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НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ 

     1. ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ПРОГРАМА боротьби з онкологічни-

ми захворюваннями на період до 2016 року 

         http://sдearch.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T091794.html 

     2 .Збірник нормативних матеріалів санаторно-курортної реабіліта-

ції дітей в періоді ремісії онкологічних захворювань/За ред. В.О. По-

берської, К.Д. Бабова.-Одеса: "Поліграф", 2014.-164с. 

       Шифр 616.006/З-41  

МОНОГРАФІЇ, ПІДРУЧНИКИ, ЖУРНАЛЬНІ СТАТТІ 

     3. Алгоритмы современной онкологии/Под ред. И.Б. Щепотина, 

Г.В. Бондаря, В.Л. Ганула.-К.: Книга плюс, 2006.-304с. 

        Шифр 616.006/А-46   

       Монографія містить сучасні дані про стандарти діагностики 

та лікування онкологічних захворювань, а також описи схематичних 

алгоритмів діагностики та лікування основних локалізацій злоякісних 

новоутворень. 

   

     4. Балабуха О.С. Качество жизни как основа программ реабилита-

ции онкологических больных 

       //Міжнар. мед. журнал.-2010.-№4.-С.11-13. 

     5. Білинський Б.Т. Медичні помилки в онкології: монографія/Б.Т. 

Білинський; відп.редактор Я.В. Шпарик.-Львів: Афіша, 2013.-324с. 

Шифр 616.006/Б-61 

    У книзі розглядаються загальні питання – історичний, етично-

моральний, юридичний і організаційний аспекти діяльності лікаря-

онколога і можливі помилки у процесі діагностики та лікування.     
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Описано труднощі при діагностиці і лікуванні злоякісних пухлин 

окремих локалізацій.  

 

     6. Бондарь Г.В, Кузнецова Л.Н. Онкологическая помощь в 

Украине//Журн. АМН України.-2011.-Т.17, № 1.-С.26-29. 

     Онкозахворювання є однією з найактуальніших проблем сучас-

ності. У статті розглянуті найбільш поширені локалізації злоя-

кісних пухлин, проаналізовано методики, ефективність та резуль-

тати лікування онкохворих. 

     7. Гідзинська І.М., Луганська Л.О. Скринінг в онкології: сучасний 

стан проблеми. Ч.1//Therapia.-2011.-№3.-С.32-37. 

    Узагальнено дані щодо сучасних методичних підходів, які викорис-

товують для проведення скринінгу  онкологічної патології. З позицій 

доказової медицини розглянуто загальні принципи організації скринін-

гових досліджень,визначено цільовий контингент, методики дослід-

ження, ефективність запроваджених програм щодо раку молочної 

залози, раку шийки матки та раку товстого кишечника. 

      8. Гідзинська І.М., Луганська Л.О. Скринінг в онкології: сучасний 

стан проблеми. Ч.2//Therapia.-2011.-№4.-С.22-27. 

     9. Грушина Т.И. Реабилитация в онкологии: физиотерапия. Руко-

водство для врачей.-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006.-240с.   

                        Шифр 616.006/Г-91 

    У книзі подані  програми реабілітації онкологічних хворих: фізичні 

фактори, масаж, лікувальна фізкультура.  

 

    10. Диагностическая значимость выявления маркеров фетоплацен-

тарного комплекса в контроле развития беременности и онкозабо-

леваний: научно-методический сборник/Ред. В.И.Офицеров.-Кольцо-

во, 2009.-72с.       Шифр 618.3/Д-44 

 

    11. Думанский Ю.В., Северин Г.К. Дорічна летальність хворих на 

злоякісні новоутворення 

        //Україна. Здоров'я нації.-2014.-№1.-С.59-63. 

