Програма Дня кафедри
• мета проведення Дня кафедри
• книжково-інформаційна виставка “Інфекційні

хвороби та епідеміологія”
• комплектування фонду бібліотеки ІФНМУ з

тематики кафедри
• інформаційні можливості бібліотеки ІФНМУ

Мета Дня кафедри
Бібліотека ІФНМУ пропонує мультимедійну
презентацію Дня кафедри інфекційних хвороб
та епідеміології 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 “Інфекційні хвороби та
епідеміологія”

Розділ 1

На допомогу навчальному процесу та
науковим дослідженням

616.9(075.8)
І-55
Імунопрофілактика інфекційних хвороб [Текст] : навч.-метод. посібн. / за ред. Л.І.
Чернишової, А.П. Волохи. - 2 -е вид., переробл. і доповн. - К. : ВСВ "Медицина", 2019. 320 с. Всього: 10 прим. (абонемент - 6).
У
навчально-методичому
посібнику викладено основні досягнення
в імунопрофілактиці,
перспективи
розвитку нових вакцин, проблеми, які
трапляються в лікарській практиці.
Описані методи підвищення безпечності
щеплень та моніторингу проведення
вакцинації. Детально описано організацію
вакцинального
процесу,
імунопрофілактику окремих інфекцій.
Для
лікарів-інтернів,
слухачів
післядипломної
освіти,
педіатрів,
сімейних лікарів, дитячих імунологів,
дитячих інфекціоністів і лікарів вузьких
педіатричних спеціальностей, а також
студентів медичних закладів вищої освіти.

616-053.2(075.8)
А92
Атлас дитячих інфекційних хвороб. Червона Книга [Текст] = Red Book Atlas of
Pediatric Infectious Diseases : для студентів медичних закладів вищої освіти, лікарівінтернів / ред. Бейкер К.Дж. - двомовне вид. - К. : ВСВ "Медицина", 2019. - 744 с. Всього:
10 прим. (абонемент – 6).

У
виданні подано основні
відомості щодо дитячих інфекційних
хвороб. Наведено багатий ілюстративний
матеріал, що стосується діагностики,
оцінки та лікування понад 100 дитячих
хвороб. Описання хвороб доповнено 1200
деталізованими
фотографіями,
томограмами і рентгенограмами. У
коротких
підписах
висвітлено
найважливіші аспекти клінічної картини
та
перебігу
захворювань.
Стисло
наведено всі основні етапи – діагностику,
оцінку й тактику лікування кожної
хвороби. Для студентів медичних
закладів вищої освіти, лікарів-інтернів,
клінічних
ординаторів,
дитячих
інфекціоністів, лікарів-практиків.

616.9(084.4)
А92
Атлас інфекційних хвороб [Текст] / за ред. М.А. Андрейчина. - 3 - є вид.,
виправл. і допов. - Львів : Магнолія 2006, 2019. - 296 с. Всього: 20 прим.
(абонемент – 15).
Третє видання атласу інфекційних
хвороб
виправлене
і
доповнене
основними клінічними відомостями про
важливі вірусні, бактерійні, рикетсійні,
хламідійні,
протозойні,
гельмінтні
хвороби
та інфестації. На знімках
зображено симптоми різних клінічних
форм інфекційних захворювань, їх
ускладнень і вигляд збудників. Всього
нараховується 561 фотоілюстрація. Для
інфекціоністів,
лікарів
загальної
пркатики
і
сімейної
медицини,
терапевтів,
педіатрів,
дерматологів,
науковців а також студентів старших
курсів медичних університетів та
академій, інтернів і лікарів
і
післядипломної освіти.

616.9(075.8)
К59
Козько, В. М.
Тропічні хвороби [Текст] : навч. посібн. для студ. мед. закл. вищ. освіти, лікарівінтернів / В. М. Козько, Г. О. Соломенник, К. В. Юрко. - К. : ВСВ"Медицина", 2019. - 384
с. Всього: 10 прим. (абонемент – 6).
У
навчальному
посібнику
викладено сучасныі уявлення про
найпоширеніші
інфекційні
та
паразитарні хвороби, які трапляються в
країнах з тропічним і субтропічним
кліматом. Наведено їх визначення,
етіологію, епідеміологію, патогенез,
клінічні
прояви,
ускладнення,
діагностику
та
диференціальну
діагностику, лікування, профілактику.
Для студентів медичних закладів вищої
освіти,
лікарів-інтернів,
курсантів
інститутів
післядипломної
освіти,
практичних лікарів.

616.9(075.8)
І-74
Інфекційні хвороби [Текст] : Підручник для лікарів-інтернів і лікарів слухачів
закладів (факульт.) післядипломної освіти МОЗ України. Т.1 / за ред. В.П. Малого, М.А.
Андрейчина /Андрейчин М.А., Малий В.П., Грижак І.Г., Дикий Б.М., Кондрин О.Є.,
Пришляк О.Я. - Львів : Магнолія - 2006, 2018. - 652 с. Всього: 100 прим. (абонемент –
93).
У виданні наведена інформації ,
необхідна лікарю для безперервної
медичної
післядипломної
освіти.
Висвітлені
найважливіші нозологічні
форми які трапляються в Україні та за її
межами, у тому числі діагностика, методи
лікування й профілактика. Видання
містить сучасну інформацію про надання
медичної допомоги інфекційним хворим в
Україні, організацію інфекційної служби в
рамках реформування медичної галузі а
також про основні напрямки боротьби з
інфекційними
хворими.
Підручник
призначений для лікарів-інтернів і лікарівслухачів закладів післядипломної освіти
МОЗ України, для студентів медичних
університетів.

616.9(075.8)
І-74
Інфекційні хвороби [Текст] : Підручник для лікарів-інтернів і лікарів слухачів
закладів (факульт.) післядипломної освіти МОЗ України. Т.2 / за ред. В.П. Малого, М.А.
Андрейчина /Грижак І.Г., Дикий Б.М., Кондрин О.Є., Пришляк О.Я. - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 726 с. Всього: 100 прим. (абонемент – 93).
У виданні наведена інформації ,
необхідна лікарю для безперервної
медичної
післядипломної
освіти.
Висвітлені
найважливіші нозологічні
форми які трапляються в Україні та за її
межами, у тому числі діагностика, методи
лікування й профілактика. Видання
містить сучасну інформацію про надання
медичної допомоги інфекційним хворим в
Україні, організацію інфекційної служби в
рамках реформування медичної галузі а
також про основні напрямки боротьби з
інфекційними
хворими.
Підручник
призначений для лікарів-інтернів і лікарівслухачів закладів післядипломної освіти
МОЗ України, для студентів медичних
університетів.

