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1. Білинський Б.Т. Медичні помилки в онкології. – Львів:  

Афіша, 2013. – 324 с. 

Шифр 616.006 / Б-61 

       У монографії розглядаються загальні питання – історичний, 

етично-моральний, юридичний і організаційний аспекти діяльності 

лікаря-онколога і можливі помилки у процесі діагностики та 

лікування. Представлені причини лікарських помилок – гносеологічні, 

діагностичні, пов’язані з різними методами діагностики.  

 

2. Бондарь Г.В, Кузнецова Л.Н. Онкологическая помощь в 

Украине//Журн. АМН України.-2011.-Т.17, № 1.-С.26-30.      

       Онкозахворювання є однією з найактуальніших проблем сучас- 

ності. У статті розглянуті найбільш поширені локалізації злоя- 

кісних пухлин, проаналізовано методики, ефективність та резуль- 

тати лікування онкохворих. 

 

3. Гідзинська І.М., Луганська Л.О. Скринінг в онкології: 

сучасний стан проблеми. Ч.1 //Therapia. - 2011. - № 3. - С. 32-37.  

       Узагальнено дані щодо сучасних методичних підходів, які 

використовують для проведення скринінгу онкологічної патології. З 

позицій доказової медицини розглянуто загальні принципи організації 

скринінгових досліджень,визначено цільовий контингент, методики 

дослідження, ефективність запроваджених програм щодо раку 

молочної залози, раку шийки матки та раку товстого кишечника. 

 

4. Гідзинська І.М., Луганська Л.О. Скринінг в онкології:  

сучасний стан проблеми. Ч.2 //Therapia. - 2011. - № 4. - С. 22-27. 
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5. Гриневич Ю.А., Барабой В.А. Новообразовательный процесс и 

стессовая патология. – К.: Лотос, 2010. – 155 с. 

Шифр 616.006 / Г-85 

       Монографія присвячена аналізу взаємозв'язку пухлинного прогресу 

з клітинним стресом. Описуються стадії онкогенезу з розглядом ролі 

молекулярно-генетичних механізмів, які супроводжують клітинний 

стрес при виникненні пухлини і її метастазуванні. Підкреслюється 

участь глюкокортикоїдних гормонів і імунної системи з її 

центральним органом - тимусом в стресових реакціях пов'язаних з 

розвитком пухлини. 

 

6. Диференційоване застосування "сухих" вуглекислих ванн у  

санаторно-курортній реабілітації дітей після лікування онкогемато-

логічних захворювань та злоякісних новоутворень: Методичні 

рекомендації /Укл. Поберська В.О. та ін. – Одеса, 2014. – 23 с. 

Шифр 616.006 / Д-50 

       Вперше до санаторно-курортного лікуванні дітей у ремісії 

онкологічних захворювань для усунення функціональних порушень 

нервової та серцево-судинної системи застосовано процедури «сухі» 

вуглекислі ванни. Визначено диференційоване призначення комплексів 

реабілітації, а саме: із застосуванням 2- х камерних «сухих» 

вуглекислих ванн (на нижні кінцівки) для дітей у ремісії онкологічних 

захворювань при наявності розладів вегетативної нервової системи, 

нейроциркуляторної астенії, емоційної лабільності, кардіоміопатії, а 

при наявності вертебробазилярного синдрому на фоні вище 

зазначених психо-вегетативних розладів — 4-х камерних «сухих» 

вуглекислих ванн (на верхні та нижні кінцівки). 

 

7. Діагностика саркоїдозу органів дихання /Укл. Гаврисюк В.К.,  

Гуменюк Г.Л., Меренкова Є.О. та ін. – К., 2014. – 30 с. 

Шифр 616.2 / Д-44 

       Саркоїдоз із ураженням паренхіми легень в більшості країн світу 

займає перше місце в структурі інтерстиціальних захворювань 

легень (ІЗЛ). В даному посібнику представлений алгоритм 

діагностики саркоїдозу, призначений для медичних закладів різного 

рівня. Автори алгоритму – члени мультидисциплінарної робочої 

групи, сформованої для розробки Уніфікованого клінічного протоколу 

первинної, вторинної (спеціалізованої) і третинної 

(високоспеціалізованої) медичної допомоги «Саркоїдоз». 
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8. Збірник нормативних матеріалів санаторно-курортної  

реабілітації дітей в періоді ремісії онкологічних захворювань /За ред. 

