
Ішемічна хвороба серця 

Здорове серце – запорука щасливого життя



Ішемічна хвороба серця – це захворювання, що вражає коронарні артерії, порушуючи

кровопостачання міокарду. До закупорки судин призводять жирові відкладення на внутрішніх стінках артерій, які

спочатку сповільнюють природний тік крові, а потім повністю його блокують. Найчастіше причиною ішемії міокарда

є атеросклероз. ІХС – хвороба літніх людей. В більшій зоні ризику чоловіки, проте після 50 років шанси

урівнюються. Останнім часом ця хвороба суттєво помолодшала. На жаль, далеко не поодинокі випадки інфарктів чи

аритмій у молодих людей віком від 30 років.

Серце – це м’яз розміром з кулак. Воно перекачує кров по організму з частотою приблизно 70 скорочень на

хвилину. З правого передсердя кров потрапляє в легені, де насичується киснем. Звідти збагачена кров знову

повертається до серця і далі транспортується по судинах всього організму, до органів та клітин. В зворотному

напрямку кров рухається по венах до правого передсердя і процес повторюється.

Міокард має власне джерело крові з мережі кровоносних судин на його зовнішній поверхні. Це коронарні

артерії.

Ішемія міокарда – це патологічний стан, при якому порушується нормальна циркуляція крові.

Кровопостачання серцевого м’язу або ускладнюється, або повністю блокується.

На ранніх етапах симптомами ішемічної хвороби серця є раптові напади стенокардії, спровоковані значним

фізичним навантаженням чи стресом.



Причини ішемічної хвороби
Основними причинами ішемічної хвороби серця є атеросклероз – це шкідливі звички та малорухливий

спосіб життя. Особливо варто виділити куріння. Нікотин провокує звуження судин, що погіршує тік крові та

транспортування поживних речовин по організму. Крім того, серце курців відчуває постійну нестачу кисню.

Підвищений артеріальний тиск (гіпертонія) також може бути причиною ІХС. В групі ризику – люди після

40-ка. Проте, знову ж таки, гіпертонічна хвороба дуже помолоділа за останні роки, виявляють гіпертонічну хворобу

уже в 25-ти людей.

ІХС може передаватись спадково. Якщо найближчі родичі страждають від такої недуги, ризик захворіти в

рази більший.

Діабет – нестача інсуліну призводить до порушення обміну речовин в організмі, зокрема і кровообігу. Тож

діабетикам потрібно регулярно перевірятись у лікаря. При цукровому діабеті симптоми можуть бути змазаними,

нечітко вираженими, або взагалі бути відсутніми. Тому такі пацієнти часто звертаються до лікарів в дуже

запущеному стані.

Стрес – одна з головних причин ІХС та серцево-судинних захворювань в цілому. Фізичне та емоційне

напруження завжди має негативні наслідки для організму.



Лікування:
• дієта з обмеженням кухонної солі до 6 г на добу, тваринних жирів і продуктів із великим умістом холестерину, збагачена

харчовими волокнами та полі-ненасиченими жирними кислотами; при надлишковій масі тіла обмежують енергетичну

цінність їжі; відмова від тютюнокуріння та вживання спиртних напоїв; дозовані фізичні навантаження;

• антитромбоцитні засоби: АСК 75 – 100 мг на добу, клопідогрел 75 мг на добу як альтернативна антитромбоцитна терапія;

• гіполіпідемічна терапія: призначають усім пацієнтам із діагностованою ІХС за відсутності протипоказань;

• інгібітори АПФ: при супутніх захворюваннях (АГ, серцева недостатність, дисфункція ЛШ, перенесений ІМ, ЦД) за

відсутності протипоказань;

• В-адреноблокатори за відсутності протипоказань; дозу вибраного препарату титрують до оптимальної, враховуючи ЧСС та

переносимість лікування;

• інгібітори if-каналів синусового вузла: у разі непереносимості чи протипоказань до застосування В-адреноблокаторів, або

в комбінації із В-адреноблокаторами при недостатній антиангінальній ефективності та неможливості зниження ЧСС за

допомогою монотерапії В-адреноблокаторами;

• блокатори кальцієвих каналів дигідропіридинового ряду – при недостатній ефективності монотерапії В-адреноблокаторами

або в разі непереносимовті останніх;

• нітрати: під час нападу стенокардії використовують нітрогліцерин сублінгвально чи в аерозолі; для антиангінального

ефекту застосовують нітрати пролонгованої дії, а в разі їх непереносимості – нітратопоподібні засоби (молсидомін);

• метаболічні препарати (триметазидин) як альтернативні засоби за наявності протипоказань до традиційних

антиангінальних засобів;

• хірургічна реваскуляризація міокарда; показання та метод операції (через шкірні коронарні втручання (ЧКВ), АКШ)

визначають за даними коронаровен-трикулографії.