616.9-053(02)
І-74
Інфекційні хвороби в дітей [Текст] : національний підруч. для студ. вищ. мед. навч.
закл. IV р. акр.(лист №1/11-10390 від 10.11.2010р., наказ МОЗУ № 502 від 22.06.2010) / С.
О. Крамарьов, О. Б. Надрага, Л. В. Пипа та ін. ; за ред. С.О. Крамарьова, О.Б. Надраги. 2 - е вид., виправлене. - К. : Медицина, 2016. - 392 с. Всього: 102 прим. (абонемент – 93).
У
підручнику
представлено
класичні і нові дані про інфекційних
хвороби в дітей. Наведено сучасні
відомості про етіологію, епідеміологію,
патогенез, клінічну картину, методи
діагностики
та
лікування
найпоширеніших
інфекційних
захворювань серед дітей в Україні. До
кожної подано перелік питань і тестів для
самоконтролю засвоєних знань. Для
студентів і лікарів-інтернів вищих
медичних навчальних закладів IV рівня
акредитації.

616.9-053(02)
І-74
Інфекційні хвороби у дітей [Текст] : національний підручник для студ. вищих
медичних навч. закл. ІVр. акредитації (МОЗУ, наказ № 502 від 22.06.2010) / Л. І.
Чернишова, А. П. Волоха, А. В. Бондаренко та ін. ; За ред. Л.І. Чернишової. - К. :
ВСВ"Медицина", 2016. - 1016 с. Всього: 101 прим. (абонемент – 92).

У національному підручнику
викладено
основні
симптоми
та
синдроми інфекційних хвороб у дітей.
Наведено класичні й нові дані щодо
етіології, діагностики, лікування та
профілактики інфекцій які можуть
траплятися у практичній діяльності
лікаря-педіатра.
Висвітлено
епідеміологічну ситуацію щодо окремих
інфекцій у світі і в Україні. Для дитячих
інфекціоністів,
педіатрів,
сімейних
лікарів,
інтернів
і
лікарів
усіх
педіатричних спеціальностей.

616.9-082(02)
Н40
Невідкладна інфектологія [Текст] : Навчальний посібн. для студ. вищ. мед навч.
закладів (рек. МОНУ лист № 1/11-1113 від 03.02.2016) / В. М. Козько, А. В. Бондаренко, Г.
О. Соломенник та ін. ; за ред. В.М. Козька. - К. : ВСВ"Медицина", 2016. - 120 с.
Всього: 100 прим. (абонемент – 93).

У
навчальному
посібнику
викладено
сучасні
уявлення
про
найпоширеніші невідкладні стани, які
можуть
ускладнювати
перебіг
інфекційних
хвороб.
Наведено
їх
визначення,
актуальність,
етіологію,
патогенез, клінічні прояви основні
діагностичні ознаки, лікування, утому
числі алгоритми надання невідкладної
допомоги на догоспітальному
та
госпітальному етапах. Особливу увагу
приділено шоку, гострій печінковій
недостатності, набряку. Для студентів
вищих медичних навчальних закладів IIIIV рівнів акредитації, лікарів-інтернів,
курсантів
інституту
післядипломної
освіти практичних лікарів.

616.9(02)
І-74
Інфекційні хвороби [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV р. акр. (МОЗУ) /
О. А. Голубовська, М. А. Андрейчин, А. В. Шкурба та ін. ; за ред. Голубовської О.А. - К. :
ВСВ "Медицина", 2012. - 728 с. Всього: 51 прим. (абонемент - 46).
У підручнику викладені сучасні
уявлення про найпоширеніші інфекційні
й паразитарні хвороби. Висвітлено
загальні питання інфектології, принципи
класифікації
інфекційних
хвороб,
діагностики, лікування та профілактики,
у тому числі імунопрофілактики. Для
студентів вищих навчальних медичних
(фармацевтичних) закладів IV рівня
акредитації, лікарів-інтернів і курсантів
факультетів післядипломної освіти, а
також
сімейних
лікарів,
фахівців
медицини невідкладних станів лікарівінфекціоністів.

616.9(02)
Ч-75
Чорновіл, А. В.
Інфекційні хвороби [Текст] : підруч. для студ. стомат. ф-тів вищ. мед. навч. закл. III-IV
р. акред. (МОЗ України) / А. В. Чорновіл, Р. Ю. Грицко. - 3-ге вид., виправл. - К. :
Медицина, 2012. - 432 с. Всього: 57 прим. (абонемент – 51).
У підручнику наведені основні
нозологічні форми інфекційних хвороб,
які найчастіше трапляються в Україні та в
практиці
стоматолога.
Матеріал
викладено на сучасному науковому рівні.
Інфекційні хвороби описано в такій
послідовності:
визначення, етіологія,
епідеміологія,
патогенез,
клінічна
картина,
лабораторна
діагностика,
лікування,
профілактика,
протиепідемічні заходи. Для студентів
стоматологічних факультетів медичних
університетів та вищих медичних
навчальних закладів стоматологічного
профілю III-IV рівня акредитації.

616.9(02)
І-74
Інфекційні хвороби в загальній практиці та сімейній медицині [Текст] : навч. посіб.
для лікарів-інтернів і лік. заг. практики та сім. медицини (протокол ЦМК МОЗУ №4 від
25.11.2004 р.) / за ред. М. А. Андрейчина. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2007. - 500 с.
Всього: 42 прим. (абонемент – 36).

У посібнику висвітлено ранню
діагностику поширених інфекційних
хвороб, лікування і диспансеризацію
хворих в амбулаторно-поліклінічних
умовах
і на лікарських дільницях.
Описані основні профілактичні та
протиепідемічні
заходи. У клінічній
діагностиці максимально використано
синдромний підхід. Наведено список
рецептів на препарати, що їх часто
використовують у лікуванні інфекційних
хворих. Для лікарів-інтернів і лікарів
загальної
практики
та
сімейної
медицини, а також інфекціоністів, інших
фахівців і студентів старших курсів
медичних університетів.

616.9(02)
П69
Практична інфектологія [Текст] : навч. посіб. для вищ. мед. навч. закл. / Б.
М. Дикий, З. М. Митник, О. Я. Пришляк та ін. - Івано-Франківськ : ІФНМУ,
2010. - 512 с. Всього: 260 прим. (абонемент – 240).

Цей посібник рекомендований
для самостійної підготовки студентів
вищих медичних закладів освіти України
III-IV рівнів акредитації для практичних
занять
з
дисципліни
“Інфекційні
хвороби” та удосконалення вмінь та
навичок лікарів загальної практики,
сімейних лікарів, інфекціоністів з питань
діагностики
та
надання
медичної
допомоги інфекційним хворим.

