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                           КЗ Львівської обласної ради 

         "Львівська обласна наукова медична бібліотека" 

                   Відділ наукової медичної інформації 

                    

Книги  медиків  Львова , подаровані КЗ ЛОР «ЛОНМБ» 

в 2016 р. 

 

Рекомендований анотований покажчик літератури                    

м. Львів                                                                          2016 р. 

 

     1. Бичков М.А., Вергун О.М., Вергун А.Р. Невідкладна 

медична допомога  при  застосуванні зброї  масового ура-

ження.- Львів,2015.-66 с. 

    Наведено коротку характеристику дії зброї масового ураження, 

описано  специфіку надання  невідкладної  кваліфікованої медичної 

допомоги. Представлені   матеріали не претендують на   вичерп-

ність і досконалість ; можуть становити цінність для студентів 

4 - 5 курсів   медичних  вузів, лікарів-інтернів, токсикологів та  

лікарів - хурургів,  реаніматологів. 

 

     2. Будзин В.Р., Рябуха О.І. Удосконалення навчально-

тренувального процесу футболісток у підготовчому періоді 

з урахуванням фаз ОМЦ : Метод.рекоменд./ Львів.держ.ун-т 

фіз.культури.-Львів: Ліга-Прес,2009.-84 с. 

     У методичних  рекомендаціях  проаналізовано особливості змін 

основних  показників  фізичної працездатності, спеціальної  підго-

товленості, ігрової діяльності, кардіореспіраторної  функціональ-

ної системи, центральної  гемодинаміки  та морфофункціональних 

параметрів, які  впродовж біологічного циклу  змінюються  в орга-

нізмі футболісток. Уперше в Україні розглянуто  підходи до дифе-

ренціації   фізичних навантажень  та спрямованості   навчально- 
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тренувального процесу футболісток.  

 

     3. Варіабельність серцевого ритму : фізіологічні основи, 

клінічне застосування, особливості у хворих на виразкову 

хворобу до та після резекції шлунка / О.О.Абрагамович, 

А.П.Черкас, У.О.Абрагамович та ін.- Львів: ЛНМУ 

ім.Д.Галицького, 2014.-120 с. 

       Подається  сучасна  інформація  щодо  фізіологічних основ, 

клінічного значення, особливостей варіабельності серцевого ритму 

у хворих на   виразкову   хворобу до, та після резекції шлунка, яка 

ґрунтується на результатах публікацій вітчизняних і зарубіжних 

дослідників, а також на власному досвіді авторів. Висвітлюються 

досягнення вчених - фізіологів  та  клініцистів, присвячені  дослід-

женню варіабельності серцевого ритму, обґрунтуванню доцільно-

сті  його застосування у клінічній практиці  інтерніста,  методи 

опрацювання результатів, наводяться матеріали,  які фіксують 

характерні зміни варіабельності серцевого ритму  у  хворих  на 

виразкову хворобу шлунка і дванадцятипалої  кишки  до,  та після 

оперативного втручання. 

 

     4.  Васильчук А.Л. Еніоанатомія  тонкоматеріальних тіл: 

Навчально-методичний посібник/  Наук.ред.Ю.М.Панишко ; 

Зах.центр енергоінформаційних наук.-Кн.16.-Львів:Сполом, 

2015.-752 с. 

     Еніоанатомічна інформація про тонкоматеріальні тіла є новою 

і  вперше викладена  у формі навчально-методичного посібника. 

Надано характеристику  еніоанатомії  як нової науки про людину. 

Описані інформаційно- енергетичні матерії, будова, форма, струк-

тура, топографія, архітектоніка, функції і значення тонко мате-

ріальних тіл, наведені еніопсіанатомічні технології розвитку  
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тонкоматеріальних тіл та їх структур, висвітлено еніотерапев-

тичне значення тонко матеріальних тіл і описана чакрова еніоте-

рапія. Еніоанатомія тонко матеріальних  тіл представлена   як 

інформаційно-енергетична  основа  еніомедицини  і еніотерапев-

тичних технологій лікування, реабілітації, регенерації  та рекон-

диції. Матеріал викладений відповідно до навчальної програми « 

Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини» і  охоплює всі  її 

розділи. Посібник призначений для інтернів, лікарів, еніотерапев-

тів, рефлексотерапевтів, валеологів, реабілітологів, психологів, 

еніопсихологів, педагогів, вихователів, тренерів, студентів і тих, 

хто займається вивченням еніоанатомії і розвитком своїх тонко-

матеріальних тіл. 