Основні методи дослідження:

• Лабораторна діагностика

• Додаткові методи дослідження

• Інструментальні методи дослідження

Для спостереження за роботою серця використовують складну медичну апаратуру: електрокардіограф,

пульсо-тахометр, апарати для вимірювання венозного тиску, комп'ютери, кардіомонітори. Останні дозволяють

протягом тривалого часу стежити за багатьма фізіологічними параметрами: тиском, пульсом, кардіограмою та ін.



Щоденно спостерігайте за серцево-судинною системою, досліджуйте пульс, визначайте розмір серця,

його тон, шум, величину артеріального тиску.

Дбайте про своє серце і будьте здорові!

Диспансеризація
Хворі потребують:

- Диспансерне спостереження за місцем проживання.

- Обов’язкове щорічне обстеження.

- Корекцію лікування (за потреби).

- Психологічну реабілітацію.

- Санаторно-курортне лікування (за показаннями).



Перелік використаних і 

рекомендованих джерел інформації
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С32

Середюк, Н. М.

Внутрішня медицина [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. ІІІ-IV р. акред. (МОЗУ) / Н. М. Середюк. -

К. : Медицина, 2009. - 1104 с.

У підручнику викладено сучасні відомості щодо етіології, патогенезу, клініки, діагностики, лікування та профілактики

захворювань внутрішніх органів.

Питання з внутрішньої медицини грунтуються на основних положеннях фундаментальних дисциплін — анатомії,

патоморфології, нормальної та патологічної фізіології, біологічної хімії. Усі розділи наведено з позицій фізіологічного підходу до клінічних

проблем. Більшість способів і методів фармакотерапії найважливіших терапевтичних захворювань викладено з урахуванням завдань та

головних принципів клінічної фармакології. Поєднано ідеї класичної госпітальної терапевтичної клініки із сучасними діагностичними та

лікувальними технологіями доказової медицини та вимогами кредитно-модульної системи Болонського процесу.

Для студентів старших курсів вищих медичних навчальних закладів III—IV рівнів акредитації, лікарів-інтернів, лікарів

загальної практики/сімейної медицини, терапевтів.

616.1/9.0(02)

С32

Середюк, Н. М.

Внутрішня медицина : Терапія [Текст] : Підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. (допущено Департаментом

кадрової політики, освіти та науки МОЗУ) / Н. М. Середюк. - 3-є вид., стереотип. - К. : Медицина, 2010. - 688 с.

Підручник підготовлено вченими Івано-Франківського державного медичного університету та викладачами вищої категорії

Івано-Франківського державного базового медичного коледжу.

У підручнику викладено відомості про найважливіші захворювання внутрішніх органів, вивчення яких передбачено

Програмою для студентів вищих медичних навчальних закладів.

Висвітлення питань діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів ґрунтується на основних положеннях

фундаментальних наук – анатомії, патоморфології, патологічної фізіології, біохімії. У підручнику поєднані традиційні ідеї підготовки

фахівців-медиків з новітніми вимогами Болонського процесу, зумовленими також потребами загальної медичної практики, сімейної

медицини, впровадженням нових організаційних форм надання медичної допомоги (стаціонари вдома, денні стаціонари в поліклініках та

амбулаторіях, сільські лікарні, фельдшерсько-акушерські пункти тощо).

Для студентів вищих медичних навчальних закладів.



616.1/9.0(02)

С32

Середюк, Н. М.

Госпітальна терапія [Текст] : Підручник / Н. М. Середюк. - К. : Здоров'я, 2003. - 1176 с.

В підручнику викладені сучасні відомості щодо етіології, патогенезу, клініки, діагностики, лікування та профілактики

захворювань внутрішніх органів, вивчення яких предбачено Програмою з госпітальної терапії для студентів вищих медичних навчальних

закладів. Висвітлення питань клінічної терапії грунтується на основних положеннях фундаментальних дисциплін – анатомії,

патоморфології, нормальної та патологічної фізіології, біологічної хімії. Всі розділи підручника викладені з позицій фізіологічнго

підходу до клінічних проблем. Більшість способів та методів фармакотерапії найважливіших терапевтичних захворювань викладені з

врахуванням завдань та головних принципів клінічної фармакології. Підручник є новітнім, інформативним виданням, в якому поєднані

ідеї класичної госпітальної терапевтичної клініки з сучасними діагностичними та лікувальними технологіями.