В.О. Поберської, К.Д. Бабова. – Одеса: Поліграф, 2014. – 164 с. 

Шифр 616.006 / З-41 

       У збірці наведені накази МОЗ щодо санаторно-курортного 

лікування дітей в періоді ремісії онкологічних захворювань, 

рекомендовані матеріали для організації санаторно-курортного 

лікування даної категорії дітей. Збірка розрахована на всіх лікарів 

санаторно-курортних закладів, які приймають на лікування дітей в 

періоді ремісії онкологічних захворювань. 

 

9. Золотарьова Ж.М. Проблеми формування та впровадження 

мультидисциплінарного підходу в системі паліативної і хоспісної 

допомоги //Україна. Здоров'я нації. - 2012. - № 4. - С. 68-72. 

 

10. Иванкова В.С., Демина Э.А. Проблемы резистентности  

опухолей в радиационной онкологии. Клинические и радиобиоло-

гические аспекты. – К.: Здоров'я, 2012. – 192 с. 

Шифр 616.006 / И-19 

       Увага приділена питанню співвідношення індивідуальної 

радіочутливості / радіорезистентности організму хворого 

(пухлиноносія) і пухлин до і в процесі терапевтичного опромінення. 

Розглянуто основні парадигми радіаційної онкології і клінічної 

радіобіології з урахуванням стану онкологічної захворюваності 

населення після аварії на Чорнобильській АЕС.  

 

11. Карселадзе А.И. Реакция флюоресцентной in situ  

гибридизации (FISH-реакция) в диагностике онкологических 

заболеваний. - М.: Медицина, 2009. - 40 с.  

Шифр 616.006 / К-26  

       До середини 80-х років була розроблена методика мічення проб за 

допомогою флюоресцентних барвників, з тих пір метод FISH надійно 

увійшов в арсенал методик цілого ряду медико-біологічних наук. 

 

12. Лисенко Д.А. Якість життя в онкогематології: сучасний 

критерій життєдіяльності пацієнта //Therapia. Укр. мед. вісник. - 2011. 

- № 11. - С. 61-64.  

       За рекомендаціями ВООЗ (Центру вивчення якості життя (ЯЖ) 

в онкології) обов"язковим є використання показника ЯЖ як критерію  
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оцінки ефективності лікування, клінічних досліджень, так і у разі 

випробовувань нових терапевтичних програм. 

 

13. Лікування хворих на саркоми м'яких тканин кінцівок та  

тулуба високого ступеня ризику /Укл. Коровін С.І., Кукушкіна М.М., 

Палівець А.Ю. та ін. – К., 2014. – 20 с. 

Шифр 616.006 / Л-56 

       Саркома м'яких тканин - група злоякісних новоутворень 

мезенхімальной природи. Від всіх злоякісних пухлин, які зустрі-

чаються у дорослих, саркома м'яких тканин становить всього 

1%.  Лікування саркоми м'яких тканин завжди комплексне, полягає в 

широкому висічення злоякісного новоутворення спільно з проведенням 

хіміотерапії і променевої терапії. Провідним елементом 

радикального лікування є оперативне втручання, глибина і об'єм 

якого безпосередньо залежить від локалізації і ступеня поширення 

пухлини.  

 

14. Медико-соціальне обгрунтування доцільності скринінгу  

найбільш поширених злоякісних новоутворень в популяції України 

як практичний аспект удосконалення якості профілактики 

онкологічних захворювань /Гайсенко А.В. та ін. //Клиническая 

онкология. - 2012. - № 5. - С. 6-11.  

       В останнє десятиліття онкологічна ситуація у світі 

залишається несприятливою щодо захворюваності та поширеності 

раку як в економічно розвинених, так і в країнах, що розвиваються. 

 

15. Метод опрацювання бази даних для компонентного аналізу 

показника виживання онкологічних хворих: Метод. рекоменд. /МОЗ 

України, Укр. центр наук. мед. інф-ї та патентно-ліценз. роботи;  

Укл. Ю.Й. Михайлович– К., 2013. – 26 с.  

