Програма Дня кафедри
• мета проведення Дня кафедри

• книжково-інформаційна виставка “Загальна

хірургія”
• комплектування фонду бібліотеки ІФНМУ з
тематики кафедри
• інформаційні можливості бібліотеки ІФНМУ

Мета Дня кафедри
Бібліотека ІФНМУ пропонує мультимедійну
презентацію Дня кафедри Загальної хірургії
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 “Загальна хірургія”

Розділ 1
На допомогу навчальному процесу та
науковим дослідженням

617(075.8)
З-14
Загальна хірургія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. ІІІ- ІVр. акред. МОЗ
України / За ред. Я.С. Березницького /Андрющенко В.П., Березницький Я.С., Верба А.В.,
Ганжий В.В., Горобчук О.О., Дронов О.І., Желіба М.Д. - Вінниця : Нова книга, 2018. - 344
с. Всього: 21 прим. (абонемент -16).

У підручнику поряд з питаннями
організацїї
хірургічної
допомоги,
обстеження та нагляду за хірургічним
хворим, у підручнику наведено основні
термонологічні,
діагностичні
та
лікувальні принципи надання медичної
допомоги хворих з проявами основних
хірургічних захворювань. Підручник
розрахований на студентів 3 курсів
вищих навчальних закладів медичного
профілю III-IV рівнів акредитації.

617.1(02)
З-14
Загальна хірургія [Текст] : базовий підручник для студ. вищих медичних навч. закл.
IV р. акр. (МОНУ лист №1/11-10318 від 09.11.2010) / за ред. М. Д. Желіби, С. Д. Хіміча
[Желіба М. Д., Хіміч С.Д., Герич І.Д., Ващук В.В., Вільцанюк О.А., Дейкало І.М., Дронов
О.І., Жученко О.П.]. - 2- ге вид. виправл. - К. : ВСВ"Медицина", 2016. - 448с. Всього: 152
прим. (абонемент – 148).
Базовий підручник складається із
двох частин. У першій частині висвітлено
загальні питання з хірургії, зокрема
організація
хірургічної
допомоги,
питання деонтології
і догляд за
хірургічними хворими, асептика й
антисептика,
загальні
питання
з
анестезіології
та
реаніматології,
гемостазу,
переливання
крові,
хірургічних оперативних втручань. У
другій частині розглянуто питання
хірургічної патології, хірургічної інфекції
та окремих хірургічних хвороб. Для
студентів вищих медичних навчальних
закладів IV рівня акредитації.

617(075.8)
Х50
Хірургічні хвороби [Текст] : національний підручник для студ. мед. навч. закл. ІV р.
акред. (МОНУ, МОЗУ № 502 від 22.06.2010 / за ред. П.Д. Фоміна, Березницького
Я.С./Березницький Я. С., Вільцанюк О.А., Желіба М.Д., Конопліцький В.С., Лоскутов
О.Є., Милиця М.М./. - 2 -ге вид., виправ. - К. : ВСВ"Медицина", 2017. - 408+8 с. Всього:
1 прим. (абонем ент – 1).

Матеріал,
викладений
у
підручнику, орієнтовано на засвоєння
знань і навичок, необхідних лікарю
загальної практики для виконання своїх
професійних обов’язків. Усі теми
розподілено залежно від основного
клінічного синдрому, структуровано за
змістом відповідно до професійно
орієнтованих завдань, які повинен
вирішувати лікар загальної практики під
час надання медичної допомоги хворим
хірургічного профілю. Для студентів,
лікарів-інтернів і лікарів-слухачів вищих
медииччних
навчальних
закладів
(факультетів) за спеціальністю ―Загальна
практика – сімейна медицина‖

617(02)
Х50
Хірургічні хвороби [Текст] : національний підручник для студ. мед. навч. закл. ІV р.
акред. (МОНУ, МОЗУ № 502 від 22.06.2010 / за ред. П.Д. Фоміна, Березницького
Я.С./Березницький Я. С., Вільцанюк О.А., Желіба М.Д., Конопліцький В.С., Лоскутов
О.Є., Милиця М.М./. - К. : ВСВ"Медицина", 2016. - 408+8 с. Всього: 201 прим.
(абонемент – 189).
Матеріал,
викладений
у
підручнику, орієнтовано на засвоєння
знань і навичок, необхідних лікарю
загальної практики для виконання своїх
професійних
обов’язків.
Усі
теми
розподілено залежно від основного
клінічного синдрому, структуровано за
змістом відповідно до професійно
орієнтованих завдань, які повинен
вирішувати лікар загальної практики під
час надання медичної допомоги хворим
хірургічного профілю. Для студентів,
лікарів-інтернів і лікарів-слухачів вищих
медииччних
навчальних
закладів
(факультетів) за спеціальністю ―Загальна
практика – сімейна медицина‖