Для студентів старших курсів вищих медичних навчальних закладів ІІІ - ІV рівнів акредитації, лікарів загальної практики,

терапевтів.

616.1/.9(075.8)

S49

Seredyuk, N. M.

Internal Medicine [Текст] : textbook for students, interns, residents, doctor-cadets of higher medical education

establishments, physicians, specialists of secondary and tertiary medical care. Book 1. : Diseases of the Cardiovascular

and Respiratory System / N. M. Seredyuk ; /N.M. Seredyuk, I.P. Vakaliuk, R.I. Yatsyshyn, Seredyuk V.N., Fedorov

S.V., Glushko N.L. et al., /. - K. : AUS Medicine Publishing, 2019. - 664 p. : il. - MH Ukraine minutes №1, 24 March

2017, IFNMU minutes № 20, 27.11.2016.
This textbook describes modern data on epidemiology, the concept of etiology and pathogenesis, clinical features, diagnostics,

treatment and prevention of diseases of internal organs.

This book combining European experience with current management and healthcare recommendations, adapted to the credit-

module system and the principles of evidence-based medicine, is a modern highly informative, professionally oriented publication.

For students, interns, residents, doctor-cadets of higher medical education establishments, physicians, specialists of secondary and

tertiary medical care.



616.1/9(075.8)

П81

Пропедевтика внутрішньої медицини [Текст] : підруч. (з диском) для студ. вищ. мед. навч. закл. ІІІ-IV р. акр. / за

ред. О.Г. Яворського [Децик Ю.І., Яворський О.Г., Нейко Є.М., Пиріг Л.А., Дутка Р.Я., Мельник Г.І.]. - 5-е вид. - К. :

ВСВ Медицина, 2018. - 552 с. : іл. - МOЗ України лист від 20.08.2004.

Підручник “Пропедевтика внутрішньої медицини” за редакцією професора О.Г. Яворського є лідером серед підручників з

пропедевтики внутрішньої медицини. У ньому детально викладено особливості обстеження хворих із патологією різних систем, наведені

важливі синдроми, а також деякі нозологічні одиниці. Добре проілюстровано й описано електрокардіограму в нормі і за наявності різних видів

порушення ритму й розладів провідності. Наприкінці підручника подано схему історії хвороби, а також найважливіші лабораторні показники.

Підручник проілюстрований якісними фотографіями.

На особливу увагу студентів і викладачів заслуговує електронний додаток у двох частинах — двобічний DVD-диск (автор проф.

О.Г. Яворський). У першій частині диску проілюстровано методику збирання анамнезу, огляд пацієнтів (наведено 111 фотографій з власних

спостережень професора О.Г. Яворського), а також викладено аускультативні феномени, що трапляються під час вислуховування серця і легень.

У другій частині диску автор демонструє методику пальпації, перкусії та аускультації, висвітлює принципи загального догляду за хворими.

Для студентів вищих медичних навчальних закладів.

616.1/9.0-083(023)

М42

Медсестринство в терапії [Текст] : Підручн. для студ. вищ. мед. закл. І-ІІ р. акред. (МОЗ України) / За заг. ред.

М.І. Шведа, Н.В.Пасечко /Швед М.І., Пасечко Н.В., Лемке М.О., Мазур П.Є., Білик Л.С., Сопель О.М., Вайда О.В.,

Геряк С.М./. - 2 - ге вид. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2016. - 546 с. - (МОЗ України).
Відповідно до національної програми розвитку медсестринства в Україні значно підвищені вимоги до рівня медсестринської

допомоги. В умовах сьогодення сестринська допомога є найбільш доступною і тому має бути кваліфікованою та високопрофесійною.

Об’єм матеріалу викладено у трьох розділах підручника.

В 1 розділі подано загальні відомості про розвиток терапії і медсестринства, а також визначення теоретичних положень щодо

поняття хвороба, симптоми і синдроми. У II розділі викладено методи обстеження хворого, які використовує медична сестра, виявляючи і

оцінюючи діагностичні ознаки захворювань різних органів та систем. Спеціальна частина підручника включає виклад захворювань

внутрішніх органів за системами організму. Матеріал систематизовано в плані реалізації основних етапів сестринського процесу. Структура

кожного розділу спеціальної частини включає короткий анатомо-фізіологічний опис системи, основні проблеми, що виникають при

обстеженні хворого, а також спеціальні методи обстеження, клініку захворювання та особливості догляду за хворим. В додатках вміщено

освітньо-кваліфікаційну характеристику медичних сестер, карту сестринського обстеження пацієнта, нормативні показники деяких

додаткових методів обстеження, характеристику дієт.