 

     5. Вергун А.Р.,  Вергун О.М., Четайкіна А.В. Деякі не-

традиційні культи: Короткий аналіз основних аспектів їх 

вчення та діяльності.-Львів,2015.-68 с. 
    Наведена  коротка  характеристика  віровчення деяких нетра-

диційних релігійних культів ( деномінацій, сект),  філософські та  

історичні аспекти  їх виникнення  та  особливості проповідницької 

діяльності. Враховуючи основні психологічні принципи «вербуван-

ня» адептів та деструктивного впливу на їх свідомість, матеріали 

книги можуть становити деякий інтерес для студентів медичних 

вузів, лікарів, психологів. 
 

      6. Вергун А.Р. Вибрані питання клінічної токсикології.- 

Львів,2015.-136 с. 
    Наведена коротка характеристика  клінічних  проявів  ужалень, 

укусів   та  інокуляцій  деяких  видів  членистоногих;  висвітлено 

питання діагностики та лікування. Також представлений   опис 

«отруйного апарату»  і токсикологічні дані про отрути деяких 

видів тропічних молюсків та змій; клінічні симптоми інокуляції; 

лікування укусів. Наведена коротка характеристика дії хімічної 

зброї; описано специфіку надання невідкладної кваліфікованої 

медичної допомоги. 
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     7.  Вибрані питання нутріціології :Навч.посібник / 

Л.Андріюк,О.Зав’ялова, С.Федяева та ін.-Львів;Дрогобич: 

Коло,2015.-118 с. 
    В даному навчальному посібнику розкрито основи нутріціології, 

як  науки, асиміляції  їжі,  харчових речовин, їх вплив на організм 

людини, а також порушення цих процесів під впливом несприят-

ливих зовнішніх і внутрішніх факторів навколишнього середовища, 

захворювань тощо. 

    Описані методи діагностики і лікування порушень харчування 

при різних захворюваннях, травмах, критичних станах тощо. 

    Рекомендований  як навчальний посібник з самостійної роботи 

для лікарів - слухачів передатестаційних, тематичних циклів та 

циклів спеціалізації з дієтології, гастроентерології   та  інших 

дисциплін. 
 

     8. Виноград Н.О., Василишин З.П., Козак Л.П. Общая 

эпидемиология : Учебное пособие.-К.: Медицина,2015.-198 

с. 

      Навчальний посібник  підготовлено   відповідно  до   типової 

навчальної програми "Епідеміологія". У посібнику викладено основи 

загальної епідеміології  та  підходи  щодо  запобігання  виникненню 

епідемічних  ускладнень, захисту  населення і території від поши-

рення інфекційних хвороб. У додатках   наведено основні   інформа-

ційні матеріали, що необхідні для виконання завдань під час прак-

тичних занять, відповіді   на задачі, а також список рекомендо-

ваних джерел  літератури і нормативно-правових документів, що 

регламентують проведення заходів впливу на розвиток епідеміч-

ного процесу. Навчальний посібник призначено для  студентів і 

лікарів-інтернів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів 

акредитації. 

     9. Виноград Н.О., Василишин З.П., Козак Л.П. 

Спеціальна епідеміологія .-К.: Медицина,2015.-343 с. 
      У посібнику стисло викладено основи спеціальної епідеміології 

та  підходи  до  організації  та  проведення   профілактичних   і  



                                                 - 5 - 

протиепідемічних  заходів  при різних  групах  інфекцій. Видання 

ілюстровано схемами, таблицями. Кожний  тематичний модуль, 

окрім інформаційного блоку, містить питання для самоконтролю, 

тестові завдання і ситуаційні задачі, що дає можливість оцінити 

ступінь  засвоєння   навчального   матеріалу. Навчальний посібник 

складено   відповідно   до типової навчальної програми "Епідеміо-

логія" з урахуванням   вимог   кваліфікаційних   характеристик і 

стандартів освіти на основі нормативно-директивних матеріалів 

МОЗ України. Навчальний   посібник   призначено   для проведення 

практичних занять зі спеціальної епідеміології для студентів V 

курсу  вищих  медичних  навчальних  закладів  IV рівня акредитації. 

 

      10. Внутрішня медицина / За ред..М.С.Расіна; К.О.Боб-

кович, Є.І.Дзісь, В.М.Жебель та ін.- Вінниця: Нова книга, 

2015.-328 с. 