617.1(02)
Ч-46
Черенько, М. П.
Загальна хірургія з анестезіологією, основами реаніматології та догляду за хворими
[Текст] : підручник для студ. вищ. мед. закл. освіти III-IV р. акр., лікарів-інтернів,
курсантів та аспірантів (МОЗ України) / М. П. Черенько, Ж. М. Ваврик. - 2-е доп. вид. К. : Здоров'я, 2004. - 616 с. Всього: 183 прим. (абонемент-169).

У підручнику на високому
науковому рівні викладено головні
проблеми сучасної загальної хірургії,
анестезіології, трансфузіології та
догляду за хворими. Віддзеркалено
новітні досягнення в таких галузях,
як відкриті та закриті травми, шок,
хірургічна інфекція( місцева та
сепсис,
клостридіальна
та
неспоротворна), вади розвитку тощо.
Видання
добре
ілюстровано
оригінальними малюнками. Для
студентів вищих медичних закладів
освіти III-IV рівнів акредитації.

617.1(02)
Ч-46
Черенько, М. П.
Загальна хірургія з анестезіологією, основами реаніматології та догляду за хворими
[Текст] : Підручник для студентів вищ. мед. навч. заклад. освіти III-IV р. акред. / М. П.
Черенько, Ж. М. Ваврик. - К. : Здоров'я, 1999. - 616 с. Всього: 182 прим. (абонемент –
165).
У підручнику викладено головні
проблеми сучасної загальної хірургії,
анестезіології, трансфузіології та догляду
за хворими у перед- і післяопераційний
періоди, питання деонтології у хірургії,
десмургії.
Віддзеркалено новітні
досягнення у таких галузях, як відкриті
та закриті травми шок, хірургічна
інфекція вади розвитку тощо.
Для студентів вищих медичних
навчальних закладів освіти III-IV рівнів
акредитації, лікарів-інтернів, курсантів та
аспірантів.

617.1(02)
З-14
Загальна хірургія [Текст] : Підручник для студ. вищ. навч. мед. закл. III-IV р. акред. /
За ред. С.П. Жученка, М.Д. Желіби, С.Д. Хіміча. - К. : Здоров'я, 1999. - 488 с. Всього: 186
прим. (абонемент – 169).

Підручник складається з двох
частин. У першій частині розглядаються
загальні питання хірургії, зокрема
організація хірургічної допомоги, догляд
за хірургічними хворими, особливості їх
обстеження, асептика та антисептика,
загальні питання анестезіології та
реаніматології, кровотеча, переливання
крові, хірургічна операція,
перед- і
післяопераційний періоди. Друга частина
присвячена
хірургічній патології та
окремим хірургічним захворюванням.
Для студентів вищих
медичних
навчальних закладів, лікарів-інтернів.

617.1(02)
З-14
Загальна хірургія. Вибрані лекції [Текст] : навч. посіб. для вищ. мед. закл. осв. / за ред.
Б. І. Дмитрієва. - Одеса : ОДМУ, 1999. - 356 с. Всього: 2 прим. (абонемент – 2)

У цьому навчальному посібнику
викладені матеріали лекційного курсу з
урахуванням новітніх досягнень хірургії.
Посібник
створено
колективом
викладачів кафедри загальної хірургії
Одеського
державного
медичного
університету. Затверджено Центральним
методичним кабінетом з вищої медичної
освіти МОЗ України як навчальний
посібник призначений для студентів і
викладачів вищих медичних закладів
освіти III-IV рівнів акредитації.

617.1(02)
М54
Методика обстеження хірургічного хворого [Текст] : Навч. посібник для студ. вищ.
навч. закл. / М. О. Ляпіс, Ю. М. Полоус, І. К. Лойко та ін. ; Під ред. М. О. Ляпіса. Тернопіль : Укрмедкнига, 2000. - 168 с. Всього: 200 прим.(абонемент-180).