Шифр 616.006 / М-54 

 

16. Методи фармакоекономічного аналізу медикаментозного 

лікування онкологічних захворювань /Мендрік О.А. та ін. 

//Клиническая онкология.- 2011.- № 4.- С.4-8.  

       В оглядовій статті представлено основні методи проведення 

фармакоекономічних досліджень у галузі онкології. 
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17. Михайлович Ю.Й., Гайсенко А.В. Європейська  

перспектива оцінки витрат та рентабельності лікування раку в 

Україні //Клиническая онкология. - 2011. - № 2. - С. 4-9.  

       Формування здоров"я популяції на 50 % залежить від соціальних 

та економічних чинників. На сьогодні дуже гостро стоїть питання 

удосконалення фінансування охорони здоров"я, бо це є важливою 

передумовою подолання негативних явищ в економіці та суспільстві 

в цілому. 

 

18. Місяк С.А. Організація реабілітаційної і медико-соціальної 

допомоги хворим онкологічного профілю в Україні //Онкология. - 

2014. - № 2. -С. 154-160. 

  

19. Місяк С.А., Мосієнко В.С. Перспективи розвитку 

реабілітації для онкологічних хворих в Україні //Сучасні медичні 

технології. – 2016. - № 1. – С. 50-54. 

 

20. Москвяк Є.Й. Психологічний супровід інкурабельних  

онкологічних хворих //Практична медицина. - 2012. - № 4. - С. 54-59. 

 

21. Онкогематологія: Класифікація. Клінічні рекомендації. 

Режими медикаментозної терапії /Укл. В.Л. Матлан, Я.В. Шпарик. – 

Львів: Галицька медична спілка, 2009. – 180 с. 

Шифр 616.15 / О-58 

       Дана книга розглядає злоякісні ураження кровотворної системи: 

гострі лейкемії, множинна мієлома, хронічна лімфолейкемія.  

Подано клінічні рекомендації для підвищення ефективності їх 

лікування та режими медикаментозної терапії. 

 

22. Оцінка стану організації онкологічної допомоги населенню 

за даними Національного канцер-реєстру України /Федоренко З.П., 

Гулак Л.О., Михайлович Ю.Й. та ін. //Клиническая онкология. – 2015. 

- № 3. – С. 7-13. 

 

23. Осинский С., Ваупель П. Микрофизиология опухолей. – К.: 

Наукова думка, 2009. – 256 с. 

Шифр 616.006 / О-73 

       Монографія присвячена проблемі патофізіології злоякісних 

новоутворень, зокрема мікрофізіології пухлин або метаболічного  
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мікрооточення пухлинних клітин. Висвітлюються питання 

методології визначення основних параметрів пухлинного 

мікрооточення, молекулярних механізмів формування специфічного 

гіпоксичного фенотипу пухлини, його ролі в пухлинної прогресії. 

 

24. Основні аспекти адекватного знеболення онкологічних  

хворих /О.М. Клюсов, О.В. Качалов, Г.О. Вакуленко та ін. 

//Практикуючий лікар. - 2012. - № 1. - С. 12-15. 

 

25. Паліативна допомога: ЕРЕСтм-О. Освіта з питань 

паліативного догляду та догляду наприкінці життя. Онкологія /Пер.  

з англ. В.І. Ізотова; заг. ред. Л. Брацюнь. – К.: Видавничий Дім 

"Калита", 2013. – 876 с. 

Шифр 616.006 / П-14 

       Навчальний посібник надає можливість лікарям-інтернам, 

лікарям – сімейної практики та лікарям загальної практики, лікарям-

онкологам, викладачам та студентам здобути практичні знання та 

навички з надання паліативної допомоги. 

 

26. Порівняльна характеристика стану ураження злоякісними 

новоутвореннями міського та сільського населення України /Щепо-

тін І.Б. та ін. //Клиническая онкология. - 2011. - № 1. - С. 4-9.  

       Проведено дослідження динаміки онкоепідеміологічного процесу 

в Україні з метою виявлення особливостей його розвитку в міській 

та сільській популяції за статево-віковими ознаками. 