616.9(02)
В64
Возіанова, Ж. І.
Інфекційні і паразитарні хвороби [Текст] : Навч. посібник для студ. вищ. мед. навч.
закладів III-IV р. акред., лікарів-інтернів, курсантів, аспірантів і практ. лікарів у 3-х т.
Т.I. / Ж. І. Возіанова. - К. : Здоров'я, 2001. - 856 с. Всього: 293 прим. (абонемент – 273).
У книзі викладено сучасні
уявлення про найпоширеніші інфекційні
й паразитарні хвороби. У першому тому
висвітлено загальні
закономірності
перебігу інфекційного процесу. Детально
описано клініку, принципи діагностики,
лікування та профілактики інфекційних
хвороб переважно з крапельним і
фекально-оральним
механізмами
передачі. Для студентів вищих медичних
навчальних
закладів
III-IV
рівнів
акредитації, практичних лікарів, лікарівінтернів, курсантів і аспірантів.

616.9(02)
В64
Возіанова, Ж. І.
Інфекційні і паразитарні хвороби [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл.
III-IV р. акр., лікарів-інтернів, курсантів, аспірантів і практ. лікарів. Т. II / Ж. І.
Возіанова. - у 3-х т. - К. : Здоров'я, 2002. - 660 с. Всього: 594 прим. (абонемент – 574).
У
навчальному
посібнику
викладено відомості
про інфекційні
хвороби з трансмісивним і рановим
механізмами передавання, що найбільш
поширені в Україні. Дано докладно
інформацію про такі захворювання як
малярія,
СНІД,
лептоспіроз,
що
набувають усе більшої актуальності.
Особливу
увагу
приділено
диференціальній
діагностиці. Для
студентів вищих навчальних закладів IIIIV рівнів акредитації, лікарів-інтернів,
курсантів, аспірантів і практичних
лікарів.

616.9(02)
В64
Возіанова, Ж. І.
Інфекційні і паразитарні хвороби [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл.
ІІІ-IVр. акред., лікарів-інтернів, курсантів, аспірантів і практ. лікарів. Т. III / Ж. І.
Возіанова. - у 3-х т. - К. : Здоров'я, 2003. - 848 с. Всього: 314 прим. (абонемент – 294).
У книжці наведено відомості про
інфекційні захворювання, збудники яких
можуть проникати до організму людини
різними шляхами, що часто позначаються
на
клінічних
проявах
хвороби.
Розглянуто
питання
патогенезу,
лікувальної тактики під час критичних
станів, які найчастіше виникають у
хворих з інфекційною патологією.
Посібник адаптований до навчальних
програм і призначений для студентів
вищих медичних навчальних закладів
III-IV рівнів акредитації, лікарів-інтернів,
курсантів, аспірантів і практичних
лікарів.

616.9-053(02)
І-74
Інфекційні хвороби у дітей [Текст] : Підручник для студ. вищ. мед навч. заклад. освіти
III-IV р. акред. та лікарів-інтернів / А. М. Михайлова, Л. О. Трішкова, С. О. Крамарєв,
О. М. Кочеткова. - К. : Здоров'я, 1998. - 418 с. Всього: 87 прим. (абонемент – 70).
Підручник складається з двох
частин: загальної та спеціальної. У
загальній часині подано характеристику
інфекційної хвороби та її суть у дитячому
віці.
Розглядаються
особливості
імунітету
при
інфекційних
захворюваннях у дітей. Спеціальна
частина включає інфекційні хвороби
дихальних шляхів як гострі респіраторні
вірусні
інфекції,
грип,
парагрип,
риновірусна, реовірусна, мікоплазмозна,
герпесвірусна інфекція, кір, скарлатина,
дифтерія тощо. Для лікарів-інтернів,
студентів вищих медичних закладів.

616.9(02)
І-74
Інфекційні хвороби [Текст] : Підручник для студентів мед. вузів / За ред. М. Б. Тітова. К. : Вища школа, 1995. - 567 с. Всього: 271 прим. (абонемент – 258).

У підручнику наведено найновіші
загальні відомості про інфекційні
хвороби, на сучасному науковому рівні
викладено основні питання етіології,
епідеміології,
патогенезу,
клініки,
діагностики, лікування і профілактики
основних нозологічних форм. Великої
уваги
надано ранній діагностиці та
опорним
симптомам
клінічної
діагностики та опорним симптомам
клінічної
діагностики
інфекційних
хвороби, які зустрічаються рідко, і про
ті, що стали відомими за останні
десятиріччя. Для студентів медичних
вузів.

614.4(075.8)
Е67
Епідеміологія. (Навчальний посібник для підготовки до практичних занять) [Текст] :
Навч. посібн. для студ. вищ. мед. навч. закл. ІІІ-ІV акред. / О. Я. Пришляк, Б. М. Дикий,
Т. О. Нікіфорова та ін. - Івано-Франківськ : ДВНЗ "ІФНМУ", 2018. - 212 с. Всього: 275
прим. (абонемент – 268).
У
навчальному
посібнику
викладено
теоретичні
основи
епідеміології: вчення про епідемічний
процес,
епіддіагностика,
епіданаліз,
епідметоди популяційних досліджень.
Викладена
спеціальна
епідеміологія
актуальних інфекційних захворювань.
Наведені
останні
дані
збудників
інфекційних захворювань та механізми
розвитку епідемій дифтерії, холери, кору,
геморагічних лихоманок. Навчальний
посібник для студентів вищих медичних
навчальних
закладів
III-IV
рівня
акредитації.

614.4(02)
Д45
Дикий, Б. М.
Епідеміологія [Текст] : Навч. посібник для підготовки до практ. занять для студ.
ВМНЗ IV рівня акредитації / Б. М. Дикий, Т. О. Нікіфорова. - Івано-Франківськ :
ІФДМУ, 2006. Всього: 195 прим. (абонемент – 175).
У
навчальному
посібнику
викладено
теоретичні
основи
епідеміології: вчення про епідемічний
процес,
епіддіагностика,
епіданаліз,
епідметоди популяційних досліджень.
Викладена
спеціальна
епідеміологія
актуальних інфекційних захворювань.
Наведені
останні
дані
збудників
інфекційних захворювань та механізми
розвитку епідемій дифтерії, холери, кору,
геморагічних лихоманок. Навчальний
посібник для студентів вищих медичних
навчальних
закладів
III-IV
рівня
акредитації.

616-036.22(075.8)
В49
Виноград, Н. О.
Спеціальна епідеміологія [Текст] : Навч. посібн. для студентів вищ. навч. закладів мед. універ., інститутів, академій / Н. О. Виноград, З. П. Василишин, Л. П. Козак. - 2 - е
вид., переробл. та доповнене. - К. : ВСВ "Медицина", 2018. - 368 с. Всього: 10 прим.
(абонемент – 5).