Підручник написаний на основі діючої типової програми з „Медсестринство в терапії” і рекомендований для студентів вищих

навчальних медичних закладів освіти І-І1 рівнів акредитації та практикуючих медичних сестер.



616.1/9.0-083(023)

М42

Медсестринство у внутрішній медицині [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. І-ІІІ р. акр. (МОЗУ) /

за ред. В.В. Стасюка/ Стасишин О.С., Іванів Н.Я., Ткачук Г.П., Малиновська О.І., Вібла І.В., Середюк Г.Б.,

Бандура І.М., Микуляк Ю.Г., Воєвода О.Д. - 2-ге вид., виправлене. - К. : Медицина, 2014. - 536 с.

Підручник відповідає типовій програмі для вищих медичних навчальних закладів І—ІІІ рівнів акредитації. Матеріал

викладено відповідно до сучасних вимог, що висуваються до підручників. Зокрема узагальнено відомості про розвиток внутрішньої

медицини як науки, наведено короткі історичні відомості, принципи організації і методи надання лікувально-профілактичної допомоги

пацієнтам в Україні, а також визначення теоретичних положень, що стосуються таких понять, як «хвороба», «симптоми», «проблеми»,

«медсестринський діагноз». Дається характеристика методів обстеження пацієнта медичною сестрою. Акцентовано увагу на функції

медичної сестри відповідно до етапів медсестринського процесу.

Описано основні захворювання внутрішніх органів, починаючи з анатомо-фізіологічних особливостей кожної системи,

клінічні ознаки, основні проблеми пацієнта, планування медсестринських втручань, основні принципи лікування, диспансеризацію,

профілактику.

Для студентів вищих медичних навчальних закладів І—ІІІ рівнів акредитації.

616.1/9.0(02)

В60

Внутрішні хвороби [Текст] : Підручник для студ. вищ. мед. навч. заклад. III-IV р. акред., лікарів-інтернів

та курсантів (МОЗУ) / За ред. І.М. Ганджі. - К. : Здоров'я, 2002. - 992 с.

У підручнику відповідно до нової навчальної програми описано eтіологiю, патогенез, клініку, дiaгнocтику,

диференціальну діагностику та лікування внутрішніх хвороб (зокрема, ревматичних хвороб, некоронарогенних захворювань міокарда,

системних васкулітів, хвороб серцево-судинної системи, хронічних неспецифічних захворювань легень, хвороб opгaнiв травлення,

захворювань нирок, хвороб крові та ендокринної системи). Наведено сучасні класифікації. Особливу yвary приділено новим методам

iнcтpyментальної та лабораторної діагностики. Розглянyтo нові фармакотерапевтичні підходи до лікування багaтьох захворювань,

сучасні методи їх медикаментозногo та немедикаментозноro лікування.

Для лікарів-інтернів, студентів, курсантів, аспірантів, терапевтів.



616.12

А62

Амосова, Е. Н.

Клиническая кардиология [Текст] : В 2-х т. Т.1 / Е. Н. Амосова. - К. : Здоров'я, 1998. - 711 с.

В книге изложены современные сведения об этиологии, патогенезе, клинике, диагностике, лечении и профилактике

заболеваний сердечно-сосудистой системы. Освещение вопросов клинической кардиологии базируется на кратком изложении основных

положений фундаментальных дисциплин (анатомии, биохимии, нормальной и патологической физиологии), касающихся сердечно-

сосудистой системы.

Предназначена для кардиологов, терапевтов.

616.1/9.0(02)

В60

Внутрішня медицина [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. ІІІ-IV р. акред. (МОЗ України). Т.1 / за

ред. К.М. Амосової. - у трьох томах. - К. : Медицина, 2008. - 1156 с. - (МОЗУ).

