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Опіки у дітей. Невідкладна допомога 
 (рекомендований анотований список літератури) 

2016 р.                                                                                              м. Львів 

 
        1. Быков П.Д., Фролов М.В. Принципы оказания медицинской 

помощи детям с термическими поражениями на догоспитальном 

этапе //Медицина неотложных состояний.- 2008.- № 5.- С.148-153. 

        У статті наведено принципи надання медичної допомоги дітям 

при опіках на місці події, підготовка хворого до транспортування 

(при потребі госпіталізації), місцеве лікування поверхневих опіків. 

 

        2. Інтенсивна терапія в педіатрії /Басманов С.М., Белебезьєв Г.І., 

Бєляєв А.В. та ін.- К.: Медицина, 2008.- 520 с. 

     Шифр 616.053/І-73 

        У книжці викладено сучасні уявлення про етіологію та 

патогенетичні механізми розвитку критичних станів у дітей, що 

потребують невідкладної допомоги, при різноманітних соматичних, 

хірургічних, інфекційних захворюваннях, екзогенних інтоксикаціях, 

травмах. Рекомендації з невідкладної допомоги дітям у разі розвитку 

критичних станів стосуються як догоспітального, так і клінічного 

етапу.  

 

        3. Карваял Х.Ф., Паркс Д.Х. Ожоги у детей: Пер. с англ.- М.: 

Медицина, 1990, 512с. 

     Шифр 617.16/К-21 

        В монографії наведені загальні уявлення про опікові травми і їх 

особливості у дітей. Докладно розглянуті питання епідеміології, 

клініки, імунології і профілактики опіків. 

 

        4. Класифікація опікових ран за глибиною ураження: Метод. 

рекоменд. /МОЗ України, Акдемія мед. наук; Укр. центр наук.-

метод.інформації та патент.- ліценз. роботи; Укл. Фісталь Е.Я. та ін.- 

Донецьк, 2003.- 16с. 

     Шифр 617.16/К-47 
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        Запропонована класифікація опікових ран за глибиною ураження 

розроблена на основі багаторічного клінічного досвіду авторів і 

науково обгрунтована в результаті використання сучасних методів 

дослідження. 

 

        5. Коваленко О.М. Тактика лікування поширених опіків за різної 

глибини ураження //Клінічна хірургія.- 2012.- № 2.- С.52-56. 

        В основу дослідження покладений аналіз результатів лікування 

75 дітей з приводу поширених поверхневих і глибоких опіків шкіри 

площею 15-30% поверхні тіла. 

 

        6. Коваленко О.М. Питання інфузійної терапії опікового шоку 

//Хірургія України.- 2014.- № 2.- С.13-20. 

        Мета роботи удосконалити інфузійну терапію для поліпшення 

перебігу гострого періоду опікової хвороби. Проаналізовано 

ефективність використання різних формул розрахунку об’єму інфузії 

і сучасних інфузійних препаратів. 

 

        7. Комбустіологія /Фісталь Е.Я., Козинець Г.П., Самойленко Г.Є. 

та ін.:Підручник. К.: «Інтерлінк», 2004.- 184 с. 

     Шифр 617.16/К-63 

        У цьому підручнику детально викладено питання етіології, 

класифікації опіків та їх ускладнень, лікування опікової хвороби, 

холодової травми, хірургічного лікування опікових ран, реабілітації 

обпечених. 

 

        8. Коцур Н.І. Основи педіатрії і дитячої гігієни: Навчальний 

посібник.- Переяслав-Хмельницький – Чернівці: Книги-ХХІ, 2008.- 

632 с. 

     Шифр 616.053/К-75 

        У навчальному посібнику розглядаються питання охорони 

материнства й дитинства в Україні, проблеми здоров’я, фізичного та 

нервово-психологічного розвитку раннього та дошкільного віку. 

Профілактика захворювань і перша допомога при нещасних 

випадках, гігієнічні основи організації життя дітей. 
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        9. Курек В.В., Кулагин А.Е. Руководство по неотложным 

состояниям у детей.- М.: Мед. лит, 2008.- 464 с. 

     Шифр  616.053/К-89 

        В книзі представлені етіологія, патогенез і сучасні підходи до 

діагностики і лікуванню невідкладних станів у дітей. Разом з 

детальним викладом особливостей ведення пацієнта в стаціонарі, 

велика увага приділена тим лікувальним заходам, які мають бути 

виконані на догоспітальному етапі. 

 

        10. Мазнев Н.И. Первая помощь подручными средствами.- М.: 

Эксмо, 2008.- 288с. 