Навчальний посібник
для
проведення
практичних
занять
зі
спеціальної епідеміології для студентів V
курсу медичного факультету. У посібнику
стисло викладено основи спеціальної
епідеміології та підходи до організації та
проведення
профілактичних
і
протиепідемічних заходів при різних
групах інфекцій. Видання ілюстровано
схемами, таблицями. Для студентів
вищих навчальних закладів – медичних
університетів, інститутів, академій.

616-036.22(075.8)
В49
Виноград, Н. О.
Військова епідеміологія [Текст] : навч. посібн. для студ. мед. закл. вищ. освіти / Н. О.
Виноград, З. П. Василишин, Л. П. Козак. - К. : ВСВ "Медицина", 2018. - 184 с. Всього: 20
прим. (абонемент – 16).
Навчальний посібник
для
проведення
практичних
занять
з
військової епідеміології для студентів V
курсу медичного факультету. У посібнику
стисло викладено основи військової
епідеміології та підходи до організації та
проведення
профілактичних
і
протиепідемічних заходів у військах у
мирний час і особливі періоди, зокрема в
разі
використання
противником
біологічної зброї. Видання ілюстроване
схемами, таблицями. Для студентів
медичних закладів вищої освіти, лікарів
різного фаху.

616-036.22(075.8)
В49
Виноград, Н. О.
Загальна епідеміологія [Текст] : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів медичних університетів, інститутів, академій / Н. О. Виноград, З. П. Василишин, Л. П.
Козак. - 4 - вид., виправл. - К. : ВСВ "Медицина", 2017. - 198 с. Всього: 10 прим.
(абонемент – 5).
Навчальний
посібник
підготовлено відповідно до типової
навчальної програми “Епідеміологія” з
урахуванням
вимог
кваліфікаційних
характеристик і стандартів освіти на
основі
нормативно-директивних
матеріалів
МОЗ
України.
Стисло
викладено основи загальної епідеміології
та підходи щодо запобігання виникненню
епідемічних
ускладнень,
захисту
населення
і
території
поширення
інфекційних хвороб. Для студентів і
лікарів-інтернів
вищих
навчальних
закладів – медичних університетів,
інститутів й академій.

614.4(02)
Е67
Епідеміологія [Текст] : базовий підруч. для студ. вищих мед. навч. закл. ІV р. акред.
(протокол МОЗУ №2 від 01.06.2012 р.) / М. А. Андрейчин, З. П. Василишин, Н. О.
Виноград та ін. ; за ред. І.П. Колеснікової. - стереот. вид. - Вінниця : Нова Книга, 2015. 576 с. Всього: 90 прим. (абонемент – 81).
Підручник складається з двох
частин. У першій частині підручника
висвітлено
основи
вчення
про
епідемічний
процес та представлено
розділи,
в яких на сучасному рівні
викладено
питання
дезінфекції,
дезінсекції,
дератизації,
стерилізації,
імунопрофілактики,
методики
епідеміологічного обстеження осередку
інфекційного
захворювання.
Друга
частина підручника присвячена питанням
епідеміології та профілактики актуальних
інфекційних захворювань. Підручник
може бути корисний не лише для
студентів, але також для лікарів-інтернів,
аспірантів та лікарів-практиків.

614.4(02)
З-14
Загальна епідеміологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. ІV акред. /
Н. О. Виноград, З. П. Василишин, Л. П. Козак, Т. А. Романенко. - К. : Медицина, 2010. 176 с. Всього: 6 прим. (абонемент – 2).
Навчальний
посібник
підготовлено відповідно до типової
навчальної програми “Епідеміологія” з
урахуванням
вимог
кваліфікаційних
характеристик і стандартів освіти на
основі
нормативно-директивних
матеріалів
МОЗ
України.
Стисло
викладено основи загальної епідеміології
та підходи щодо запобігання виникненню
епідемічних
ускладнень,
захисту
населення
і
території
поширення
інфекційних хвороб. Для студентів і
лікарів-інтернів
вищих
навчальних
закладів – медичних університетів,
інститутів й академій.

616.9(075.8)
І-74
Інфекційні хвороби [Текст] : підруч. для студ. мед. закл. вищ. освіти освітньо-кваліф.
рівнів "Бакалавр" і "Магістр зі спец. "Медсестринство" напр. підготовки "Охорона
здоров'я" / за ред. В.М. Козька. - К. : ВСВ "Медицина", 2019. - 312 с. Всього: 10 прим.
(абонемент – 5).
У підручнику нозологічні форми
викладено
за однотипною схемою:
визначення, етіологія, епідеміологія,
патогенез,
клінічна
картина,
ускладнення, діагностика, лікування,
профілактика. Особливу увагу приділено
питанням загальної
інфектології,
догляду
за
хворими,
наданню
невідкладної допомоги. Для студентів
медичних
закладів
вищої
освіти
освітньо-кваліфікаційних
рівнів
“Бакалавр” і “Магістр” зі спеціальності
“Медсестринство” напряму підготовки
“Охорона здоров’я”

616.96(075.8)
М42
Медична паразитологія з ентомологією [Текст] : Навч. посібн. для студ. вищ. навч.
закладів - медич., універ., інститут. й академій / за ред. В.М. Козька. - 2 - ге вид., виправ.
- К. : Медицина, 2017. - 336 с. Всього: 31 прим. (абонемент - 25).
У першій частині посібника
викладено основні
питання загальної
паразитології. У другій та третій частинах,
де розглядаються відповідно найпростіші
та гельмінти, розділи написано за
однаковою схемою: латинська назва
збудника, локалізація в організмі людини,
спричинені
ним
захворювання,
морфологічні
особливості
будови,
життєвий цикл епідеміологія, патогенез,
клінічна картина, лабораторна діагностика,
лікування, профілактика. Четверту частину
присвячено
членистоногим
–
павукоподібним і комахам – збудникам і
переносникам захворювань людини. Для
студентів вищих навчальних закладів,
лікарів-інтернів, курсантів факультетів
післядипломної освіти, лікарів-лаборантів,
паразитологів, інфекціоністів.

616.96(02)
К56
Ковальчук, Л. Є.
Паразитологія людини [Текст] : метод. посібник-довідник для студ. вищ. мед. закл. та
практичних лікарів / Л. Є. Ковальчук, П. М. Телюк, В. І. Шутак. - 2-е вид. - ІваноФранківськ, 2005. - 112 с. Всього: 346 прим. (абонемент – 317).
Навчальний
посібник-довідник
написаний згідно діючої «Програми з
медичної
біології,
генетики
і
паразитології для студентів медичних
вузів
та
медичних
факультетів
університетів».
Автори
намагалися
стисло і конкретно викласти питання
медичної паразитології із використанням
малюнків та схем будови і життєвих
циклів
паразитів.
Для
ілюстрацій
використані малюнки з підручників та
посібників з біології, атласів та
монографій
з паразитології. Для
студен6тів вищих і середніх медичних
закладів та практичних лікарів.

