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                                  Правець забутий, але не зник    

        1. Акулінчева К.В., Мигалін В.О. Запобігання правцеві.- К.: 

Здоров'я, 1985.- 32с. 

     Шифр 616.945/А-44 

        В брошурі в популярній формі приведена біологічна 

характеристика збудників правцю, описані його властивості. 

Висвітлені механізми розвитку  і методи попередження цього 

захворювання. 

 

        2. Быченко Б.Д. Столбняк. Заболеваемость и смертность в 

разных странах, профилактика.- М.: Москва, 1982.- 175с. 

     Шифр 616.945/Б-95 

        В книзі наведена інформація про захворювання і смертність 

від правцю в різних країнах. 

 

        3. Крыжановский Г.Н. Столбняк. Патогенез, клиника, 

лечение, выздоровление в патофизиологическом аспекте.- М.: 

Медицина, 1966.- 400с.(з іллюстр.) 

     Шифр 616.95/К-85 

 

        4. Лабораторная диагностика столбняка: Метод. рекоменд. 

/МОЗ УССР, Львовськ. ин-тут эпидемиологии и микробиологии; 

Сост: Л.А.Черная и др.- Львов, 1968, 14с. 

     Шифр 616.95/Л-12 
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        5. Лобан К.М. Лечение больных столбняком.- М.: Медицина, 

1965, 228с. 

     Шифр 616.945/ Л-68 

        Монографія побудована на аналізі багаторічних клінічних і 

експериментальних спостережень автора, а також 

багаточисельних літературних даних. 

 

         6. Лысенко В.И., Голянищев М.А., Карамушко И.В. 

Столбняк: коварность и рациональная терапия. Клинический 

случай успешного лечения //Медицина неотложных состояний.- 

2013.- № 8.- С.35-43. 

 

        7. Маркович І.Г. Медична допомога та контроль за 

інфекційними хворобами в Україні //Інфекційні хвороби.- 2015.- 

№ 3.- С.5-11. 

        Висвітлено проблему інфекційної захворюваності в Україні за 

класами хвороб, а також за даними галузевої статистичної 

звітності санітарно-епідеміологічної служби. 

  

        8. Правець забутий, але не зник /Богадельніков І.В. та ін. 

//Здоровье ребенка.- 2012.- № 2.- С.127-130. 

        У статті викладено лікування  правця у дитини віком 1 рік 9 

місяців. Діагноз установлений несвоєчасно, лікування почато із 

запізненням, не в повному обсязі, але виявилося ефективним. 

 

        9. ЧернаяЛ.А., Ковтунович Г.П. Столбняк.- Киев "Здоров'я", 

1968.- 224с. 

     Шифр 616.951/Ч-49 

        В монографії узагальнені дані особистих спостережень і 

сучасної літератури по епідеміології, профілактиці, клініці і 

лікуванню правцю. 

 

        10. Чорновіл А.В., Грицко Р.Ю. Інфекційні хвороби: 

підручник. К.: Медицина, 2010.- 432с. 
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        У підручнику наведено основні нозологічні форми інфекційних 

хвороб, які найчастіше трапляються в Україні.  

 

        11. Шварц С.А., Букова В.Е., Стовбун С.Ф. Столбняк 

(эпидемиология, вакцинопрофилактика, контроль иммунитета).- 

Кишинев "Штиинца", 1986, 200с. 

     Шифр 616.945/Ш-33 

        Розглянуті основні питання епідеміології правцю і зміни 

епідеміологічних закономірностей під впливом масової імунізації 

населення. 

 

        12. Шлапак І.П., Бевз Г.В., Титаренко Н.В. Аналіз летельності 

та оцінка ефективності ранньої протекції верхніх дихальних 

шляхів при правці тяжкого ступеня //Мединина неотложных 

состояний.- 2013.- № 7.- С.70-73. 