 

27. Проблеми адаптації скринінгу найбільш поширених 

злоякісних новоутворень у популяції України з позиції доказової 

медицини (урок міжнародного досвіду) /Михайлович Ю.Й., Гайсен-

ко А.В., Журбенко А.В. //Клиническая онкология. - 2012. - № 6. –  

С. 6-11.  

       Реформи в медицині вкрай потрібні, проте вони не є взірцем для 

простого копіювання розробок інших країн або жорсткого 

керівництва до дії.  

 

28. Саркоидоз органов дыхания /Под ред. В.К. Гаврисюк. – К.,  

2015. – 192 с. 

Шифр 616.2 / С-20 
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       У книзі викладені відомості про захворюваність, можливі 

причини, патогенез і клінічні прояви саркоїдозу органів дихання. 

Сучасні принципи діагностики та лікування представлені у вигляді 

алгоритмів. Дано обгрунтування показів до  застосування інвазивних 

методів дослідження з метою верифікації діагнозу. Викладено 

покази та режими терапії глюкокортікостероїдами, 

імуносупресантами і іншими препаратами першої і другої лінії. 

 

29. Сучасна стратегія лікування хронічного больового 

синдрому в онкологічних хворих /Черній В.І. та ін. //Новоутворення. - 

2012. - № 1- 2. - С. 281-288.  

       В статті подано аналіз лікування ХБС у 1780 онкологічних 

хворих. Дані практичні рекомендації із застосуванням методів 

знеболювання. 

 

30. Сучасні критерії діагностики та оцінки ефективності 

лікування злоякісних лімфом: Методичні рекомендації/Уклад.  

І.А. Крячок, Г.О. Губарєва, Г.В. Сичова та ін. /Національний інститут 

раку МОЗ України. - К., 2011. - 26с.  

Шифр 616.006 / С-91 

 

31. Сучасні підходи до призначення високодозової хіміотерапії 

з трансплантацією гемопоетичних стовбурових клітин  у дітей, 

хворих на злоякісні солідні новоутворення: Методичні рекомендації 

/Укл. Климнюк Г.І. та ін. – К., 2012. – 22 с. 

Шифр 616.006 / С-91 

 

32. NSC 631570 (Україн). Ефективність, безпечність, якість. –  

Відень, 2011. – 96 с. 

Шифр 616.006 / У-45 

       Детально та всесторонньо проаналізовано протираковий 

препарат Україн. Його ефективність в процесі пригнічення 

пухлинного ангіогенезу, противірусні властивості, селективну дію, 

взаємодію з іншими препаратами та іншими методами лікування, 

безпечність та фармакокінетику, якість та стабільність тощо. 

 

33. Чепелевська Л.А., Орда О.М. Сучасні особливості  

смертності населення від новоутворень в регіонах України //Вісник 

соц. гігієни та організ. охорони здоров"я України. - 2011. - № 3. –  
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С. 28-34.  

       Вивчалися особливості динаміки смертності населення України 

від новоутворень за 2005-2009рр. по регіонах за типом поселення та 

за статтю померлих. 

 

34. Чехун В.Ф. Сучасний стан та перспективи фундаменталь- 

них досліджень в експериментальній та клінічній онкології 

//Онкология.- 2010. - № 3. - С. 219-224.  

       Проаналізовано сучасні відомості про молекулярні механізми 

злоякісної трансформації, молекулярну сертифікацію пухлинних 

клітин для індивідуалізації терапії. 

 

35. Ялкут С.И. Потебня Т.П. Биотерапия опухолей. - К.: Книга 

плюс, 2010. – 470 с.  

Шифр 616.006/Я-51  

       В книзі представлено системний аналіз проблеми профілактики 

пухлин. Приведено дані щодо використання різних засобів та методів 

онкопрофілактики. 

 

36. Federico Bozzetti (Мілан). Нутритивна підтримка  

онкологічних пацієнтів //Медицина неотложных состояний. - 2014. - 

№ 5. - С. 31-35.  

       Розглянуті питання нутритивної підтримки пацієнтів з не- 

операбельним раком, наведені показання для її призначення, та 

результати. 
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