614.4(075.8)
Е67
Епідеміологія [Текст] : навч. посібн. для підготовки до практ. занять для студ. ВМНЗ ІІІІ рівня акред. / за ред. О.Я. Пришляк (Пришляк О.Я., Дикий Б.М., Нікіфорова Т.О.,
Бойчук О.П., Кобрин Т.З., Пюрик В.Ф., Е.Ю. Винник, О.В. Копчак, М.В. Прокопович
М.В., А.Л. Процик, З.Р. Тиліщак. - Івано-Франківськ : ІФНМУ, 2019. - 172 с. Всього: 100
прим. (абонемент – 93).
У
навчальному
посібнику
викладено
теоретичні
основи
епідеміології та спеціальна епідеміологія
основних груп інфекційних захворювань.
Наведені останні дані про збудників
інфекційних захворювань та механізми
розвитку епідемій грипу кору, дифтерії,
холери,
геморогічних
лихоманок.
Посібник містить
також збірник
ситуаційних
завдань з еталонами
відповідей. Посібник рекомендований
Вченою
Радою
Івано-Франківського
національного медичного університету,
як навчальний посібник для студентів
ВМНЗ I-III рівня акредитації.

616.9(02)
Ч-75
Чорновіл, А. В.
Клінічне медсестринство в інфектології з елементами епідеміології [Текст] :
Підручник для студ. сестр. ф-тів вищ. мед. навч. заклад. II-IV р. акред. / А. В. Чорновіл,
Р. Ю. Грицко. - К. : Здоров'я, 2002. - 576 с. Всього: 99 прим. (абонемент – 79).
У підручнику наведено близько
50 основних інфекційних нозологічних
форм, що найчастіше трапляється в
Україні. Опис інфекційних хвороб подано
в такій послідовності: визначення,
етіологія,
епідеміологія,
клініка,
специфічна
діагностика,
лікування,
профілактика. Особливої уваги надано
деталізації питань догляду і дієтотерапії
та найважливішим заходам в епідемічних
осередках при кожній нозологічній
формі. Для студентів факультетів вищої
сестринської освіти вищих медичних
закладів освіти II-IV рівнів акредитації.

616.9-083(023)
А65
Андрейчин, М. А.
Медсестринство при інфекційних хворобах [Текст] : підр. для вищ. мед. навч. закл. ІІІ р. акр. / М. А. Андрейчин, О. Л. Івахів. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2002. - 385 с.
Всього: 162 прим. (абонемент – 142).
Підручник складається з двох
частин. У загальній частині викладено
специфіку
інфекційних
хвороб
їх
класифікацію, принципи діагностики,
лікування та профілактики. У спеціальній
частині висвітлено низку важливих
інфекційних хвороб. З урахуванням
особливостей
нозологічної
форми
описано участь медичної сестри в
обстеженні пацієнта, догляді за ним,
організації
харчування,
надання
лікувальної
допомоги,
забезпеченні
протиепідемічного режиму. Підручник
адресується
студентам
медичних
навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації
за спеціальністю “Медсестринство при
інфекційних хворобах”, також буде
корисним для післядипломної освіти
медичних працівників.

616.9(02)
И74
Инфекционные болезни [Текст] : учебник для студ. высш. мед. учеб. заведений IV ур.
аккр. (утвердж. МЗОУ, МОНУ) / под ред. О.А. Голубовской. - К. :. Медицина, 2014. - 784
с. Всього: 11 прим. (абонемент – 6).
У підручнику викладені сучасні
уявлення про найпоширеніші інфекційні
й паразитарні хвороби. Висвітлено
загальні питання інфектології, принципи
класифікації
інфекційних
хвороб,
діагностики, лікування та профілактики,
у тому числі імунопрофілактики. Для
студентів вищих навчальних медичних
(фармацевтичних) закладів IV рівня
акредитації, лікарів-інтернів і курсантів
факультетів післядипломної освіти, а
також
сімейних
лікарів,
фахівців
медицини невідкладних станів лікарівінфекціоністів.

616.928.8(075.8)
T87
Tropical infections [Текст] : manual for English-speaking students of V-IV courses of higner
medical education institutions / edited by Moskaliuk V.D. - Chernivtsi-Ternopil : Magnolia
2006, 2019. - 220 p. Всього: 10 прим. (абонемент - 6).
Посібник охоплює 30 найбільш
актуальних для тропіків інфекційних
захворювань, пов’язаних з вірусами,
рикетсіозами,
протозоїазами
та
гельмінтозами. Наведено сучасні дані
щодо
їх
етіології,
епідеміології,
патогенезу,
патологічної
анатомії,
клінічних
проявів,
ускладнень,
діагностики, лікування та профілактики.
Вивченню текстової інформації сприяють
фотографії,
діаграми
та
таблиці.
Призначається для англомовних студентів
медичних навчальних закладів I-IV рівнів
акредитації.

616.9(075.8)
I-60
Infectious Diseases [Текст] : textbook for students of higher medical educational
establishments / Edited by O.A. Holubovska /O.A. Holubovska, M.A. Andreichyn, A.V.
Shkurba, K.I. Bodnia, N.A. Vasylieva, B.A. Herasun et.al. - К. : AUS Medicine Publishing,
2018. - 664 p. + 12 p. Всього: 40 прим. (абонемент – 36).

У
підручнику
викладені
сучасні уявлення про найпоширеніші
інфекційні й паразитарні хвороби.
Висвітлено
загальні
питання
інфектології, принципи класифікації
інфекційних
хвороб,
діагностики,
лікування та профілактики, у тому числі
імунопрофілактики.
Для
студентів
вищих
навчальних
медичних
(фармацевтичних) закладів IV рівня
акредитації, лікарів-інтернів і курсантів
факультетів післядипломної освіти, а
також сімейних лікарів, фахівців
медицини невідкладних станів лікарівінфекціоністів.

616.9-053(02)
P36
Pediatric infectious diseases [Текст] : textbook for students of higher medical education
iesteblishments of the 4th level of accred. (MPHU №502 of 22.06.2010) / S. O. Kramarov, O. B.
Nadraga, L. V. Pypa et al. ; ed. by S.O. Kramarov. - Third edition, corrected. - K. : AUS
Medicine Publishing, 2016. - 240 p. Всього: 50 прим. (абонемент – 43).

