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     1. Васильєва  Н.В., Ковальчук М.Т.  Вплив цитомегало-

вірусної  інфекції на перебіг вагітності 

     //Інфекційні хвороби.-2006.-№ 4.-С.16-20. 

      Проаналізовано перебіг вагітності у 176 жінок, в яких 

діагностовано хронічну цитомегаловірусну  інфекцію, також 

матеріали обласного патанатомічного бюро щодо TORCH-

інфекцій у структурі перинатальної патології. Показано  

доцільність застосування специфічного протицитомегало-

вірусного імуноглобуліну за наявності клінічних та/або 

імунологічних ознак реактивації процесу. 

 

    2. Дубовська М.В. Аналіз факторів, пов’язаних з тяжкістю 

перебігу  вродженої  цитомегаловірусної  інфекції 

   //Перинатология и педиатрия.-2011.-№ 1.-С.116-120. 

 

     3. Запорожан В.М., Бабій І.Л., Дубковська М.В. Порушен-

ня психомоторного розвитку та слуху у дітей, народжених від 

серопозитивних за цитомегаловірусом жінок 

     //Одеський мед. журнал.-2011.-№ 4.-С.26-28. 
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     4. Камінський В.В., Шипко І.М. Особливості перебігу 

вагітності та пологів у жінок з герпесвірусною та цитомегало-

вірусною інфекцією після застосування допоміжних репро-

дуктивних технологій 

        //Здоровье женщины.-2012.-№5.-С.146-151. 

 

     5. Клиника, диагностика и лечение TORCH-инфекций во 

время беременности: Учебно-методическое пособие.-2-е 

издание/О.И. Гусева, Н.Ю. Каткова, Т.С. Качалина и др. - 

Нижний Новгород: Изд-во НГМА, 2005.-46c. 

 Цитомегаловирусная инфекция – С.31-34.       

        Шифр 618.3/К-49 

 

     6. Клініко-морфологічні особливості вродженої цитомега-

ловірусної  інфекції/І.І. Незгода, А.О. Гаврилюк, О.С. Оноф-

рійчук та ін.  //Клін. імунологія. Алергологія. Інфектологія.-

2012.-№3.-С53-59 

 

     7. Колюбакіна Л.В., Богуцька Н.К. Клінічне спостереження 

за динамікою реалізації внутрішньоутробного мікст-інфіку-

вання у дитини раннього віку 

  //Неонатологія, хірургія та перинат. медицина.-2015.-№ 4.-

С.121-125. 

 

     8. Корчинська О.О., Волошина У.В. Особливості мембран-

ної  патології у вагітних з поєднаною цитомегаловірусно-

хламідійною інфекцією         

   //Україна. Здоров`я нації.-2009.-№ 4.-С. 111-114. 
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     9. Кузьмин В.И., Адамян Л.В. Вирусные инфекции и 

беременность. - М.: Дипак, 2005.-176с. 

1. Цитомегаловирусные инфекции и беременность.С.3-30 

         Шифр 618.3/К-89 

 

      10. Мазуренко П.К.,  Савенко Т.Г., Мурашко К.В. TORCH-

инфекции – проблема цивилизации 

        //Мед.аспекты здоровья женщины.-2014.-№3.-С.64-69. 

    11. Мирзоева Т.Н. Морфункциональные изменения пла-

центы при цитомегаловирусной  инфекции 

     //Міжнар. мед. журнал.-2010.-№ 2.-С. 44-49. 

 

    12. Незгода І.І., Онофрійчук О.С., Щур В.В. Перинатальні 

та клініко-епідеміологічні аспекти цитомегаловірусної  

інфекції   //Перинатология и педиатрия.-2011.-№ 2.-С.16-18. 

 

    13. Невынашивание беременности, инфекция, врожденный 

иммунитет/О.В. Макаров, Л.В. Ковальчук, Л.В. Ганковская и 

др.-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007.-176с. 

       Шифр 618.3/Н-40 

 

    14. Перинатальні аспекти  цитомегаловірусної  

інфекції/О.І.Хлібовська, А.В. Бойчук, В.І. Коптюх, В.С. 

Шадріна 

      //Інфекційні хвороби.-2007.-№ 2.-С.21-23. 

 

    15. Перинатальные инфекции: Практическое пособие/Под 

ред. А.Я. Сенчука, З.М. Дубоссарской .-М.: МИА, 2005.-318с. 

3.7. Цитомегаловирусная инфекция.С.106-127. 

       Шифр 618.3/П-27 
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     16. Перламутров Ю., Чернова Н. Терапия больных с гени-

тальной цитомегаловирусной инфекцией 

        //Врач.-2010.-№ 6.-С. 71-72. 

    17. Протоколи для вагітностей високого ризику/Ред.  Д.Т. 

Квінан, Д.С. Хоббінс, К.У. Спонг.-К.: Фенікс, 2009.-772с. 

        Шифр 618.3/П-83 

    18. Профілактика вродженої патології, спонтанних викид-

нів та безплідності в рамках надання первинної медико-сані-

тарної допомоги (методичні рекомендації)/О.І. Тимченко, 

Н.Г. Гойда, Д.Ф. Матюха та ін. ДУ "Ін-т гіг. та мед. екології  

ім. О.М.Марзєєва.-К., 2014.-22с. 

       Шифр 618.3/П-84 

    19. Резніченко Н.Ю., Резніченко Ю.Г., Резниченко Г.І. Охо-

рона здоров’я дітей і жінок в Україні: законодавство, стан здо-

ров’я. Шляхи вдосконалення: Наукове видання.-Запоріжжя: 

"Просвіта", 2007.-188с. 

          Шифр 618.3/Р-34 

      Представлена нормативно-правова база охорони здоров’я 

матері та дитини Україні, стан здоров’я жінок та дітей. 

Проаналізовано вплив соціально-побутових, психогенних, 

екологічних  чинників, стану надання допомоги акушерсько-

педіатричної ланки на рівень здоров’я матерів та дітей.   

Розглядаються шляхи вдосконалення надання медичної допо-

моги жінкам та дітям і стану їх здоров’я. 

    20. Сеидбекова Ф.О. Внутриутробные инфекции как фактор 

риска развития  врожденных пороков развития 

      //Сімейна медицина.-2012.-№3.-С.124-126. 
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    21. Усачов О.В. Порівняльна характеристика специфічного 

серологічного профілю щодо  цитомегаловірусу та вірусів 

герпесу І, ІІ типів  у вагітних і дітей раннього віку//Інфекційні 

хвороби.-2007.-№ 4.-С.36-39.  

    22. Цитомегаловирусная инфекция в практике  семейного 

врача/А.К. Дуда, В.А. Бойко, Н.В. Окружнов, Р.А. Колесник 

      //Сімейна медицина.-2012.-№3.-С.116-120. 

 

    23. Чумак А.А., Абраменко И.В., Бойченко П.К. Цитомега-

ловирус, радиация, иммунитет/Под. ред.. д.м.н. Д.А. Базыки.-

К., 2005.-135с. 

       Шифр 616. 981/Ч-90 

   Проаналізовано результати світових і власних наукових 

досліджень стосовно ролі цитомегаловірусної  інфекції в 

модифікації імунних реакцій людей, що зазнали опромінення  

внаслідок Чорнобильської катастрофи. Описані патогенез 

та епідеміологія цитомегаловірусної  інфекції, сучасні 

методи лабораторної діагностики, клінічна картина гострої 

та латентної форми захворювання, а також характерис-

тика противірусних лікарських засобів та підходи до проти-

вірусної терапії.   
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