В
посібнику
розглянуті
питання пропедевтики хірургічних
захворювань, що викладаються на
кафедрі
загальної
хірургії.
Акцентовано увагу на методи та
прийоми фізикального обстеження
хворого в хірургічній клініці.
Окремо подані методики обстеження
при
грижах
черевної
стінки,
гострому животі та гнійно-запальних
процесах. Посібник розрахований на
студентів медичних вузів III-IV
рівнів акредитації

617.1(02)
О-28
Общая хирургия [Текст] : Базовый учебник для студентов высших мед. учеб. завед. IV
ур. аккр. (МОНУ письмо №1/11-10318 от 09.11.2010) / Н. Д. Желиба, С. Д. Химич, И. Д.
Герич и др. ; под. ред. Н.Д. Желибы, С.Д. Химича. - 2 - е изд., испр. - К. : Медицина, 2016.
- 488 с. Всього: 10 прим.( абонемент-1).

Базовий підручник складається
із двох частин. У першій частині
висвітлено загальні питання з хірургії,
зокрема
організація
хірургічної
допомоги, питання деонтології і догляд
за хірургічними хворими, асептика й
антисептика, загальні питання з
анестезіології
та
реаніматології,
гемостазу,
переливання
крові,
хірургічних оперативних втручань. У
другій частині розглянуто питання
хірургічної
патології,
хірургічної
інфекції та окремих хірургічних хвороб.
Для
студентів
вищих
медичних
навчальних
закладів
IV
рівня
акредитації.

617.1(02)
С87
Стручков, В. И.
Общая хирургия [Текст] : Учебник для студ. мед. ин-тов / В. И. Стручков,
Ю. В. Стручков. - М. : Медицина, 1988. - 480 с. Всього: 107 прим. (абонемент –
99).
Підручник складається з трьох
частин. У першій частині розглядаються
особливості догляду за хірургічними
хворими, можливі і ті, що найчастіше
зустрічаються
післяопераційні
ускладнення, шляхи їх попередження і
лікування. Друга частина присвячена
загальним питанням хірургії. Висвітлені
питання
профілактики
хірургічних
хвороб, значення санітарної освіти
населення.
У
третій
частині
розглядаються патологічні процеси, що
лежать в основі хірургічних хвороб.
Описані ендокринні і порушення обміну,
методи їх хірургічної корекції.

617.1(02)
G66
Gostishcev, V. K.
General surgary [Текст] : the manual / V. K. Gostishcev. - Moskow : Geotar-med,
2003. - 218 p. Всього: 16 прим. (абонемент – 14).
У підручнику
викладено
головні проблеми сучасної загальної
хірургії, анестезіології, трансфузіології
та догляду за хворими у перед- і
післяопераційний періоди, питання
деонтології у хірургії, десмургії.
Висвітлено новітні досягнення у таких
галузях, як відкриті та закриті травми
шок, хірургічна інфекція вади розвитку
тощо.
Для англомовних
студентів
вищих медичних навчальних закладів
освіти III-IV рівнів акредитації.

617(02)
M61
Methods of examination of a surgical patient [Текст] : manual / ed. by M.A.
Lyapis. - Ternopil : Ukrmedbook, 2004. - 156 p. Всього: 27 прим. (абонемент –
23).

В посібнику розглянуті питання
пропедевтики хірургічних захворювань,
що викладаються на кафедрі загальної
хірургії. Акцентовано увагу на методи та
прийоми
фізикального
обстеження
хворого в хірургічній клініці. Окремо
подані методики обстеження при грижах
черевної стінки, гострому животі та
гнійно-запальних процесах. Посібник
розрахований на студентів медичних
вузів III-IV рівнів акредитації

617(075.3)
Х50
Хірургія. Підручник у двох томах. [Текст] : Підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. І-ІІІ
р. акред. Т.1. : Загальна хірургія з основними видами хірургічної патології.Лікування
хворого в хірургічному стаціонарі. / Р. О. Сабадишин, В. О. Рижковський, О. В.
Маркович та ін. - Вінниця : Нова Книга, 2018. - 784 с. Всього: 30 прим. (абонемент – 24).
У
підручнику
висвітлено
організацію хірургічної роботи середнього
медичного персоналу; принципи і сутність
сучасної
асептики,
гемостазу,
знеболювання, гемотрансфузії, діагностики
хірургічної патології, деонтології та
біоетики; види оперативної і неоперативної
хірургічної техніки, ведення перед- і
післяопераційних періодів, догляд за
хворими, методи надання невідкладної
допомоги. Наведено основні види загальної
хірургічної
патології.
Підручник
розрахований
для студентів вищих
медичних навчальних закладів.