У
підручнику
представлено
класичні і нові дані про інфекційних
хвороби в дітей. Наведено сучасні
відомості про етіологію, епідеміологію,
патогенез, клінічну картину, методи
діагностики
та
лікування
найпоширеніших
інфекційних
захворювань серед дітей в Україні. До
кожної подано перелік питань і тестів для
самоконтролю засвоєних знань. Для
студентів і лікарів-інтернів вищих
медичних навчальних закладів IV рівня
акредитації.

614.4(02)
V99
Vynograd, N. O.
General Epidemiology [Текст] : study guide for students of higher medical education
institutions of the 3-4 levels of accreditation (rec. MESU №1/11-7780 of 13.08/2010) / N. O.
Vynograd ; 2-edition, corrected. - K. : AUS Medicine Publishing, 2016. - 128 p. Всього: 98
прим. (абонемент – 79).

Навчальний посібник підготовлено
відповідно
до
типової
навчальної
програми "Епідеміологія" з урахуванням
вимог кваліфікаційних характеристик і
стандартів освіти на основі нормативнодирективних матері-алів МОЗ України.
Стисло викладено основи загальної
епідеміології та підходи щодо запобігання
виникненню епідемічних ускладнень,
захисту населення і території від
поширення
інфекційних
хвороб.
Для студентів і лікарів-інтернів вищих
медичних навчальних закладів III—IV
рівнів акредитації.

614.4(075.8)
D56
Dikiy, B. N.
Epidemiology [Текст] : aid train for preparation for practical employments / B. N. Dikiy, T.
A. Niciforova, O. Y. Pryshlyak. - Ivano-Francivsk, 2008. - 142 p. Всього: 29 прим.
(абонемент – 25).
У
навчальному
посібнику
викладено
теоретичні
основи
епідеміології: вчення про епідемічний
процес,
епіддіагностика,
епіданаліз,
епідметоди популяційних досліджень.
Викладена
спеціальна
епідеміологія
актуальних інфекційних захворювань.
Наведені
останні
дані
збудників
інфекційних захворювань та механізми
розвитку епідемій дифтерії, холери, кору,
геморагічних лихоманок. Навчальний
посібник для студентів вищих медичних
навчальних
закладів
III-IV
рівня
акредитації.

614.4(075.8)
D56
Dikiy, B. N.
Epidemiology [Текст] : aid train for preparation for practical employments / B. N. Dikiy, T.
A. Niciforova, O. Y. Pryshlyak. - Ivano-Francivsk, 2008. - 142 p. Всього: 29 прим.
(абонемент – 25).
У
навчальному
посібнику
викладено
теоретичні
основи
епідеміології: вчення про епідемічний
процес,
епіддіагностика,
епіданаліз,
епідметоди популяційних
досліджень.
Викладена
спеціальна
епідеміологія
актуальних інфекційних захворювань.
Наведені
останні
дані
збудників
інфекційних захворювань та механізми
розвитку епідемій дифтерії, холери, кору,
геморагічних лихоманок. Навчальний
посібник для студентів вищих медичних
навчальних
закладів
III-IV
рівня
акредитації.

616.9(02)
I-60
Infectious diseases [Текст] : a manual for students of the Higher Medical Schools of the IIIIV degree of accreditation / Edited by E. Nikitin, M. Andreychyn. - Ternopil : Ukrmedknyga,
2004. - 364 p. Всього: 30 прим. (абонемент -26).
У підручнику, з урахуванням
сучасних
відомостей,
висвітлено
етіологію,
патогенез,
клініку,
діагностику, лікування та профілактику
розповсюджених інфекційних хвороб.
Узагальнено досвід викладання цього
предмету у вітчизняних і зарубіжних
медичних університетах та академіях, а
також кафедр інфекційних хвороб, на
яких працюють автори книги. Акцент
зроблено на подання матеріалу, який має
важливе клінічне значення. Підручник
адресується
студентам
медичних
начальних
закладів III-IV рівнів
акредитації.

Література, яка не
користується попитом

614.4(02)
Е67
Епідеміологія [Текст] : Підручник для студ. вищ. мед. закл. освіти ІІІ-ІV акред. / В. М.
Гирін, Ю. Д. Гоц, С. С. Дяченко та ін. ; Під ред. К.М. Синяк, В.М. Гирін. - К. : Здоров'я,
1998. - 480 с. Всього: 96 прим. (абонемент – 78).
Підручник складається з двох
частин. У першій частині, присвяченій
проблемам
загальної епідеміології,
подано різнобічну оцінку історії розвитку
епідеміологічної науки, сучасне уявлення
про епідеміологічний процес. У другій
частині – спеціальній – описані окремі
нозологічні форми ін’єкцій, зокрема
таких, які добре відомі широкому колу
фахівців, і таких, з якими медична
громадськість мало знайома.
Значна
увага
приділена
епідеміологічному
нагляду. Для студентів вищих медичних
закладів освіти III-IV рівня акредитації та
лікарів-інтернів.

614.4(02)
Е67
Епідеміологія [Текст] : Навчальний посібник / А. А. Васильченко, О. М. Вернер, В. М.
Гирін та ін. ; За ред. К.М. Синяка. - К. : Здоров'я, 1993. - 464 с. Всього: 40 прим.
(абонемент – 18).

У
навчальному
посібнику
викладено сучасні уявлення щодо питань
загальної епідеміології. Описано основні
епідеміологічні
ознаки
окремих
нозологічних форм інфекцій – етіологію,
патогенез, джерела збудника, механізм
передачі, а також специфічні лікування та
профілактику, епідеміологічний нагляд.
Для інтернів медичних інститутів,
курсантів
інститутів
удосконалення
лікарів – епідеміологів, мікробіологів,
вірусологів,
медпаразитологів,
керівників санепідемслужби, педіатрів,
інфекціоністів.

616.9(02)
Ш95
Шувалова, Е. П.
Инфекционные болезни [Текст] : учебник для студ. мед. институтов / Е. П. Шувалова. 3-е изд., испр. и доп. - М. : Медицина, 1990. - 560 с. Всього: 171 прим. (абонент – 161).
Третє
видання
підручника
включає загальну і спеціальну частини.
Загальна частина
включає сучасні
відомості про інфекційні хвороби, нові
методи
специфічної
діагностики,
етіотропної
і патогенетичної терапії,
профілактики. У спеціальній частині
розглядається
клінічна
картина,
лікування,
профілактика
широко
розповсюджених інфекцій, а також
дифтерії, поліомеліту, СНІДу
віспи
мавп, хвороби Лайма.

