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     1. Абрагамович О.О., Бродик О.В.,  Файник А.Ф. 

Невідкладні стани в клініці внутрішніх хвороб: Посібник .-

Львів, 2007.-297с.     

        Шифр 616.082/А-16 

 

     2. Андрющенко В.П., Кушта Ю.Ф., Андрющенко Д.В.  

Перша долікарська допомога: Підручник для студ. фарм. 

факультетів. - Львів, 2011.-348с. 

        Шифр 610.8/А-66 

 

     3. Анестезіологія, реанімація та  інтенсивна терапія  

невідкладних станів: Навчальний посібник/Л.В. Ковальчук, 

В.В. Гнатів, М.Д. Бех  А.М. Панасюк. - Тернопіль: 

Укрмедкнига, 2003.-324с. 

        Шифр 610.8/А-66 

 

    4. Антропова Т.О. Невідкладні стани в терапії: Навч. 

посібник для мед. навч. закладів. Вид. 2-е.- К.: "Медицина", 

2008.-112с.  

       Шифр 616.083/ А-72 
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     5. Баран С.В. Невідкладні стани у внутрішній медицині: 

Підручник.-К.: ВСВ "Медицина", 2011.-136с.   

       Шифр 610.8/Б-24 

   Висвітлено причини, клініку невідкладних станів у терапіі, 

надано протоколи надання медичної допомоги за спеціаль-

ністю "Медицина невідкладних станів", протокол надання 

медичної допомоги хворим на бронхіальну астму та ін. 

Наведено таблиці диференціальної  діагностики, тестовий 

контроль. 

 

     6. Гострі отруєння  продуктами горіння: діагностика та 

невідкладна допомога на догоспітальному та ранньому 

госпітальному етапі: Методичні рекомендаціі/Укл. І.С. 

Зозуля, О.В. Іващенко, В.Ф. Струк та ін. НМАПО  

ім. П.Л. Шупика.-К., 2013.-21с.        

       Шифр 615.9/Г-72 

 

     7. Ден Х. Принятие решений в интенсивной терапии: пер. с 

англ.-М.: Медицина, 1995.-224с. 

        Шифр 616.082/Д-67 

         

     8. Діагностика та невідкладна медична допомога в клініці 

внутрішньої медицини/За ред. проф. М.С. Регеди,  

Я.-Р. Федоріва.-Львів, 2013, 236с.  

         Шифр 616.1/Д-44 

 

     9. Довідник з медичної допомоги на догоспітальному ета-

пі/За ред. д.м.н., проф. Г.С. Зозулі.-К.: Здоров'я, 2000.-200с.    

          Шифр 610.8/Д-58 
    Довідник висвітлює питання стандартів обстеження та надання 

медичної допомоги на догоспітальному етапї при основних  
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захворюваннях, у разі клінічної смерті,  при патології нервової, 

ендокринної систем, хворобах органів дихання, інфекційних та 

паразитарних захворюваннях, при серцево-судинних  захворюваннях, 

опіках, травмах та ін. 

 

    10. Зозуля І.С., Марков Ю.І., Богомол А.Г. Надання 

ургентної допомоги хворим з гострими екзогенними 

інтоксикаціями на догоспітальному та госпітальному етапах 

//Вісник соц.гіг.та орг.охор.здор.України.-2011.-№3.-С.43-47. 

    Розглянуто стан надання невідкладної медичної допомоги 

дорослим пацієнтам з гострими отруєннями на догоспіталь-

ному  та госпітальному етапах у м. Києві за 2003-2009 рр. 

Висвітлено організаційні особливості госпіталізації хворих з 

екзогенними інтоксикаціями та проаналізовано основні 

показники роботи відділення токсикологіі. 

 

    11. Козинець Г.П., Олійник Г.А., Циганков В.П. 

Замерзання: патогенез, лікування: Лекція. 

//Медицина неотложних состояний.-2012.-№ 5.-С.13-17 

    Доведено, що лікування холодової травми повинно бути 

комплексним, диференційним з урахуванням ступеня 

тяжкості, особливостей проявів і перебігу, максимально 

раннім, етапним і послідовним.  

 

    12. Костюченко А.Л., Гуревич К.Я., Пыткин М.И. 

Интенсивная терапия послеоперационных осложнений: 

Руководство для врачей.-СПб: Спец. Лит, 2000.-575с.     

       Шифр 617.4/К-72 

 

    13. Кочин О.В. Электротравма: патогенез, клиника, 

лечение: Лекция 

   //Медицина неотложных состояний.-2015.-№ 8.-С.7-12. 
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    14. Курдиль Н.В., Зозуля И.С., Иващенко О.В. Экстренная 

медицинская помощь  при острых отравлениях у взрослых: 

практические рекомендации для догоспитального этапа  

      //Укр. мед. часопис.-2014.-№ 1.-С.128-132. 

