Клінічна
хірургія. — 2017. — № 6. — С.25-27.

 Тітов, І. І.

Оцінка системної оксигенації та альвеолярної вентиляції при
трансдуоденальних ендоскопічних оперативних втручаннях [Текст] / І. І. Тітов,
С. В. Мельник // Медицина невідкладних станів. — 2016. — № 4. — С.232. —
матеріали VII національного конгресу асоціації анестезіологів України [2124вересня,2016р.,м.Дніпро].
 Динаміка змін маркера хірургічного стресу кортизолу під час
трасдуоденальних ендоскопічних втручань залежно від методу загальної
анестезії [Текст] / І. І. Тітов, С. В. Мельник, О. Л. Ткачук та ін. // Галицький
лікарський вісник. — 2016. — т.23, № 2. — С.73-76.
 Ефективність застосування пролонгованої епідуральної анестезії ( ПЕА) при
проведенні паліативного променевого лікування у хворих з множинними
метастатичними ураженнями кісток [Текст] / Ю. К. Вівчаренко, Х. І. Попівняк,
В. Р. Романчук та ін. // Український радіологічний журнал. — 2015. — т.XХIII,
№ 2. — С.117-120. — Матеріали науково-практичної конференції Українського
товариства радіаційних онкологів за участю міжнародних фахівців "Актуальні
питання радіаційної онкології в Україні" [24-25 червня 2015 р.,Львів].

 Попівняк, Х. І.

Динаміка змін біспектрального індексу та балансу ноцицепції/аналгезії при
застосуванні різних стратегій анестезіологічного забезпеченн оперативних
втручань із приводу раку прямої кишки [Текст] / Х. І. Попівняк, І. І. Тітов
// Науковий вісник Ужгородського університету.Серія Медицина ( в дар ). —
2014. — № 2 (50). — С.154-159.
 Попівняк, Х. І.
Комбінована спінально-епідуральна анестезія при хірургічному лікуванні
пацієнтів з колоректальним раком [Текст] / Х. І. Попівняк, І. І. Тітов // Архів
клінічної медицини ( дар). — 2014. — № 2 (ч.1). — С.86-89.
 Тітов, І. І.
ANI-моніторинг при оцінці ефективності післяопераційної епідуральної
аналгезії Лонгокаїном [Текст] / І. І. Тітов, Х. І. Попівняк, І. Р. Кіндяк
// Медицина невідкладних станів. — 2016. — № 4. — С.233. — матеріали VII
національного
конгресу
асоціації
анестезіологів
України
[2124вересня,2016р.,м.Дніпро].

 Гриб, В. А.

Ефективність, безпека та переносимість комбінації електролітів і цитиколіну
(Нейроцитин) у комплексному лікуванні пацієнтів із гострим ішемічним
інсультом [Текст] / В. А. Гриб, І. І. Тітов // Міжнародний неврологічний
журнал. — 2018. — № 1. — С.55-64.
 Ефективність, безпечність та переносність комбінації збалансованого розчину

електролітів і цитиколіну (Нейроцитину) у пацієнтів з гострим ішемічним
інсультом [Текст] / В. А. Гриб, І. І. Тітов, Г. С. Чмир, В. Р. Герасимчук
// Український неврологічний журнал. — 2018. — № 1. — С.82-87.
 Досвід застосування амантадину сульфат ( ПК-Мерц ) у хворих на ішемічний

інсульт [Текст] / В. А. Гриб, І. І. Тітов, Г. С. Чмир, Г. І. Хлібейчук // Галицький
лікарський вісник. — 2016. — т.23, № 3 ( ч.1). — С.60-64.
 Епідеміологія тяжкого сепсису ,зумовленого тяжкою черепно-мозковою

травмою,в Західній Україні [Текст] / О. В. Олійник, І. І. Тітов, К. Ю. Креньов
та ін. // Шпитальна хірургія. — 2016. — № 1. — С.50-54.

 Інтраопераційна

цитонейропротекція при тривалих нейрохірургічних
оперативних втручаннях [Текст] / І. І. Тітов, В. А. Гриб, А. Ю. Мартин та ін.
// Журнал неврології ім.Б.М.Маньковського. — 2018. — т.6, № 1. — С.41-45.
 Мікробіологічне оточення багатопрофільного відділення інтенсивної терапії та
антибіотикорезистентність збудників [Текст] / І. І. Тітов, Т. Т. Данилюк,
В. В. Венгрович та ін. // Біль,знеболювання і інтенсивна терапія. — 2018. — №
3. — С.96. — матеріали конгресу анестезіологів України[Київ,13-15 вересня
2018р].

Розділ 3
Поточні державні інформатори про
оперативне відображення змісту
друкованих в Україні видань

• Літопис авторефератів дисертацій
• Літопис журнальних статей
• Український реферативний журнал.
• Серія 4. Медицина. Медичні науки

Інформаційні можливості
бібліотеки ІФНМУ
• Із придбанням АБІС “УФД/Бібліотека”

почалося
поетапне впровадження автоматизації бібліотечнобібліографічних процесів.
• На
бібліотечному
сайті
користувачі
мають
можливість ознайомитись з новими надходженнями до
бібліотеки, з переліком дисертацій, захищених в
ІФНМУ, з передплатою періодичних видань.
• Електронний каталог бібліотеки ІФНМУ підключено
до інтернету. Це дає змогу користувачам мати вільний
доступ до перегляду та замовлення літератури.
Електронний каталог: http://lib.ifnmu.edu.ua/elekt-kat

• Студенти та викладачі університету мають

можливість
безкоштовно
користуватись
повнотекстовим пошуком по системі HINARI
(http://hinarilogin.research4life.org).
• На
комп’ютерах
читального
залу
запропоновано доступ до РБД PubMed, котра
дозволяє проводити пошук за реферативними
статтями: (www.nebi.nlm.nih.gov/PubMed).