617(075.3)
Х50
Хірургія. Підручник у двох томах. [Текст] : Підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. І-ІІІ
р. акред. Т.2 : Спеціальна хірургія / Р. О. Сабадишин, В. О. Рижковський, О. В.
Маркович та ін. - Вінниця : Нова Книга, 2018. - 592 с. Всього: 30 прим. (абонемент – 24).
У
підручнику
висвітлено
організацію
хірургічної
роботи
середнього
медичного
персоналу;
принципи і сутність сучасної асептики,
гемостазу, знеболювання, гемотрансфузії,
діагностики
хірургічної
патології,
деонтології
та
біоетики;
види
оперативної і неоперативної хірургічної
техніки,
ведення
переді
післяопераційних періодів, догляд за
хворими, методи надання невідкладної
допомоги. Наведено основні види
загальної
хірургічної
патології.
Підручник розрахований для студентів
вищих медичних навчальних закладів.

617(023)
Х50
Хірургія [Текст] : підручник для студ. вищих мед. (фармац.) навч. закл. І-ІІ
р. акр. (доп. МОЗ України) / О. М. Кіт, О. Л. Ковальчук, І. С. Вардинець, А. О.
Боб. - 2-ге, вид. без змін. - Тернопіль : ТДМУ Укрмедкнига, 2014. - 644 с.
Всього: 11 прим. (абонемент – 5).
У підручнику висвітлено на
сучасному рівні питання профілактики
хірургічної
інфекції,
асептики
й
антисептики, перебігу ранового процесу,
інфузійно-трасфузійної терапії, лікування
ушкоджень
і
спеціальні
питання
хірургічної патології. Висвітлено основні
правила
догляду
за
хірургічними
хворими в спеціалізованих хірургічних
відділеннях.
Детально
викладено
принципи та методи надання першої
медичної і долікарської допомоги при
критичних станах у хірургії. Підручник
призначений для студентів І-ІІ рівнів
акредитації.

617(023)
Х50
Хірургія [Текст] : підручник для студ. вищих мед. (фармац.) навч. закл. І-ІІ
р. акр. (доп. МОЗ України) / О. М. Кіт, О. Л. Ковальчук, І. С. Вардинець, А. О.
Боб. - 2-ге, вид. без змін. - Тернопіль : ТДМУ Укрмедкнига, 2014. - 644 с.
Всього: 11 прим. (абонемент – 5).
У підручнику висвітлено на
сучасному рівні питання профілактики
хірургічної
інфекції,
асептики
й
антисептики, перебігу ранового процесу,
інфузійно-трасфузійної терапії, лікування
ушкоджень
і
спеціальні
питання
хірургічної патології. Висвітлено основні
правила
догляду
за
хірургічними
хворими в спеціалізованих хірургічних
відділеннях.
Детально
викладено
принципи та методи надання першої
медичної і долікарської допомоги при
критичних станах у хірургії. Підручник
призначений для студентів І-ІІ рівнів
акредитації.

617(023)
У74
Усенко, О. Ю.
Хірургія [Текст] : Підручник для студ. вищ. навч. закл. І-ІІ р. акред. / О. Ю.
Усенко, Г. В. Білоус, Г. Й. Путинцева. - 2-е вид. переробл. і допов. - К. : ВСВ
"Медицина", 2013. - 416 с. Всього: 50 прим. (абонемент – 44).

Матеріал
підручника
структуровано за освітньо-професійною
програмою
підготовки
молодших
спеціалістів спеціальності ―Лікувальна
справа‖. Підручник містить тестові
завдання різних рівніх складності для
самоконтролю засвоєння знань, а також
виробничі
ситуації,
алгоритми
практичних
навичок,
ілюстрації,
графологічні структури. Для студентів
вищих медичних навчальних закладів І-ІІ
рівнів акредитації.