   Автори пропонують концепцію формування  клінічного 

протоколу догоспітального етапу екстреної медичної 

допомоги про гострих отруєннях у дорослих. 

 

    15.  Медицина надзвичайних ситуацій. Організація надання 

першої медичної допомоги: Навч. посібник /В.С. Тарасюк, 

М.В. Матвійчук, В.В. Паламар та ін.; Ред. В.С. Тарасюка.-. К.: 

ВСВ "Медицина",  2013.-528с. 

        Шифр 610.8/М-42 

 

    16. Методи здійснення судинного доступу при невідклад-

них станах на догоспітальному етапі: Методичні рекомен-

дації/Укл.: І.С. Зозуля, Ю.І. Марков, В.В. Орел.-К.: 2011.-24с.  

        Шифр 610.8/М-54 

 

    17. Невідкладна лікарська допомога у загальній лікарській 

практиці:Навч. посібник для лікарів-інтернів, лікарів-слухачів 

закладів (факультетів) післядипломної освіти та сімейних 

лікарів/І.С. Зозуля, Л.Ф. Матюха, С.В. Білецький та ін.-К.: 

Наша родина плюс, 2015.-496с. 

        Шифр 610.8/Н-40 

   У посібнику висвітлено тактику сімейного лікаря як при 

невідкладних станах, так і при екстрених, що трактуються 

як екстрені. 

 

    18. Невідкладна медична допомога: Навч. посібник/К.М. 

Амосова , Б.Г. Безродний, О.А. Бур'янов та ін.;За ред.  Ф.С. 

Глумчера,  В.Ф. Москаленка.-К.: "Медицина", 2006.-631с. 
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        Шифр 610.8/Н-40  

   У виданні згідно з даними доказової медицини подано 

етіологію і патогенез, основні методи діагности і лікування 

хворих з патологією, що потребує невідкладної медичної 

допомоги.  

 

    19. Невідкладна медична допомога в клініці внутрішніх 

хвороб: Підручник/Под ред. акад. І.В. Дзяка. – Дніпропет-

ровськ: "ІМА-прес", 2004.-518с. 

         Шифр 616.1/Н-40 

    20. Особливості застосування ларингеальних масок при 

невідкладних станах на догоспітальному та ранньому 

стаціонарному етапах: Метод. рекоменд. /Укл.: Зозуля І.С., 

Марков Ю.І., Орел В.В.-К., 2010.-24с. 

       Шифр 616.21/О-75 

    21. Первая доврачебная помощь: учебник для студ. высших 

учебних заведений/Самура Б.А.  и др.- Харьков: Изд-во НФаУ 

"Золотые страницы", 2004.-340с.   Шифр 610.8/П-26 

    У підручнику описані основні принципи догляду за хворими, 

правила асептики, методики виконання різноманітних ліку-

вальних маніпуляцій, загальні принципи накладення жорстких 

і м'яких пов'язок, а також обсяг і черговість заходів при на-

данні першої долікарської  допомоги потерпілим і хворим. 

 

   22. Середюк Н.М. Діагностика та лікування  невідкладних 

станів і загострень терапевтичних захворювань. - Вінниця: 

Нова книга, 2003.-488с.     

        Шифр 616.083/С-32 
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    23. Серіков К.В., Голдовський Б.М., Корогод С.М. Загальні 

питання невідкладної допомоги при гострих отруєннях 

//Медицина неотложних состояний.-2012.-№ 5.-С.103-113.  

 

    24. Скакун М.П., Охримович М.Л. Фармакотерапія  

невідкладніх станів: Учбовий посібник для студ. лікув. 

факультетів.-Тернопіль, 1992.-163с.   

         Шифр 610.08/С-42 

    

 25. Скорая и неотложная медицинская помощь/Под ред.. И.С. 

Зозули, И.С Чекмана.-К.: Здоров'я, 2002.-728с. 

Шифр 610.08/С-44 

    У книзі висвітлено питання надання швидкої та невід-

кладної медичної допомоги при різних гострих захворю-

ваннях, травмах опорно-рухового апарату та нейротравмі, а 

також при гострих отруєннях. Розглянуто особливості 

організації швидкої та невідкладної медичної допомоги, 

основні методи реанімації та інтенсивної терапії. 

 

    26. Шанин В.Ю., Костик Э.Д., Батагов С.Я.  Неотложная 

помощь при острых терапевтических заболеваниях.-СПб: 

Изд-во ЭЛБИ-СТБ, 2004.-132с.  

       Шифр 610.082/Ш-20  
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