     Шифр 610.8/М-12 

        В цій книзі представлені всі основні види травм, а також 

наведені необхідні міри, які повинні бути прийняті ще до приїзду 

лікарів. Також висвітлені профілактичні заходи проти травм і хвороб 

дітей. 

 

        11. Матеріали науково-практичної конференції з міжнарожною 

участю, присвячена 75-річчю проф. Фісталя Е.Я. «Лікування ран та їх 

наслідків: досвід, досягнення і перспективи», 20-21 лютого 2014 року, 

Донецьк, Україна //Вестник неотложной и восстановительной 

медицины.- 2014.- № 1. 

 

        12. Медицина надзвичайних ситуацій. Організація надання 

першої медичної допомоги: навч. посіб. /В.С.Тарасюк, 

М.В.Матвійчук, В.В.Паламар та ін.; за ред. Проф. В.С.Тарасюка.- 2-

евид., випр.- К.: ВСВ «Медицина», 2013.- 528с. 

     Шифр 610.8/М-42 

        У посібнику розкрито питання надзвичайних ситуацій, їх 

походження, причини виникнення та медико-санітарні наслідки при 

них. 

 

        13. Неотложная медицинская помощь детям на догоспитальном 

этапе /Монографія. 2-е видання, перероб. і доп.- Белецька Л.М. та ін. 

Під ред. проф. Белебезьєва Г.І.- Львів-2004, 188с. 

     Шифр 616.053/Н-52 

        В монографії висвітлені питання надання допомоги дітям на 

догоспітальному етапі. Посібник розрахований на медичних 

працівників швидкої і невідкладної допомоги. 



- 4 - 

 

        14. Ожоговая интоксикация. Патогенез, клиника, принципы 

лечения /Козинец Г.П. и др. – К.: Феникс.- 2004.- 272с. 

     Шифр 617.16/О-45 

        В монографії послідовно викладені механізми розвитку і 

клінічних проявів, патогенез і патологічні принципи лікування 

опікової інтоксикації. 

 

        15. Поцюрко Р.І. Невідкладні стани в педіатрії: Навч. посібник 

/Поцюрко Р.І., Леськів Л.С., Монастирська М.М. та ін; За ред. 

Поцюрка Р.І.- К.: Медицина, 2006.- 192с. 

     Шифр 616.053/Н-40 

        У посібнику висвітлено основні клінічні прояви та особливості 

надання невідкладної допомоги дітям. Подано алгоритми дій, схеми 

лікування хворих, що знаходяться в термінальних станах. 

 

 

        16. Селбст С.М. Секреты неотложной помощи /С.М. Селбст, К. 

Кронэн; Пер. с англ.; Под общ. ред. Н.П.Шабалова.- М.: МЕДпресс-

информ, 2006.- 480с., ил. 

     Шифр 616.053/С-29 

        Традиційно для цієї серії книг в формі питань та відповідей 

узагальнений досвід великої групи американських педіатрів, який 

допоможе лікарю прийняти правильне рішення в тяжких для 

діагностики випадках, потребуючих невідкладної допомоги.  

 

        17. Сучасне місцеве медикаментозне лікування опіків: Метод. 

рекоменд. /МОЗ України, Укр. центр наук.-метод.інформації та 

патент.- ліценз. роботи; Укл. Повстяний М.Ю. та ін.- Київ, 2001.- 32с. 

     Шифр 617.16/С-90 

        Дані рекомендації висвітлюють нові підходи до вирішення 

питань місцевого медикаментозного лікування опіків залежно від їх 

ступеня та етапу лікування хворого.  

 

        18. Халмурадов Б.Д. Безпека життєдіяльності. Перша допомога в 

надзвичайних ситуаціях: навч. посіб.- К.: Центр навчальної 

літератури, 2006.- 138с. 

     Шифр 610.8/Х-17 
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        Розглядаються питання першої допомоги та питання 

організаційного забезпечення її надання. 

 

        19. Шиляев Р.Р., Каганов Б.С., Баклушин А.Е., Чемоданов В.В. 

Неотложная помощь детям на догоспитальном этапе.-  

М.: Издательский дом «Династия», 2003.- 184с. 

     Шифр 616.053/Н-52 

        В посібнику наведений клінічний опис найбільш частих 

невідкладних станів і запропоновані алгоритми  надання допомоги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підписано до друку 14.03.2016 р.  

79008, м. Львів, вул.Руська,20 

КЗ ЛОР "Львівська обласна наукова медична бібліотека" 
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