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ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 
Рекомендаційний список літератури 
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     1. Авраменко Т. Сахарный диабет и беременность 

       //Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром.-2014.-№2.-С.23-31. 

 

     2. Боднарчук В.О. Диференційна діагностика найбільш поширених 

захворювань ендокринної системи у дітей: навчально-методичний 

посібник.-Львів: ПАІС, 2015.-128 с. 

                     Шифр 616.4/Б-75 

   Навчально-методичний посібник рекомендовано для студентів та 

викладачів ВМНЗ  ІУ рівня акредитації. 
 

     3. Вдосконалення лікування хворих на цукровий діабет шляхом 

підвищення знань стосовно техніки самовведення інсуліну: Методич-

ні рекомендації/Укл.: проф. Б.М. Маньковський, к.м.н. Н.М. Жердь-

ова. - Київ, 2012.-31с. 

                     Шифр 616.481/В-25 

 

     4. Використання помпової інсулінотерапії  в лікуванні дітей, хво-

рих на цукровий діабет: Методичні рекомендації/Укл.: Н.Б. Зелинсь-

ка, Є.В. Глоба, Л.В. Ніфонтова, Н.Л. Погадаєва. -Київ, 2011.-40с. 

                    Шифр 616.481/В-43 

 

     5. Глоба Є.В. Неонатальний цукровий діабет в Україні: сучасні 

діагностичні та терапевтичні можливості 

 //Клін. ендокринологія та ендокр. хірургія.-2015.-№ 2.-С.71-76. 
    Генетичне обстеження дітей із неонатальним діабетом під-

твердило,що його найчастішою причиною є мутації генів , які 

кодують АТФ-залежні калієві канали. У дітей із цими мутаціями  
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лікування глібенкламідом привело до істотного поліпшення глікеміч-

ного контролю. 

 

     6. Гогіна І.Ф., Андріюк Л.В., Огранович О.Є. Діабетичні ангіо-, 

ретино-, нейропатії: патогенез, клініка, лікування.-Львів: Ліга прес, 

2000.-168с. 

                     Шифр 616.48/Г-58 

      Монографія присвячена  патогенезу  та методам лікування діа-

бетичних змін очного дна. Розроблені покази та протипокази для   

методів лікування плазмаферезу, ВЛОК, препаратів ізобат, інтал. 

Наведені дані про терміни, покази та методики лазер- і фотокоа-

гуляції сітківки. 

 

     7. Головач І.Ю., Дячек О.В. Інсулінотерапія при цукровому діабеті 

2-го типу: необхідність раннього старту та можливості вибору 

        //Міжнар. ендокринол. журнал.-2015.-№ 3.-С.107-112. 

 

     8. Дедов И.И., Кураева Т.Л., Петеркова В.А. Сахарный диабет у 

детей и подростков.-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007.-160с. 

                     Шифр 616.481/Д-26 

 

     9. Димова С. Учимся жить с диабетом. Времена года в меню 

диабетика.-М.: Эксмо, 2008.-384с. 

                     Шифр 616.481/Д-46 

 

    10. "Збірка лекцій" для навчання людей з цукровим діабетом/М.Д. 

Тронько, А.С. Ефімов, О.П.Лазарев, А.В. Карташов.-Закрите Акціо-

нерне Товариство з виробництва інсуліну "Індар"Київ, 2009.-56с. 

                     Шифр 616.481/З-41 

 

    11. Кравчун Н.А. Принципы доказательной медицины и комплекс-

ной терапии диабетической полинейропатии 

        //Пробл. ендокринної патології.-2015.-№ 3.-С.133-138 

    Діабетична полінейропатія (ДПН) є найчастішим ускладненям 

цукрового діабету і представляє значні складності в діагностиці і 

лікуванні. Вибір методів лікування ДПН повинен базуватися на 

результатах клінічних досліджень. 
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    12. Маньковский Б.Н. Распространенность невыявленного 

сахарного диабета 2-го типа и предиабета В Украине:  результаты 

эпидемио-логического исследования "ДИАПАЗОН" 

  //Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром.-2014.-№5.-С.70-75. 

    Отримані при проведенні дослідження "ДІАПАЗОН" дані свідчать 

про необхідність активізації зусиль по організації та проведенню 

активного скринінга  для виявлення цукрового діабету 2-го типу в 

Україні. 

 

    13. Маньковский Б.Н. Диабет и депрессия 

  //Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром.-2015.-№2.-С.14-18. 

 

    14. Мітохондріальний діабет. Пировіноградний діабет. Цукровий 

діабет/За ред. проф. Я.І Томашевського.- Львів: Наукове товариство 

ім. Шевченка, 2003.-168с. 

                Шифр 616.48/М-66 

     У підручнику узагальнені дані літератури та особистий досвід  

авторів з питань ранньої діагностики, профілактики та лікування 

прихованих та маніфестних порушень вуглеводного обміну. 

 

    15. Муравльова О.В. Цукровий діабет 2-го типу в практиці лікаря 

сімейної медицини. 

        //Міжнар. ендокринол. журнал.-2015.-№ 3.-С. 122-127. 