614.4(02)
Б44
Беляков, В. Д.
Эпидемиология [Текст] : Учебник для студентов санитарно-гигиенич. фак. мед. интов. / В. Д. Беляков, Р. Х. Яфаев. - М. : Медицина, 1989. - 416 с . Всього: 97 прим.
(абонемент – 84).
Підручник складається з двох
розділів. У першому розділі викладено
вчення про епідеміологічний процес,
описана
система
протиепідемічних
заходів, епідеміологічна діагностика і
організація протиепідемічної роботи,
розглянуті
методи
популяційних
досліджень. Другий розділ присвячений
спеціальній епідеміології. Велику увагу
приділено
питанням
організації
епідеміологічного нагляду при певних
групах
і
нозологічних
формах
інфекційних хвороб.

614.4(02)
Э71
Эпидемиология [Текст] / Под.ред. И.И.Елкина. - Издание 3,перераб. и доп. - М. :
Медицина, 1979. - 424 с. Всього: 128 прим. (абонемент – 125).

Підручник
з
епідеміології
перероблений
і
доповнений
у
відповідності
із сучасним станом
теоретичних питань епідеміології і
досвідом профілактики
інфекційних
хвороб за останні роки. У першій частині
викладено вчення про епідеміологічний
процес і основні принципи профілактики,
з
історії епідеміології і еволюції
інфекційних хвороб. У другій частині
міститься
навчальний
матеріал з
епідеміології і профілактиці нозологічних
форм. Підручник
призначений для
студентів медичних інститутів.

616.9-053(083)
С74
Справочник по инфекционным болезням у детей (для семейных и школьных врачей,
участковых педиатров и врачей скорой помощи) [Текст] / под ред. И. В. Богадельникова,
М. В. Лободы. - 4-е изд., допол. и перер. - Симферополь-К. : "Престиж-Люкс", 2005. - 390
с. Всього: 100 прим. (абонемент – 88).

Довідник
включає
основні
нозологічні форми хвороб, що визначають
інфекційну захворювань в Україні.
Виклад
кожного
захворювання
з
визначення, наведені основні відомості
про етіологію, епідеміологію і патогенез.
Докладно висвітлені клініка захворювання
і
основні
діагностичні
критерії.
Обумовлені
принципи
проведення
диференціального діагнозу і лікування.
Визначена тактика лікаря у відношенні
до хворих і контактних осіб. Призначений
для сімейних лікарів,
дільничних
педіатрів, лікарів швидкої допомоги,
студентів старших курсів, а також
медичних і педагогічних працівників.

616.9(02)
М36
Мацієвський, В. О.
Інфекційні хвороби [Текст] : Підручник для студ. мед. ін-тів / В. О. Мацієвський. Вид. 2-е, пер. і доп. - К : Вища школа, 1972. - 463 с.
Всього: 171 прим. (абонемент – 168).

У
підручнику
викладені
досягнення науки в області клініки ,
лікування і профілактики інфекційних
хвороб. Детально описана роль збудника
в інфекційному процесі, механізм
розвитку захворювання, особливості
клінічних проявів, методи діагностики,
терапії принципи організації інфекційних
стаціонарів та інші питання. Крім
студентів вищих навчальних закладів,
ним можуть користуватися лікаріпрактики.

61:355.5(02)
Б44
Беляков, В. Д.
Военная гигиена и эпидемиология [Текст] : Учебное пособие для студентов мед.
институтов / В. Д. Беляков, Е. Г. Жук. - 2-е изд., перер. и доп. - М. : Медицина, 1988. - 320
с. Всього: 293 прим. (абонемент - 286).

У другому виданні основну увагу
приділено на викладення вмісту і
організацію гігієнічних і протиепідемічних
заходів у військах у воєнний час, дана
характеристика
бактеріологічної
(біологічної) зброї, висвітлені питання
протибактеріологічного захисту військ.

Список наукової літератури,
яка є в бібліотеці

614.4
А 43
Актуальные вопросы эпидемиологии, паразитологии и гигиены в
Туркменистане: Сборник статей/Отв. ред. Н.К. Кудратулаев. – Ашхабад:
Илим,1987.-114с. Прим. 5.
614.4
Ш70 Шляхов Э.Н.
Практическая эпидемиология. Кишинев: Штиинца,1981. – 592с. Прим.
7.
614.41
М 43
Международные медико-санитарные правила. Приняты ХХІІ сессией
Всемирной ассамблеи здравоохранения. М., «Медицина»,1972. 84с. Прим. 6.
614.47
Б 69 Блинкин С.А.
Вакцины защищают:. – М.: “Медицина”,1983. – 88с. Прим. 10.
614.47
П 84 Профилактические прививки в практике педиатра. Под ред. проф. П.С.
Мощича. К.,”Здоров’я”,1975. 224с. Прим.7.

614.483
Р 85
Руководство по борьбе с насекомыми и клещами – переносчиками
возбудителей болезней человека. Под ред. О.Н. Виноградской.
М.,»Медицина»,1972. 248с. Прим. 4.
616.9
В 12 Васильев К.Г. И Яровой П.И.
Очерки частной эпидемиологии. Кишинев, «Штиинца»,1974. 200с.
Прим. 5.
616.9
Г 72 Госпитальная инфекция/В.Д. Беляков, А.П. Колесов, П.Б. Остроумов, В.И.
Немченко. – Л.: «Медицина»,1976. – 231с. Прим. 4.
616.9
Г 87 Громашевський Л.В. і Поволоцький Я.Л.
Що треба знати про інфекції. К.,”Здоров’я”,1976. 81с. Прим. 4.
616.9
Д 83 Дунаевский О.А., Постовит В.А.
Особенности течения инфекционніх болезней у лиц пожилого и
старческого возраста. Л.: Медицина, 1982. – 270с. Прим. 5.

616.9
Щ 61 Щербак Ю.
Особо опасные инфекции. М., “Медицина”,1975. 63с. Прим. 5.
616.9-03
Г 95 Гуревич Е.С.
Изменчевость клинического течения инфекционных болезней / Е.С.
Гуревич. – Л.: “Медицина”, 1977. – 223с. Прим. 6.
616.9-053
Р 55 Ритова В.В.
Роль вирусов перинатальной и постнатальной патологии человека /
В.В. Ритова; Акад. мед. наук СССР. – М.: “Медицина”, 1976. 256с. Прим. 6.
616.9-07
Л 12 Лабораторная диагностика вирусных и риккетсиозных заболеваний. Под
ред. проф. Э. Леннета и Н.Шмидт. Перевод с англ. Проф. С.Г. Дороздова. М.,
“Медицина”, 1974. 775с. Прим. 7.
616.902
Г 12 Гаврилов В.И.
Хронические вирусные инфекции и их моделирование. М.,
“Медицина”,1974. – 223с. Прим. 4.
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Розділ 2
Наукові статті працівників
кафедри за 2015-2020рр.