     Підручник складено у відповідності до «Програми з внутрішньої 

медицини», затвердженої   МОЗ України   26.06.2010   року   для 

навчання за модульно-рейтинговою системою. У підручнику викла-

дено  сучасні  дані про етіологію, патогенез, клініку, діагностику, 

принципи лікування  та профілактику хвороб внутрішніх органів, 

ендокринної системи, системи крові, алергічних хвороб.  Підручник 

призначений для студентів стоматологічних факультетів ВМНЗ , 

а також для лікарів-стоматологів, лікарів-інтернів, слухачів курсів 

з підвищенням кваліфікації лікарів-стоматологів. 

 

     11. Дзісь Є.І., Томашевська О.Я., Дзісь І.Є. Внутрішня 

медицина. Хвороби кровотворення. Навчальний посібник 

для студентів стоматологічного факультету.- Львів,2014.- 

Вид.2-е, доп.- 132 с. 

    У посібнику проаналізовано окремі клінічні випадки, що дозволяє 

студентам вивчати внутрішні хвороби за так званою проблемно- 
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орієнтованою методикою. Також для зручності подано інтернет-

джерела, з яких можна отримати найновішу розширену інформа-

цію з різних розділів гематології. 

 

     12. Зербіно  Д.Д., Сердюк А.М. Экологические   ката-

строфы: вина человека.-Тернопіль: Укрмедкнига,2015.-292 

с. 

    Монографія представляє собою аналітичний огляд літератури з 

проблеми екологічних катастроф не природнього ґенезу, а викли-

каних діяльністю людини. Особлива увага приділяється токсичним 

харчовим  катастрофам і екоциду – винищенню всього живого. 

Окремі розділи присвячено ядерним аваріям.  

    Книга призначена для спеціалістів  медико-біологічного профілю, 

екологів, а також наукових працівників і практиків, спеціалістів, 

що займаються різними проблемами превентивної медицини. 

 

     13. Історія хвороби: Сучасні вимоги до написання у 

терапевтичного профілю хворих / За заг.ред.О.О.Абрага-

мовича.- Львів,2007.-42 с. 

     У методичних рекомендаціях подана інформація про сучасні 

вимоги до написання медичної карти стаціонарних хворих ( історії 

хвороби; форма 003/0) та, відповідно, листка   лікарських призна-

чень ( форма 004/0), котрі лікуються з ураженнями внутрішніх 

органів у стаціонарі терапевтичного профілю. Історія хвороби та  

листок призначень, як відомо, є основними медичними документа-

ми, затвердженими наказом МОЗ України, що регламентують 

діяльність лікаря, а тому їх правильне написання обов’язковим. 

 

    14. Клінічна лабораторна діагностика: Практикум / 

Л.Є.Лаповець, Б.Д.Луцик, Г.Б.Лебель та ін.- Львів,2015.-250  
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     Практикум складений на основі навчального плану та уніфі-

кованої  програми циклу спеціалізації  за фахом «Клінічна лабо-

раторна діагностика», затвердженої МОЗ України від 2007 року. 

Комісія з медицини науково-методичної ради Мін.освіти і науки 

України ухвалила рукопис до видання з грифом « Рекомендовано 

Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти 

МОЗ України як практикум для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів 

закладів ( факультетів) післядипломної освіти за фахом «Клінічна 

лабораторна діагностика». Тривалість навчання – 780 годин. 

 

     15. Кушинська М.Є., Воробець З.Д. Генетика : історичні 

аспекти розвитку.- Львів: Ліга-Прес, 2015.-166 с. 

    Навчальний  посібник  містить  найважливіші  відомості про 

основні  етапи  розвитку  генетики  від найдавніших  часів до 

сьогодення. Особливу увагу приділено вченим, які зробили видатні 

внески в розвиток уявлень про спадковість та мінливість. Для 

студентів медиків і біологів  вищих навчальних закладів. 

 

     16. Лаповець Л.Є., Луцик Б.Д., Лебедь Г.В. Клінічна 

лабораторна діагностики. Практикум.-Вид.4-е.-Львів,2015.-

249 с. 

     Висвітлено актуальні  питання  загальноклінічної лабораторної 

діагностики, клінічної  хімії  та  клінічної  коагулогії.  Розглянуто 

організаційні  аспекти діяльності сучасної клініко-діагностичної 

лабораторії.  Подано інформацію про будову та функції клітин, 

сечову та  статеву системи чоловіків і жінок, активатори й 

інгібітори ферментів, біогенні аміни, хімічну структуру гормонів, 

будову та класифікацію основних класів вуглеводів, коагуляційний 

гемостаз, групи крові. Розкрито  особливості   лабораторної 

діагностики хвороб органів дихання, сечової та статевої систем 

людини, а також   геморагічних  хвороб і синдромів. Розглянуто 

вплив медикаментів на показники лабораторних досліджень. 