 

    12. Золотарьова Ж.М. Проблеми формування та впровадження  

мультидисциплінарного підходу в системі паліативної і хоспісної 

допомоги//Україна. Здоров'я нації.-2012.-№4.-С.68-72. 
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    13. Иванкова В.С., Демина Э.А. Проблемы резистентности 

опухолей в радиационной онкологии. (клинические и радиобиоло-

гические аспекты): Наукове видання.-К.: Здоров'я, 2012.-192с. 

   Подано результати досліджень із клінічної радіобіології , що спря-

мовані на розширення терапевтичного інтервалу  за допомогою 

радіомодифікуючих агентів селективної дії. 

 

    14. Місяк С.А. Організація реабілітаційної і медико-соціальної 

допомоги хворим онкологічного профілю в Україні 

         //Онкология.-2014.-№ 2.-С.154-155. 

 

    15. Москвяк Є.Й. Психологічний супровід інкурабельних онколо-

гічних хворих//Практ. медицина.-2012.-№4.-С.54-59. 

    16. Основні аспекти адекватного знеболення онкологічних 

хворих/О.М. Клюсов, О.В. Качалов, Г.О. Вакуленко та ін. 

         //Практикуючий лікар.-2012.-№ 1.-С.12-15. 

    17. Основні принципи розробки індикаторів якості надання медич-

ної допомоги хворим онкологічного профілю в Україні: Методичні 

рекомендації/Уклад.: А.В. Гайсенко, Ю.Й. Михайлович, А.В. Жур-

бенко.-К., 2010.-30с.   Шифр 616.006/О-75 

    18. Паліативна допомога: EPECтм-О. Освіта з питань паліативного 

догляду та догляду наприкінці життя. Онкологія: Посібник для викла-

дачів/Пер. з англ. В.Ізотова; Заг. ред. Л. Брацюнь.-К.: Видавничий 

Дім "Каліта", 2013.-876с.   

           Шифр 616.006/П-14 

    19. Пилипенко М.І. Вибрані лекції з радіології/Харків. Ін-т мед. 

радіології ім. С.П. Григор'єва, Харків. мед ун-т, 2012.-200с. 

           Шифр 615.846/П-32 

    20. Препарати, методи и схемы иммунотерапии опухолей: Спра-

вочник/В.И. Новиков, А.А. Власов, В.И. Карандашов, И.Г. Сидоро-

вич.-М.: ОАО "Издательство "Медицина", 2006.-152с. 

         Шифр 616.006/П-72 

   Описано біологічні, фармакологічні властивості сучасних імуно-

тропних препаратів, механізм дії, дози та способи введення, показан-

ня до застосування, протипокази, побічні ефекти. Описано методи і 

схеми імунотерапії.  
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    21. Радиочастотная абляция  опухолей с использованием апарата 

ЭХВЧ-150 "Фотек". Учебное пособие для врачей/Д.Н. Панченко, 

Ю.В. Иванов, Р.Б. Алиханов и др. –М., 2010.-38с.   

         Шифр 616.006/Р-15 

    22. Роль провоспалительных цитокинов в развитии анемии у онко-

логических больных/Н.П. Сорочан, И.А.Громакова, Н.Э. Прохач 

        //Міжнар. мед. журнал.-2011.-Т.17, № 4.-С.75-81. 

     Розглянуто цитокін-опосредовані механізми, залучені у розвиток 

анемії в онкологічних хворих. Представлено альтернативні підходи 

до лікування анемії хронічних захворювань. 

    23. Санаторно-курортний комплекс реабілітації дітей з психовеге-

тативним синдромом після завершення спеціального лікування онко-

логічних захворювань /Р.О.Моісеєнко, К.Д. Бавов, В.О. Поберська та 

ін.//Мед.реабіл., курортолоє., фізіотерап. -2011.-№3.-С.7-9. 

      Представлено порівняльна оцінка використання санаторно-ку-

рортних комплексів в реабілітації дітей з онкозахворюваннями. 

 

    24. Северин Г.К. Характеристика виявлення онкологічних 

захворювань під час профілактичних оглядів 

        //Україна. Здоров'я нації.-2013.-№4.-С.15-21. 