Література, яка не
користується
попитом

617.11(02)
Ш24
Шаповал, С. Д.
Гнійно-септична хірургія. [Текст] : Навч. посібн. для студ. вищ. мед. навч.
закл. ІVр. акред. / С. Д. Шаповал. - Запоріжжя : "Орбіта-Юг", 2007. - 192 с.
Всього: 19 прим. (абонемент – 15).
Книга
присвячена
вибраним
питанням хірургічної інфекції, а саме –
гнійно-септичній хірургії. Ускладнення
епідеміологічного
оточення
,
нераціональне
використання
антибіотиків,
селекція
особливо
вірулентних
госпітальних
штамів,
формування
лікарняної стійкості
мікроорганізмів, зростаюча
агресія
інвазивних
діагногстичних
та
лікувальних
процедур.
Навчальний
посібник розрахований
на лікарів
хірургічного та терапевтичних профілів,
студентів старших курсів медичниих
університетів і академій.

617.1(02)
С41
Ситуаційні задачі з хірургії (в клініці загальної хірургії) [Текст] : посібник /
С. М. Ґеник, М. В. Прокопишин, В. М. Криса та ін. ; під ред. С.М. Ґеника. Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2003. - 188 с. Всього: 11 прим. (абонемент – 10).
У книзі подані ситуаційні задачі з
усіх
розділів
загальної
хірургії,
включаючи догляд за хворими, асептику,
антисептику,
кровотечі
переливання
крові, шок, травми голови, грудної
клітки,
живота,
кінцівок,
опіки,
електротравми та ін. Висвітлені загальні
питання онкології, вади розвитку, основи
трансплантології та десмургії. Для
студентів вищих навчальних медичних
закладів, лікарів-інтернів, хірургів та
сімейних лікарів. Книга ілюстрована 39
малюнками.

617.1
О-28
Общая хирургия в 2-х томах [Текст] : Руководство для врачей. Т.1 / под ред.
Шмитта В. - Совместное издание СССР-ГДР. - М. : Медицина, 1985. - 384 с.
Всього: 4 прим. (абонемент – 1).

У двохтомнику посібнику на
сучасному науковому рівні викладені
питання загальної хірургії. У першому
томі представлені основ асептики і
антисептики, обезболювання, інтенсивної
терапії, висвітлена роль гормонів,
ферметів і вітамінів в хірургії, викладені
імунологічні
аспекти
хірургічних
захворювань. Для хірургів всіх профілів,
анестезіологів і реаніматологів.

617.1
О-28
Общая хирургия в 2-х томах [Текст] : Руководство для врачей. Т.2 / под ред.
Шмитта В. - Совместное издание СССР-ГДР. - М. : Медицина, 1985. - 368 с.
Всього: 7 прим. (абонементів – 3).
У двохтомнику посібнику на
сучасному науковому рівні викладені
питання загальної хірургії. У другому
томі викладені вчення про рани і рановій
інфекції, детально описані різні форми
хірургічної
інфекції
і
сепсис.
Представлені дані з реанімації та
інтенсивної терапії, викладені показання
і протипоказання
з оперативних
втручань. Детально викладені питання
клінічної онкології. Велику увагу
приділено пластичної і відновлювальної
хірургії і трансплантації органів. Для
хірургів всіх профілів, анестезіологів і
реаніматологів.

617.1(02)
С87
Стручков, В. И.
Общая хирургия [Текст] : Учебник для студ. мед. ин-тов / В. И. Стручков. 5-е изд., перераб. и дополн. - М. : Медицина, 1983. - 592 с. Всього: 16 прим.
(абонемент – 15).
У першій частині підручника
висвітлюються загальні питання хірургії
(організація,
асептика,
антисептика,
анестезіологія, реаніматологія, кровотеча,
шок,
переливання
крові
і
кровозамінники, обстеження хворих). У
другій частині розглядаються загальні
питання патологічних процесів (травма,
інфекція, пухлини, аномалії розвитку),
що лежать в основі хірургічних хвороб.
Викладаються питання відновлювальної
хірургії. Підручник призначений для
студентів медичних інститутів.

617.1(02)
Д25
Двужильна, К. Д.
Загальна хірургія [Текст] : Підручник для студ. мед. ін-тів / К. Д. Двужильна.
- К. : Здоров'я, 1969. - 418 с. Всього: 44 прим. (абонемент – 44).
Підручник
призначений
для
студентів третього курсу. У ньому
висвітлено розділ про пороки розвитку та
паразитарні захворювання в хірургії і до
деякої міри розширено поняття про
тромбофеліт,
внутрішньотканинну
кровотечу й утворення травматичних
аневризм. Більша частина малюнків
являє собою
матеріали власних
спостережень, проведених у клініці
загальної хірургії Одеського державного
медичного інституту ім. М.І.Пирогова.