                                         - 8 -        

     17. Левицька О.Р., Громовик Б.П., Зіменковський А.Б. 

Ішемічний інсульт: Клініко-фармацевтичні аспекти: 

Монографія.-Львів: Ліга-Прес,2014.-224 с. 

     У  науковому виданні  висвітлено  клініко - фармацевтичні 

особливості  ішемічного інсульту. Розкрито  сучасні підходи до 

фармакотерапії  гострого періоду ішемічного інсульту, а також 

реабілітації хворих, що перенесли цю хворобу, зокрема її вторинної 

профілактики з погляду доказовості. Розглянуто теоретичні та 

прикладні засади дослідження споживання лікарських засобів, а 

також їх економічну  доступність для хворих з ішемічним інсульт-

том. 

     Для науковців,  докторантів,  аспірантів, магістрантів  і 

студентів  ВНЗ  фармацевтичного  спрямування,  провізорів -

інтернів, фахівців практичної медицини і фармації. 

 

     18. Лекції  з клінічної  імунології  та алергології  для 

практичних лікарів / В.В.Чоп’як  та ін.- Львів: ЛНМУ 

ім.Д.Галицького, 2014.-Част.2. Вибрані питання клінічної 

імунології та алергології.- 623 с. 
     Підручник охоплює найважливіші розділи з фундаментальних 

основ   клінічної  імунології  з  урахуванням  сучасних  досягнень 

медичної науки і відповідає навчальній програмі циклу спеціалізації 

«Клінічна імунологія»  та вибраним  циклам тематичного удоско-

налення з цієї дисципліни. Особливу увагу в ньому відведено викла-

ду  сучасних  знань з базових  механізмів  функціонування  імунної 

системи  людини, вікових  її  особливостей, взаємозв’язків запа-

лення, гіперергії, психонейроендокринологічних імунних механізмів 

та  актуальних напрямків  клінічної   імунології – онкоімунології, 

імунології репродукції та трансплантології. Грунтовно висвітлені 

шляхи  формування імунопатології, яка спричинена дією інфекцій-

них та ксенобіотичних факторів. Підручник  призначений  для 

лікарів - слухачів  клінічних  імунологів  та широкого кола лікарів 

інших спеціальностей – терапевтів, педіатрів, інфекціоністів,  
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акушер-гінекологів, онкологів.  Він  також  може  бути корисним 

лікарям-інтернам різних спеціальностей та студентам медичних 

ВУЗів. 

     19. Медицинская  микробиология, вирусология и им-

мунология / Н.О.Виноград и др.-Вінниця: Нова книга, 

2015.-896 с. 
     Викладені питання  загальної  і спеціальної  мікробіології. 

Розглянуті  основні  методи дослідження мікроорганізмів, мор-

фологія, структура  і класифікація бактерій. Показано вплив 

фізичних, хімічних і біологічних факторів на мікроорганізми. 

Розкрито питання генетики мікробів і біотехнологій. Приведені 

дані про морфологію, патогенні властивості збудників багатьох 

інфекційних хвороб, сучасних методів їх діагностики, специфічної 

профілактики і терапії.  
 

     20. Медицинская реабилитация: Учебник для студентов 

и врачей / Под.общ.ред.В.Н.Сокрута, Н.И.Яблучанского.-

Краматорск: Каштан,2015.- 576 с. 
    Видання  рекомендоване  у якості  підручника  для лікарів і сту-

дентів вищих навчальних закладів 3-4 рівня акредитації  з предме-

тів і спеціальностей «Фізична реабілітація», « Медична та психо-

логічна реабілітація», «Фізіотерапія». Представлені медичні реа-

білітаційні програми «Довголіття». Розроблені основні положен-

ня  і принципи адаптаційної  гомеокінетичної  фізіо-, кінезо-, фар-

мако-, і психотерапії, лікувального харчування, курортології.         

     Лікарський контроль представлений методами діагностики і 

схемою постановки реабілітаційного діагнозу. Наводиться етіо-

логія, класифікація, діагностика і лікування синдромів системної 

недостатності і типових клінічних синдромів. 
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     21. Монастирський В. Відкриття , яке дозволило 

створити дієвий спосіб системного омолодження 

організму.-Львів: Ліга-Прес, 2015.-132 с. 