 

    16. Обновленные клинические рекомендации по диагностике и 

лечению сахарного диабета Американской  ассоциации  клинических 

эндокринологов  (ААСЕ) и Американского коллледжа эндокрино-

логов (АСЕ) 2015. 

  //Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром.-2015.-№4.-С.17-22. 

 

    17. Порівняльна характеристика якості медичного супроводу 

пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу/Л.Ф. Матюха, Т.А. Титова,  

Т.М. Бухановська, Б.О. Смаль 

      //Сімейна медицина.-2015.-№4.-С.126-129. 

    Протягом останніх десятиліть проблематика цукрового діабету 

(ЦД) 2 типу змістила свій акцент від чіткої зосередженості на ме-

дикаментозному лікуванні до вчасної діагностики та жорсткої ко-

рекції способу життя. Загалом акцент на профілактику самого за- 
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хворювання та його ускладнень є типовою ознакою сучасних систем 

охорони здоров’я. У даній статті наведено огляд епідеміологічної 

ситуації, проаналізовано процес впровадження затвердженого 

уніфікованого протоколу лікування. 

     

    18. Пробіотикотерапія цукрового діабету типу 2: Методичні реко-

мендації/Укл.: проф. П.М. Боднар, проф. Д.С. Янковський, к.м.н.  

Г.С. Демент та ін.-К.,2013.-24с. 

                     Шифр 616.481/П-78 

   Застосування в ад’ювантній терапії цукрового діабету 2-го типу  з 

неалкогольною жировою хворобою печінки мультипробіотика групи 

"Симбітер" позитивно впливає на функції організму і покращує 

ефективність лікування та якість життя.  

 

    19. Психоемоійний стан та оцінка якості життя у хворих на цук-

ровий діабет 1 типу/О.О. Хижняк, Т.М. Тихонова, Н.Є. Барабаш,  

О. А. Світлова-Коваленко 

        //Пробл. ендокринної патології.-2015.-№ 3.-С.38-43. 

    Обстежено 115 хворих на гострий інфаркт міокарда. Встанов-

лено, що у хворих з супутнім цукровим діабетом 2 типу значно час-

тіше мав місце ускладнений перебіг гострого інфаркту міокарда 

порівняно з хворими без порушень вуглеводного обміну. Проведення 

фібринолітичної терапії у цієї групи  хворих знівелювало негативний 

вплив цукрового типу 2 типу на короткостроковий прогноз, що 

підтверджує необхідність її виконання усім хворим із необхідною 

коморбідною патологією за відсутності протипоказань.  

 

    20. Раціональна діагностика та лікування ендокринних захворю-

вань у дітей та підлітків/За ред. чл.-кор. НАН та АМН України проф. 

М.Д. Тронька та к.м.н. О.В. Большової//Довідник лікаря "Дитячий 

ендокринолог".-К.: ТОВ "Доктор-Медиа", 2008.-380с. 

                     Шифр 616.4/Р-28 

  Довідково-методичне видання  надає інформацію з погляду доказо-

вої медицини щодо сучасних методів діагностики та лікування ендок-

ринної патології у дитячому та підлітковому віці. У виданні подає-

ться довідкова інформація про лікарські засоби. 
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    21. Сергієнко О.О., Єфімов А.С., Єфімов Д.А., Кривко Ю.Я. 

Діабетичні нейропатії/АМН України, Львівський НМУ ім. Данила 

Галицького, Інститут ендокринології та обміну речовин ім.  

В.П. Комісаренка АМН України.-Львів, Київ, 2003.-212с. 

                  Шифр 616.481/Д-44 

   В монографії висвітлені питання  етіології, патогенезу, діагнос-

тики, диференційованої діагностики, принципів лікування діабетич-

них нефропатій.  Окрім аналізу стану проблеми на сучасному етапі 

наведені результати власних досліджень. 

 

    22. Cахарный диабет. Эффективные методы лечения/ Н.А. Кравчун, 

А.В. Казаков, Ю.И. Караченцев, О.О. Хижняк. - Харьков,  Белгород, 

2012: Изд-во "Клуб семейного досуга".-384с. 

                  Шифр 616.481/С-32 

 

    23. Скачко Б.Г., Орещук Г.О. Цукровий діабет: хвороба століття чи 

розплата за легковажність?-К.: Здоров 'я, 2002.-96с. 

                  Шифр 616.481/C-42       

 

    24. Тронько Н.Д., Зак К.П. Ожирение и сахарный диабет 

        //Лікарська справа.-2013.-№ 8.-С.3-21. 

 

    25. Ужегов Г. Н. Болезни эндокринной системи. -  Донецк: Сталкер, 

2005.-62с 

                  Шифр 616.4/У-33 

  У книзі приведені рецепти народної медицини для лікування  та 

профілактики хвороб ендокринної системи 

 

    26. Хірургічні методи лікування метаболічного синдрому та 

цукрового діабету 2 типу: Метод. рекомендації.-Київ, 2010.-26с.            
                     Шифр 616.481/Х-49 

   Представлені хірургічні методи лікування метаболічного синдрому 

та цукрового діабету 2 типу, розглянуті результати досвіду їх 

використання. 
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Відділ бібліографії  
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