Список наукової
літератури, яка є в
бібліотеці

617.1(02)
Р 62
Рожанский В.И.
Лекции по общей хирургии. Красноярск,1957.710с. Прим. 5.
617.101
К 78
Краснощекова Л.И. и Писаревский А.А.
Предупреждение и лечение шока при трансплевральных операциях на
легкых , пищевода и средостении. Л., Медгиз,1963. 192с. Прим. 5.
617.101
П30
Петров И.Р. И васадзе Г.Ш.
Необратымие изменениея при шоке и кровопотере. Л.,
―Медицина‖,1972с. Прим. 5.
617.101
П 46
Пожариский В.Ф.
Реанимация при тяжелых скелетных травмах. М. ―Медицина‖,1972.
160с. Прим. 6.
617.101
П 48
Покровский Г.А.
Трансфузионная терапия травматического шока. М. ―Медицина‖,1973.
188с. Прим. 5.

617.101
Т 86 Турникетный шок и синдром длительного сдавдления. Петрозаводск,1975.
158 с./Уч. Записки Петрозаводского гос. ун-та, т. 21. вып. 2. Мед. науки 1974.
Прим. 6.
617.101
Ф 50
Физиология угрожающих состояний. Вып.2. Сборник научных работ. Т
44. Фрунзе ―Кыргызтан‖,1967. 138с. Прим. 4.
617.101
Ф 50 Физиология угрожающих состояний. Вып.1. Фрунзе,1963. 214с. Прим. 4.
617.101
Ш 78
Шок и коллапс. Всесоюз. пленум патофизиологов. Кишинев, ―Картя
молдовеняскэ‖,1970. 193с. Прим. 7.
617.11
Д 32 Демянюк Д.Г.
Гнійні захворювання рук. К., ―Здоров’я‖,1975. 29с. Прим. 5.

617.11-085
С 41
Ситковский Н.Б. и др.
Ингибиторы протеолиза в хирургии детского возраста. К., ―Здоров’,
1977. 87с. Прим. 6.
617.15
С 60
Соловьев Г.М. и Радзивил Г.Г.
Кровопотеря и регуляция кровообращения в хирургии. М.,
―Медицина‖,1973. 335с. Прим.6.
617.161
К 52
Клячкин Л.М. и Пинчук В.М.
Ожоговая болезнь. (Клиника, патогенез, патол. анатомия и лечение).
Под ред. проф. Н.С. Молчанова. Л., ―Медицина‖, 1969. 479с. Прим. 5.
617.161
К 60 Колесников И.С. И Вихрев Б.С.
Оперативное лечение глубоких термических ожогов. М.Медгиз,1962.
179с. Прим. 4.

617.161
М 91 Муразян Р. И.
Клиника и трансфузионное лечение ожогового шока. М., ―Медицина‖,
1973. 191с. Прим. 5.
617.161
П 24 Пекарский Д.Е.
Ожоговый шок/ Д.Е. Пекарский, А.А. Шалимов. - Киев: ―Здоров’я‖,
1976. 191с. Прим. 5.
617.161.03
Ш 59 Шилов П.И. и Пилюшин П.В.
Внутренняя патология при ожогах (термических)., Л., Медгиз, 1962.
296с. Прим. 4.
617.2
Х 94 Хромов Б.М.
Хирургическая
помощь
в
амбулаторно-поликлинических
учреждениях. М., Медгиз, 1963. 418 с. Прим. 4.
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 Риносклерома [Текст] / М. М. Багрій, М. І. Петруняк, В. М. Ванченко та ін.








// Архів клінічної медицини ( дар). — 2014. — № 1. — С.78-80.
Абератна щитоподібна залоза [Текст] / М. М. Багрій, В. Д. Скрипко,
М. М. Волошин та ін. // Архів клінічної медицини ( дар). — 2014. — № 1. —
С.80-82.
Волошин, М. М.
Особливості проведення практичних занять з клінічного мислення на кафедрі
загальної хірургії [Текст] / М. М. Волошин // Галицький лікарський вісник. —
2014. — т.21, № 3. — С.84-85.
Волошин, М. М.
Перспективи впровадження міжнародної класифікації хронічних захворювань
вен нижніх кінцівок ( CEAP ) ( огляд літератури ) [Текст] / М. М. Волошин
// Буковинський медичний вісник. — 2014. — т.18, № 3. — С.188-191.
Волошин, М. М.
Психолого-філософські аспекти самовдосконалення у студентів медичних вузів
[Текст] / М. М. Волошин // Галицький лікарський вісник. — 2014. — т.121, №
2. — С.102-103.