   Виявлення онкологічних хворих на ранніх стадіях розвитку та 

активне лікування захворілих сприяє зниженню рівня смертності 

населення внаслідок онкологічних хвороб. Ранньому виявленню 

онкологічних хвороб сприяють профілактичні огляди. У статті 

проаналізовано рівень виявлення  онкологічних захворювань під час 

профілактичних оглядів. 

    25. Современная лабораторная диагностика онкологических забо-

леваний у детей в Украине/Д.Ф. Глузман, Л.М. Скляренко, В.А. 

Надгорная и др.//Онкология.-2009.-№ 2.-С.139-147. 

 

    26. Сороколат Ю.В., Голубова М.А., Черняк О.Л. Некоторые аспек-

ты вакцинопрофилактики онкологических заболеваний 

        //Репродуктивна эндокринология.-2013.-№2.-С.76-79. 

     Рак шийки матки займає друге місце за поширеністю  серед злоя-

кісних новоутворень у жінок після раку молочної залози. Сучасна на-

ука достовірно довела, що рак шийки матки виникає через наявність 

в організмі жінки вірусу папіломи людини. Очікується, що імунізація 

проти вірусу папіломи людини дасть змогу знизити захворюваність і 

смертність від раку шийки матки більше ніж на 70%. 
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    27. Сучасна стратегія лікування хронічного больового синдрому в 

онкологічних хворих/В.І. Черній, В.Г. Бондар, М.В.Крюков та ін. 

//Новоутворення.-2012.-№1-2.-С.281-288.  

     Подано аналіз лікування хронічного больового синдрому у 1780 

онкологічних хворих. Дані практичні рекомендації із застосуванням 

методів знеболення. 

 

    28. Сучасні критерії діагностики та оцінки ефективності лікування 

злоякісних лімфом : Методичні рекомендації/Уклад. І.А. Крячок, Г.О. 

Губарєва, Г.В. Сичова та ін.  Нац. Ін-т раку МОЗ України.-К., 2011.-

26с.    

         Шифр 616.006/С-91 

 

    29. Сучасні підходи до призначення високодозової  хіміотерапії з 

трансплантацією гемопоетичних стовбурових клітин у дітей, хворих 

на злоякісні солідні новоутворення: Методичні рекомендації/Уклад.: 

Г.І. Климнюк, С.В. Павлик, О.В. Шайда та ін.-К.:, 2012.-22с. 

         Шифр 616.006/С-91 

 

    30. Ургентные ситуации в онкохирургии/С.В. Антипова, Е.В. 

Калинин, А.Е. Калинина и др. 

        //Укр. мед. альманах.-2010.-т. 13, № 4.-С.22-26. 

 

    31. Фільченков О.О., Стойка Р.С. Апоптоз і рак: від теорії до 

практики.-Тернопіль: ТМДУ, 2006.-524С. 

           Шифр 616.006/Ф-57 

 

    32. Фітькало О.С. Прогнозування стійкості ремісій у хворих, за-

лежних від опіоїдів, на різних стадіях проти рецидивного лікування 

         //Вісн. соц. гігієни та охор. здор.  України.-2010.-№3.-С.18-24. 

 

    33. Ялкут С.И. Потебня Т.П. Биотерапия опухолей.-К.: Книга плюс, 

2010.-470с.    

         Шифр 616.006/Я-51 

       В книзі представлено системний аналіз проблеми профілактики 

пухлин. Приведено дані щодо використання різних засобів та методів 

онкопрофілактики. 
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    34. Federico Bozzetti (Мілан). Нутритивна підтримка онкологічних 

пацієнтів 

       //Мед. неотлож. состояний.-2014.-№ 5.-С.31-35. 

        Розглянуті питання  нутритивної підтримки  пацієнтів з не- 

операбельним раком, наведені показання для її призначення, та  

результати.  
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