Фундаментальний підручник “Внутрішня медицина” у трьох томах охоплює такі важливі розділи внутрішніх хвороб, як

кардіологія, гастроентерологія, гематологія, нефрологія, ревматологія, пульмонологія (перший і другий томи), розглянуто також

диференціальну діагностику при головних симптомах і синдромах у клініці внутрішніх хвороб (третій том). Видання добре

проілюстровано, містить тестові запитання до всіх розділів, а також предметний покажчик. Підручник підготовлено провідними

фахівцями України відповідно до навчальних програм вищих медичних закладів освіти III—IV рівнів акредитації. Перший том

підручника складається з трьох розділів, в яких йдеться про захворювання системи кровообігу, органів травлення, крові і кровотвірних

органів.

Для студентів IV—VI курсів вищих медичних навчальних закладів, лікарів-інтернів, а також молодих лікарів, насамперед

терапевтів.



616.1/9.0(02)

К56

Ковальова, О. М.

Пропедевтика внутрішньої медицини [Текст] : Підручник для студ. вищ. мед. навч. закл. ІV р. акред. / О. М.

Ковальова, Н. А. Сафаргаліна-Корнілова. - К. : ВСВ "Медицина", 2010. - 720 с. : іл. - Рек. МОЗУ.

У підручнику розглянуто клінічну діагностику захворювань внутрішніх органів, визначено важливість пропедевтики

внутрішньої медицини і роль вітчизняних клініцистів у становленні цієї дисціплини. Наведено методологію формування діагнозу. На

сучасному рівні охарактеризовано методи суб’єктивного і об’єктивного обстеження хворого — огляд, пальпація, перкусія, аускультація, а

також лабораторні й інструментальні методи обстеження. Підтверджено семіологічне значення симптомів, що їх виявляють у хворих із

недугами бронхолегеневої, серцево-судинної, сечової систем, патологією органів травлення і кровотворних органів.

Кожен розділ підручника завершується тестовими завданнями. Текст ілюстрований кольоровими і чорнобілими малюнками,

таблицями, схемами.

Матеріал підручника відповідає чинній програмі викладання дисципліни. Для студентів вищих медичних навчальних

закладів IV рівня акредитації.

616.1/9.0(02)

Х32

Хворостінка, В. М.

Факультетська терапія [Текст] : Підручник для студ. вищ. мед. заклад. освіти III-IV р. акред. (ЦМК МОЗУ) /

В. М. Хворостінка, Т. А. Моїсеєнко, Л. В. Журавльова ; за ред. В.М. Хворостінки. - 2-ге вид. - Х. : Факт, 2003. -

888 с.

В підручнику представлені дані про клініку, діагностику, етіологію, патогенез, класифікації, особливості перебігу та

лікування захворювань внутрішніх органів, вивчення яких передбачено програмою з факультетської терапії для медичних вузів України.

Окремі розділи присвячені історії терапевтичної школи в Україні, пульмонології, кардіології, гастроентерології, гематології,

нефрології.

Призначається для студентів, лікарів-інтернів, лікарів-терапевтів.



616.1/9.0

С37

Сімейна медицина:енциклопедія. У п'яти томах. Внутрішні хвороби. У двох книгах. Книга 1. Хвороби

органів кровообігу. Ревматичні хвороби. Хвороби органів дихання. Хвороби ендокринної системи. [Текст] / за

ред. В.Г. Передерія. - К. : "Здоров'я", 2005. - 768 с.

В енциклопедичному виданні розглянуто хвороби органів кровообігу, ревматичні хвороби, патологію органів дихання та

ендокринні хвороби.

Наведено сучасні методи та схеми лікування хворих. Описано тактику сімейного лікаря щодо ведення і лікування хворих

із зазначеною патологією. Висвітлено питання інтенсивної терапії та реанімації.

Для лікарів загальної практики, сімейних лікарів, терапевтів, кардіологів, ревматологів, пульмонологів, ендокринологів,

курсантів вищих медичних навчальних закладів післядипломної освіти.

616.1/9.0-082

Н50

Немедикаментозне лікування внутрішніх хвороб [Текст] / За ред. Є.М. Нейка. - Тернопіль : Укрмедкнига,

2000. - 269 с.

У довідковому подані сучасні погляди на механізм дії найпоширеніших методів немедикаментозного лікування

(лікувальне харчування, водо- і теплолікування, масаж, голкорефлексотерапія, фітотерапія) та їх застосування при захворюваннях

внутрішніх органів, які найчастіше зустрічаються.

Призначений для лікарів-терапевтів, сімейних лікарів, студентів старших курсів медвузів.



616.1/.9(075.8)

В60

Внутрішні хвороби [Текст] : нац. підруч. у 2 частинах для лікарів-інтернів, студ. стар. курсів мед. універ. Ч.1.