Нові підходи до проведення лекції клінічною кафедрою на прикладі предмету
"загальна хірургія" [Текст] / І. М. Гудз, С. М. Геник, А. В. Симчич та ін.
// Актуальні питання підвищення якості освітнього процесу : Збірник тез
Науково-практичної конференції з міжнародною участю 17 травня 2019
року. — Івано-Франківськ : ІФНМУ, 2019. — С.16.
Дмитрів, І. В.
Особливості формування клінічного мислення у студентів на практичних
заняттях з загальної хірургії [Текст] / І. В. Дмитрів, М. М. Волошин
// Прикарпатський вісник НТШ ( в дар ). — 2014. — № 4. — С.215-218.
Genyk, S. M.
Mechanism Development of Diabetic Microangiopathy and Opportunity of Diabetic
Warning [Текст] / S. M. Genyk // Галицький лікарський вісник. — 2018. — т.25,
№ 2. — С.64-66.
Риносклерома [Текст] / М. М. Багрій, М. І. Петруняк, В. М. Ванченко та ін.
// Архів клінічної медицини ( дар). — 2014. — № 1. — С.78-80.
Абератна щитоподібна залоза [Текст] / М. М. Багрій, В. Д. Скрипко,
М. М. Волошин та ін. // Архів клінічної медицини ( дар). — 2014. — № 1. —
С.80-82.

 Ефективність сучасних методів хірургічного лікування гострого тромбозу в









системі нижньої порожнистої вени [Текст] / В. В. Бойко, В. О. Прасол,
І. А. Тарабан та ін. // Клінічна хірургія. — 2016. — № 11. — С.67-70.
Консенсус
экспертов
по
антикоагулянтной
терапии
венозного
тромбоэмболизиса в 2016 г.Значение программы исследований ривароксабана
в изменении подходов к лечению тромбоза глубоких вен и тромбоэмболии
легочной артерии [Текст] / С. В. Бурнаева, Л. И. Васильева, В. К. Гаврисюк и
др. // Клінічна хірургія. — 2017. — № 3. — С.65-80.
Василюк, С. М.
Особливості ультразвукових змін вен при варикозній хворобі нижніх кінцівок у
вагітних і породіль [Текст] / С. М. Василюк, Б. В. Криса, І. В. Дмитрів // Серце
і судини. — 2018. — № 4. — С.49-52.
Волошин, М. М.
Особливості проведення практичних занять з клінічного мислення на кафедрі
загальної хірургії [Текст] / М. М. Волошин // Галицький лікарський вісник. —
2014. — т.21, № 3. — С.84-85.
Волошин, М. М.
Перспективи впровадження міжнародної класифікації хронічних захворювань
вен нижніх кінцівок ( CEAP ) ( огляд літератури ) [Текст] / М. М. Волошин
// Буковинський медичний вісник. — 2014. — т.18, № 3. — С.188-191.

 Волошин, М. М.










Психолого-філософські аспекти самовдосконалення у студентів медичних вузів
[Текст] / М. М. Волошин // Галицький лікарський вісник. — 2014. — т.121, №
2. — С.102-103.
Ведення хворих із менінгітом [Текст] / С. І. Геник, С. М. Геник, Я. І. Геник та
ін. // Український неврологічний журнал. — 2018. — № 3-4. — С.61-67.
Геник, С. М.
Аневризматична хвороба магістральних артерій [Текст] / С. М. Геник // Архів
клінічної медицини ( дар). — 2016. — № 2. — С.5-8.
Геник, С. М.
Аневризматичне ураження артеріальних басейнів [Текст] / С. М. Геник // Серце
і судини. — 2017. — № 4. — С.108-115.
Геник, С. М.
Вільні радикали:різна роль при різних обставинах [Текст] / С. М. Геник
// Архів клінічної медицини ( дар). — 2016. — № 2. — С.9-10.
Геник, С. М.
До
120
річчя
з
дня
народження
видатного
українського
вченого,хірурга,педагога і мислителя Б.Л.Смірнова [Текст] / С. М. Геник
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