     В монографії  викладені  принципово нові погляди на процеси 

старіння та омолодження організму, погляди, які базуються на 

дуже серйозному відкритті її автора. У результаті багаторічних 

досліджень на тваринах він відкрив тромбін-плазмінову систему 

(ТПС) та два, здійснювані підсистемою, фундаментально проти-

лежні  внутрішньо суперечливі фізіологічні процеси – біологічну 

коагуляцію та біологічну регенерацію, і показав, що саме за 

допомогою цих двох процесів ТПС реалізує генетичну програму 

вікового розвитку включно з прикінцевим його етапом – 

фізіологічним старінням організму. Це відкриття дозволило 

автору створити три правдиві геронтологічні теорії. Які саме – 

можна дізнатися з книги. 

      

     22. Надашкевич О.Н. Системна склеродермія.-

Львів,2006.-134 с. 

    У зв’язку з порівняно невисокою поширеністю ССД, вивчати цю 

нозологічну одиницю в межах одного міста / області  є складно. 

Значну частину результатів  досліджень автор отримав у процесі 

співпраці з закордонними університетськими клініками і вважає, 

що українським ревматологам  при вивченні системних захворю-

вань сполучної тканини варто об’єднуватися  у багатоцентрові 

дослідницькі групи.  

      23. Народна і нетрадиційна медицина / Л.В. Андріюк , 

А.Й.Лабінський , С.І.Федяєва  та ін.- Львів: Папуга ,2015.-

484 с. 

     Народна і нетрадиційна медицина є випробуваною протягом 

багатьох тисячоліть альтернативною системою, яка суттєво  
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оптимізує результативність профілактики та лікування багатьох 

захворювань і дозволяє лікареві дотримуватись заклику великого 

Гіпократа « Не зашкодь! ». Як не дивно, наука  на даному   етапі 

лише підбирається до того, щоб відкрити край завіси, яка приховує 

справжні можливості народної і нетрадиційної медицини. Головню 

метою циклу спеціалізації, який викладений у підручнику, є навчан-

ня лікарів теоретичних основ народної і нетрадиційної медицини 

та оволодіння основними методиками для використання їх у 

лікарській практиці в стаціонарах, поліклініках, амбулаторіях. 

 

     24. Першин О.І., Воробець З.Д. Медична біологія з 

основами паразитології і генетики. Посібник для студентів 

фармацевтичного факультету.- Львів: Кварт,2015.-112 с. 

    Проаналізовано біологічні особливості життєдіяльності 

людини, визначено молекулярно-клітинний рівень організації 

життя. Розкрито основи генетики людини, взаємодію генів у де 

термінуванні  та розвитку ознак (захворювань) організму, 

закономірності успадкування зчеплених генів, ембріонального та 

постембріонального розвитку, основні напрями еволюційного 

процесу. Розглянуто питання екології людини та біосфери, 

медичної паразитології. 

     25. Популярна сексологія / Р.І.Білобривка, Б.В.Кулик, 

А.Р.Панас та ін.-Львів: ЗУКЦ,2015.-174 с. 

      Сексуальне  здоров’я  людини є невід’ємною складовою здоров’я 

загалом та  психічного здоров’я зокрема. За даними літератури та 

статистичних аналізів, сексуальні розлади та сімейні дисгармонії 

спостерігаються у 25-45% подружніх пар. Значна частина таких 

хворих, особливо у сільській місцевості  не звертається по 

спеціалізовану сексологічну допомогу. Тому вважаємо за доцільне 

ознайомлення більш широкого кола лікарів, студентів з найбільш 

поширеними сексопатологічними проблемами. 
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     26. Рябуха О.І. Основи медичних знань: Навч.посіб.для 

студ.вищих навч.закл.-Львів: ЛДУФК,2013.-256 с. 

     У навчальному посібнику висвітлюються загальнотеоретичні 

аспекти здоров’я та розкриваються  можливості використання 

автоматизованих систем діагностики, обліку й оцінювання його 

стану, характеризуються найпоширеніші чинники ризику захворю-

ваності, розглядаються сучасні погляди на реактивність організ-

му, причини захворювань, механізми й особливості перебігу пато-

логічних процесів, стрес. Для студентів ВНЗ фізкультурного 

профілю, учителів фізвиховання, тренерів, методистів оздоровчих 

центрів. 

