


Існує ряд інфекційних захворювань, які

прийнято називати дитячими, оскільки

хворіють на них в основному в дитячому

віці. Дитячі інфекції – це кір, краснуха,

скарлатина, вітрянка (вітряна віспа), свинка

(епідемічний паротит) та кашлюк.

















У виданні подано основні
відомості щодо дитячих інфекційних
захворювань. Наведений 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, а також надано цінну
інформацію щодо диференціальної
діагностики. 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.



У підручнику представлено

класичні і нові дані про інфекційні

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 теми подано перелік питань і

тестів для самоконтролю засвоєних

знань. Для студентів і лікарів-інтернів

вищих медичних навчальних закладів IV

рівня акредитації.



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.



У підручнику представлено

матеріали з пропедевтики педіатрії,

найбільш поширеніших дитячих

соматичних хвороб, дитячих інфекційних

хвороб та дитячого туберкульозу. До

кожної представленої теми подані

питання, які мають бути засвоєні

студентом при вивченні даного

матеріалу, і тестові завдання з їх

вирішенням для контролю засвоєння

теми. Підручник рекомендується для

студентів вищих медичних закладів ІІІ-

IV рівня акредитації, а також для інтернів

і лікарів.



У підручнику висвітлено

особливості нормального росту й

розвитку дитини, діагностику, лікування

та профілактику поширених дитячих

захворювань і розладів. У кожному розділі

докладно розкрито окрему тему. Наведено

приклади з лікарської практики авторів,

які також працюють над програмами

субординатури. Для студентів –медиків,

резидентів і субординаторів із педіатрії,

медичних сестер, а також інтернів,

магістрів, які готуються для іспитів.



У підручнику висвітлено

особливості нормального росту й

розвитку дитини, діагностику, лікування

та профілактику поширених дитячих

захворювань і розладів. У кожному розділі

докладно розкрито окрему тему. Наведено

приклади з лікарської практики авторів,

які також працюють над програмами

субординатури. Для студентів –медиків,

резидентів і субординаторів із педіатрії,

медичних сестер, а також інтернів,

магістрів, які готуються для іспитів.



У підручнику висвітлені питання

етики, деонтології і професійних якостей

молодших медичних працівників і їх

роль в організації профілактичної та

лікувальної допомоги дітям. Описано

етіологію, патогенез, клінічну картину,

ускладнення, діагностику, лікування і

профілактику основних соматичних та

інфекційних хвороб дитячого віку,

принципи догляду за хворою дитиною,

надання невідкладної допомоги на

догоспітальному етапі й стаціонарі. Для

студентів медичних навчальних закладів

І-ІІІ рівнів акредитації.



У книзі викладено
диференціальна діагностика основних
інфекційних захворювань, що
зустрічаються в педіатричній практиці.
Важливе місце виділено анатомо-
фізіологічним особливостям дитячого
організму, що передбачає розвиток
інфекційного процесу. Основні
нозологічні форми викладені з коротким
описом етіології, патогенезу і клініки,
знання яких необхідно для поставлення
діагнозу. Книга розрахована на педіатрів-
інфекціоністів, а також лікарів загальної
практики, сімейних лікарів. Може бути
використана студентами ІІІ-IV рівня
акредитації, інтернами, клінічними
ординаторами.



У посібнику базовий рівень знань

та питання для підготовки подаються до

кожної теми, наповнений детальними

диференціальними таблицями, а також

клінічними прикладами діагнозів для

кожної нозології. Посібник допоможе

студентам опанувати навичками

обстеження, діагностики , планування

лікування та профілактики при

інфекційних захворюваннях у дітей.

Посібник призначений для студентів

вищих медичних навчальних закладів.



У підручнику представлено

класичні і нові дані про інфекційні

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 теми подано перелік питань і

тестів для самоконтролю засвоєних знань.

Для студентів і лікарів-інтернів вищих

медичних навчальних закладів IV рівня

акредитації.