        Проаналізовано результати лікування 157 хворих із правцем 

тяжкого ступеня. Основною безпосередньою причиною смерті 

цих зворих є гостра дихальна недостатність. Продемонстровано 

важливість забезпечення впродовж 24 годин лікування протекції 

верхніх дихальних шляхів та штучної вентиляції легень із 

використанням міорелаксантів.  

 

 Вакцинопрофілактика в Україні 

 

        13. Абатуров О.Є., Агафонова О.О., Седунова О.В. Значення 

медико – соціальних факторів у формуванні ставлення батьків до 

імунопрофілактики //Здоровье ребенка.- 2013.- № 7.- С.37-42. 

        У статті надані результати анкетування 170 батьків із 

різним ставленням до імунопрофілактики. Вказано відносний 

ризик негативного впливу для кожного з чинників; виділені медико-

соціальні фактори, що мають статистично значущий вплив на 

формування ставлення батьків до вакцинації. 
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        14. Дьяченко А.Г. Сучасні вакцини для сучасної людини 

//Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія.- 2012.- № 7.- 

С.20-29. 

        Інфекційні захворювання – основна причина смертності  в 

людській популяції за всю її історію. Мета вакцинації – створення 

специфічної резистентності до інфекційного захворювання 

шляхом імітації природного інфекційного процесу зі сприятливим 

наслідком. 

 

        15. Лапій Ф.І. Тактика вакцинації дітей із порушенням 

Календаря планової вакцинації в практиці лікаря – педіатра 

//Здоровье ребенка.- 2012.- № 1.- С.78-82. 

        Вакцинація дітей із порушенням Календаря планової 

вакцинації – одна з проблем, із якою стикаються практикуючі 

лікарі. Тактика вакцинації дітей із порушенням Календаря 

визначається відповідно до Наказу МОЗ України. У даному 

документі передбачений розділ із вакцинації дітей із порушенням 

Календаря. 

 

        16. Несприятливі події після імунізації /Сахнюк О.М. та ін. 

//Раціональна фармакотерапія.- 2013.- № 3.- С.5-13. 

         Вакцинація – одне з найбільш вагомих та корисних досягнень 

людства. ЇЇ широке застосування дає змогу щорічно зберігати 

мільйони людських життів, запобігати інвалідизації населення. 

 

        17. Перехрестенко П.М., Назарчук Л.В. Протиправцевий 

імуноглобулін: виробництво та забезпечення населення України 

//Інфекційні хвороби.-2011.- № 2.- С.5-10 

        На основі аналізу показників діяльності закладів служби крові 

України за 1990-2007рр. визначені причини спаду виробництва 

протиправцевого імуноглобуліну та забезпечення ним населення 

України. 
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        18. Післявакцинальний імунітет: особливості розвитку та 

профілактика ускладнень /Чоп'як В.В. та ін. – Донецьк: видав. 

Заславський О.Ю.- 2011.- 40с. 

      Шифр 612.017 / Ч-75 

 

        19. Проблеми вакцинопрофілактики в Україні /Чудна Л.М. та 

ін. //Профілактична медицина.- 2012.- № 2.- С.3-7. 

        Робота присвячена питанням імунопрофілактики 

інфекційних хвороб. Імунізація є одним з найбільш економічних 

сучасних досягнень в галузі охорони здоров'я. 

 

        20. Проблеми сьогоднішньої вакцинології /Богадельніков І.В. 

та ін. //Здоровье ребенка.- 2013.- № 4.- С.128-131. 

        У статті описані можливі причини появи непередбачуваних 

реакцій організму дитини на вакцинацію і розвитку серйозних 

післявакцинальних ускладнень. 

 

        21. Скульський О. Про роль першого рівня автоматизованої 

системи обробки даних імунопрофілактики дітей України 

"УкрВак" у процесі обліково-аналітичної роботи на педіатричній 

дільниці //Актуальная инфектология.- 2016.- № 2.- С.71-73. 
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