Розділи 1-8 / за ред Л.В. Глушка /Глушко Л.В., Федоров С.В., Скрипник І.М., Островський М.М./. - К. :

ВСВ"Медицина", 2019. - 680 с. - МОЗ України "502 від 22.06.2010, Вчена рада ІФНМУ прот. №14 від 29.08.2017.

Національний підручник підготовлено професорсько-викладацьким складом кафедр терапії медичних закладів післядипломної

освіти. У ньому наведено сучасні уявлення про захворювання внутрішніх органів, їх епідеміологію та етіопатогенез, класифікації, клінічну

картину, діагностику і диференціальну діагностику, профілактику й лікування з урахуванням чинних стандартів та американських,

європейських і вітчизняних протоколів з надання медичної допомоги.

Уперше в навчальній літературі описано сучасні аспекти організації терапевтичної допомоги в умовах реформування,

особливості інтенсивної терапії, паліативної медицини та медицини надзвичайних станів, інфекційних хвороб і фтизіатрії, акцентовано увагу

на запобіганні побічній дії лікарських препаратів та немедикаментозних методів лікування, подано методи променевої, ендоскопічної

діагностики та радіаційної медицини, розкрито аспекти клінічної імунології, імунопрофілактики і трансплантології, медичної генетики й

інформатики, клінічної неврології, психології та протидії насильству в сім’ї, які трапляються у практичній діяльності лікарів-терапевтів

широкого профілю. Кожен розділ підручника містить тестові завдання для самоперевірки й контролю засвоєння знань.

Для лікарів-інтернів зі спеціальності «Внутрішні хвороби», а також для студентів старших курсів медичних університетів і

клінічних ординаторів, резидентів, слухачів закладів післядипломної освіти, лікарів-практиків терапевтичного профілю.

616.1/.9(075.8)

В60

Внутрішня медицина [Текст] : підручн. для стд. мед. коледжів та училищ / за ред. Сабадишина Р.О. /Сабадишин

Р.О., Смоляк В.Р., Гашинська О.С., Баб'як О.В., Бобошко Т.І., Бойчук Т.М./. - Вінниця : Нова книга, 2019. - 552 с. -

Вчена рада Рівн. мед. акад. (прот. №1 від 27 серпня 2019).
У розділах книги викладено сучасні погляди на етіологію, патогенез, клініку та лікування захворювань внутрішніх органів.

Особливу увагу звернено на клініку, детально проаналізовано основні ефективні методи лікування терапевтичної патології. Підручник

написаний у відповідності з програмою, затвердженою Головним управлінням навчальних закладів, кадрів і науки МОЗ України і

рекомендований для студентів медичних коледжів та училищ. Інформація, викладена в підручнику, може бути корисною для студентів

медичних інститутів, академій, медичних факультетів університетів, а також для практикуючих лікарів.



616.1/.9(075.8)

K79

Kovalyova, O. M.

Propedeutics of internal medicine [Текст] = Пропедевтика внутрішньої медицини : textbook is intended for

medical students, intern-doctors (IV level of accred.). part 2 : Syndromes and diseases / O. M. Kovalyova,

S. O. Shapovalova, O. O. Nizhegorodtseva. - Third edition. - Vinnytsya : Nova Knyha, 2017. - 264 p. - Rec. MEMHU

(report N 2, 27.05.05).

The textbook focuses on syndromes and diseases of respiratory, cardiovascular, digestive, kidneys and urinary, blood, and

endocrine system organs. The texbook is intended for medical students, intern-doctors, and doctors of general practice.

616.1-082(075.8)

А43

Актуальні питання серцево-судинних хвороб у практиці сімейного лікаря [Текст] : навч. посібн. для лікарів-

інтернів і лікарів - слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти / за ред. Ю.В. Вороненка. - К. :

Видавець Заславський О.Ю., 2017. - 414 с. : іл. - вчена рада Нац. мед. академії післядип. освіти ім.

П.Л. Шупика (прот. №1 від 20.01 2016р.).

У посібнику розглядаються питання щодо діагностики, сучасних методів лікуваня серцево-судинних хвороб у практиці

сімейного лікаря з позицій сучасної медицини та згідно з останніми настановами та рекомендаціями МОЗ України, Асоціації кардіологів

України, рекомендаціями Європейського, Американського товариств кардіологів України.

Посібник буде корисним лікарям загальної практики – сімейної медицини та студентам вищих навчальних закладів IV

рівня акредетації, підпорядкованих МОЗ України.