 

      27. Рябуха О. Патологічна анатомія : Навчальний 

посібник.-Львів: ЛДУФК,2014.-144 с. 

    У посібнику висвітлено загальнотерапевтичні питання 

лекційного курсу з патологічної анатомії для студентів-

реабілітологів,  які навчаються у ВНЗ фізичного виховання і 

спорту. 

   28.  Соломенчук Т.М., Слаба Н.А., Климкович О.Ю. 

Основи кардіоваскулярної профілактики в загальній 

лікарській практиці. Актуальні питання статинотерапії.- 

Львів,2015.-86 c. 

       Важливою медико-соціальною проблемою є пошук та 

реалізація системи заходів, що дозволяють зменшувати частоту 

ризику ССЗ та їх ускладнень. Існує дві стратегії реалізації даного 

завдання: популяційна і стратегія високого ризику. Досвід розви-

нених країн світу доводить, що найбільш ефективним в зниженні 

серцево-судинної смертності  є поєднання профілактичних заходів 

на популяційному рівні та вторинної профілактики. 
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     29. Ступницька С.А., Рябуха О.І. Фізична реабілітація 

дітей першого року життя з вродженою м’язовою криво-

шиєю.-Львів: ЛДУФК,2011.-124 с. 

     У посібнику висвітлюються актуальні питання фізичної 

реабілітації  дітей  першого року життя, які хворіють на 

вроджену м’язову кривошию, а також представлені сучасні 

погляди на етіопатогенез і клінічні прояви цього захворювання. 

     Запропонована базова програма реабілітації. 

 

     30. Судинна патологія нирок / Д.Д.Зербіно та ін.-

Вінниця: Нова книга, 2015.-456 с. 

     У монографії представлені всі основні патологічні процеси та 

захворювання, які розвиваються у судинах нирок. Основна ідея — 

показати, що патологія судинної системи більшості захворювань 

нирок  патогенетично  та  морфогенетично  призводить  до вто-

ринного  ураження  як нефронів, так і строми.  Розглядаються 

зміни судин при гострому  пошкодженні  нирок,  метаболічних 

ураженнях, атеросклерозі, артеріальній гіпертензії, ревматичних 

захворюваннях, системних васкулітах. Наведені їх клінічні 

протоколи лікування. Аналізуються ураження судин 

ксенобіотиками, зміни в них після трансплантації, під впливом 

радіації. Наведено дані про аномалії розвитку судин нирок, про 

вроджені та набуті аневризми ниркових артерій. Окремі розділи 

присвячено патології вен, лімфатичних судин. Викладено методи 

хірургічного ремоделювання ниркового кровотоку.  Книга 

призначена для нефрологів, ревматологів, ендокринологів, 

трансплантологів, урологів, судинних хірургів, патологоанатомів, 

реаніматологів, акушерів-гінекологів, лікарів загальної практики 

та лікарів інших спеціальностей. 
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     31. Фармацевтична допомога  в геріатрії: прикладні 

аспекти / О.Є.Левицька, Б.П.Громовик, О.Р.Левицька, 

О.В.Парамош.-Львів: Растр-7, 2014.-152 с. 

    У науковому виданні висвітлено особливості медико-соціальної 

допомоги людям  літнього та старечого віку в Україні та світі, 

охарактеризовано стан медичної та фармацевтичної допомоги 

сільському та міському населенню , в т.ч. мешканцям 

геріатричного пансіонату. 

 

     32. Фізична реабілітація,  спортивна медицина: 

Підручник для студентів вищих медичних навчальних 

закладів/ А.В.Магльований та ін.; Під ред..В.В.Абрамова.-

Дніпропетровськ: Журфонд,2014.-456 с. 
    У підручника викладено сучасні уявлення про спортивну 

медицину і фізичну реабілітацію. Подано вплив фізичних 

навантажень на організм, методи обстеження в спортивній 

медицині, обґрунтовано зв’язок функціонального стану з 

показниками здоров’я, розглянуто питання допуску до занять 

фізичними вправами, в т.ч. осіб з граничними станами.Описано 

показання  та протипоказання до призначених засобів фізичної 

реабілітації , перед патологічні і патологічні стани, спричинені 

нераціональними заннятями фізичною культурою і спортом, 

фактори раптової смерті під час навантажень. 

    Для студентів ВМНЗ. Може бути корисним для лікарів- 

інтернів, фахівців спортивної медицини , лікарів загальної 

практики. 
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