 Технології покращення засвоєння практичних навичок у студентів на етапі

додипломної освіти [Текст] / І. Г. Грижак, О. Я. Пришляк, Б. М. Дикий 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.80.
 Цитогенетичні порушення у хворих на хронічний гепатит С із супутнім
цукровим діабетом [Текст] / О. В. Маринчак, Л. Є. Ковальчук, О. Я. Пришляк,
О. П. Бойчук // Галицький лікарський вісник. — 2015. — т.22, № 4 ( ч.1). —
С.45-48.
 Підвищення ефективності противірусного лікування хворих на хронічний
гепатит С із супутнім цукровим діабетом II при застосуванні альфа-ліпоєвої
кислоти та лактулози [Текст] / О. В. Маринчак, О. Я. Пришляк, О. П. Бойчук,
О. О. Прокоф'єва // Галицький лікарський вісник. — 2016. — т.23, № 4. —
С.34-37.
 Изменения гематологических,биохимических и ультразвуковых показателей у
пациентов с лямблиозом и аскаридозом [Текст] / А. Я. Пришляк, А. Л. Процик,
О. Е. Кондрын, А. П. Бойчук // Клиническая инфектология и паразитология. —
2018. — т.7, № 1. — С.14-20.

 Клініко-епідеміологічні аспекти перебігу вітряної віспи у військовослужбовців

[Текст] / О. Я. Пришляк, З. Р. Тиліщак, Т. З. Кобрин та ін. // Актуальная
инфектология. — 2018. — т.6, № 5. — С.105-106. — Тези доповідей науковопрактичної конференції з міжнародною участю "Актуальні інфекційні
захворювання. Сучасні аспекти клініки, діагностики, лікування та
профілактики", присвяченої пам'яті М.М. Городецького [29-30 листопада 2018
року, м Київ].
 Клініко-епідеміологічні особливості перебігу та стан неспецифічного захисту
ротової порожнини у хворих на вітряну віспу [Текст] / О. Я. Пришляк,
О. П. Бойчук, Т. З. Кобрин та ін. // Галицький лікарський вісник. — 2015. —
т.22, № 1. — С.73-75.
 Досвід впровадження об'єктивного структурованого клінічного іспиту за
спеціальністю "інфекційні хвороби",як складової підсумкової атестації лікарівінтернів [Текст] / О. Я. Пришляк, О. Є. Кондрин, Р. М. Мізюк та ін. // Актуальні
питання підвищення якості освітнього процесу : Збірник тез Науковопрактичної конференції з міжнародною участю 17 травня 2019 року. — ІваноФранківськ : ІФНМУ, 2019. — С.158.

 Пришляк, О. Я.
Вивчення взаємозв'язку між мікроелементною недостатністю біогеохімічних
провінцій Івано-Франківської області та рівнем захворюваності на кір [Текст]

/ О. Я. Пришляк, О. Я. Матвіюк, О. П. Бойчук // Бабенківські читання
(конференція присвячена пам'яті академіка Г.О. Бабенка) : Матеріали науковопрактичної конференції з міжнародною участю 24-25 жовтня 2019 ІваноФранківськ. — Івано-Франківськ, 2019. — С.91.
 Лямбліоз у дорослих хворих :клініко-лабораторні особливості та корекція
лікування [Текст] / А. Л. Процик, О. Я. Пришляк, Н. Г. Вірстюк та ін.
// Галицький лікарський вісник. — 2017. — т.24, № 1. — С.36-38.
 Пришляк, О. Я.
Зміни деяких імунологічних та біохімічних показників у хворих на хронічний
гепатит С із підвищеним сумарним серцево-судинним ризиком та їх лікувальна
корекція [Текст] / О. Я. Пришляк, Н. В. Васкул // Галицький лікарський
вісник. — 2015. — т.22, № 3 ( ч. 2). — С.58-60.
 Винник,Е.Ю.
Клінічний випадок успішного лікування противірусними препаратами пацієнта
з синдромом Гійєна-Барре [Текст] / Е. Ю. Винник, Т. О. Нікіфорова,
І. Т. Кобець // Актуальная инфектология. — 2015. — № 4. — С.85-87.

 Грижак, І. Г.
Застосування специфічної імуноглобулінотерапії у
ВІЛ-інфікованих
осіб,хворих на хронічний токсоплазмоз [Текст] / І. Г. Грижак // Галицький
лікарський вісник. — 2015. — т.22, № 4 ( ч.1). — С.9-12.
 Грижак, І. Г.
Зміни імунологічного статусу у ВІЛ-інфікованих осіб із хронічною
токсоплазмозною інвазією та токсоплазмозним енцефалітом [Текст]
/ І. Г. Грижак // Актуальная инфектология. — 2017. — № 1. — С.30-35.
 Якість життя як інтегративний показник стану здоров'я хворих на
хронічний гепатит С із супутнім цукровим діабетом II типу [Текст]
/ О. В. Маринчак, О. Я. Пришляк, О. В. Копчак та ін. // Архів клінічної
медицини ( дар). — 2016. — № 2. — С.32-36.
 Васкул, Н. В.
Застосування інтерактивних методів навчання у системі вищої медичної
освіти [Текст] / Н. В. Васкул, Р. М. Мізюк // Актуальні питання
підвищення якості освітнього процесу : Збірник тез Науково-практичної
конференції з міжнародною участю 17 травня 2019 року. — ІваноФранківськ : ІФНМУ, 2019. — С.7.

 Альфапег (Інтерферон ) -порівняльний аналіз за оцінкою ефективності та
безпеки у хворих на хронічний гепатит С [Текст] / В. С. Копча, О. Я. Пришляк,
Г. М. Дубинська, А. І. Шкурба // Інфекційні хвороби. — 2015. — № 3. — С.1119.
 Процик, А. Л.

Состояние микрофлоры кишечника у пациентов с лямблиозом и аскаридозом
[Текст] / А. Л. Процик // Клиническая инфектология и паразитология. —
2018. — т.7, № 4. — С.405-412.
 Процик, А. Л.
Состояние прооксидантно-антиоксидантной системы и степень эндогенной
интоксикации у пациентов с лямблиозом и аскаридозом [Текст] / А. Л. Процик
// Клиническая инфектология и паразитология. — 2019. — т.8, № 2. — С.160-167.

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
бібліотечно-бібліографічних 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).

Звертаємось з проханням надати
бібліотеці електронний варіант,
виданих кафедрою підручників,
монографій, навчально-методичних
посібників. Надані матеріали
використовуватимуться з метою
ознайомлення без права копіювання.

Дякуємо за участь у перегляді
матеріалів, підготовлених
працівниками бібліотеки ІФНМУ.
Свої пропозиції просимо надсилати
електронною поштою.
Наша адреса:
library@ifnmu.edu.ua

