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2018-й рік почав змінювати систему охорони здоров’я в
Україні з первиннної ланки: сімейних лікарів, педіатрів та терапевтів.
Якщо раніше українці самі вирішували, до якого фахівця йти
(скарги на болі в животі – до гастроентеролога, застуда – до ЛОРа), то
тепер як і у всьому цивілізованому світі, зі всіма недугами
першочергово слід звертатися до сімейного лікаря.
Сімейний лікар має лікувати ГРВІ, грип, отруєння та інші
найпоширеніші хвороби, а також, за бажанням, спостерігати у нього
неускладнену вагітність.
Завдяки зміненій системі фінансування пацієнт може вільно
вибрати собі персонального лікаря незалежно від прописки.
Рекомендаційний список створено з метою інформаційної
підтримки спеціалістів первинної ланки.
Даний рекомендаційний список є оглядом книжкових видань та
публікацій.
Матеріал подається в алфавітному порядку авторів або назв.
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1.
Боль в спине : пособие для семейных врачей / под
ред. проф. Н. А. Коржа и проф. В. А. Радченко. – Киев : Б-ка
«Здоровье Украины», 2018. – 192 с. – (Серия «Бібліотека
«Здоров’я України»).
В данной книге представлены механизмы, происходящие при
возникновении боли в области позвоночника, диагностические
алгоритмы,
общепринятые
принципы
лечения
таких
патологических состояний как дегенеративные заболевания,
миотонические синдромы, опухоли, травмы и их особенности у
людей старшего возраста.
2.
Брацюнь О. П. Роль сімейного лікаря у наданні
загальної
паліативної
допомоги:
міжнародний
досвід
/ О. П. Брацюнь // Сімейна медицина. – 2019. – № 2. – С. 14-17.
У статті висвітлено досвід Німеччини та Великобританії
щодо ролі сімейних лікарів у наданні загальної паліативної
допомоги з метою впровадження кращих практик у систему
охорони здоров’я України.
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3.
Головач И. Ю. Системная красная волчанка в
практике семейных врачей: ответы на часто задаваемые
вопросы / И. Ю. Головач, Е. Д. Егудина // Здоров’я України. –
Сер. «Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія». – 2019. –
№ 2. – С. 27-29; 52-53.
В статье даны ответы на часто задаваемые вопросы
семейных врачей по поводу профилактики, диагностики и лечения
системной красной волчанки.

4.
Гостре запаморочення у практиці сімейного
лікаря : Рекомендації Німецького товариства загальної
практики та сімейної медицини (DEGAM, 2018) // Здоров’я
України. – 2019. – № 3. – С. 10.
У статті подаються рекомендації сімейним лікарям щодо
етіології, діагностики та лікування гострих запаморочень .
5.
Инфекции нижних мочевых путей в практике
семейного врача : матер. науч.-практ. конф. с междунар.
участием «Состояние и перспективы развития семейной
медицины в Украине», (г. Киев, 25-26 октября 2018 г.)
// Здоров’я України. – 2019. – № 2. – С. 9.
В статье рассказывается о современных подходах к
классификации, диагностике и лечению инфекций нижних мочевых
путей.
6.
Кашель у дітей: алгоритм дій сімейного лікаря
// Здоров’я України. – 2019. – № 7. – С. 36-37 .
У статті розглянуто аспекти надання медичної допомоги
пацієнтам з респіраторною патологією сімейними лікарями.
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7.
Клінічний
випадок
дисметаболічної
кардіоміопатії у практиці сімейного лікаря / Л. Ф. Матюха, О.
В. Процюк,
Л. В. Клименко, О. Ю. Боюка // Сімейна
медицина. – 2019. –
№ 2. – С. 6-10.
У
статті
висвітлено
класифікацію
дилатаційної
кардіоміопатії, етіологічні фактори, які зумовлюють виникнення
даної патології, сучасні принципи діагностики та лікування
дисметаболічної кардіоміопатії як одного з видів дилатаційної
кардіоміопатії. Наведено клінічні та основні інструментальні
методи
діагностики,
розглянуто
клінічний
випадок
дисметаболічної кардіоміопатії.
8.
Кочуєва
М.
М.
Антигістамінна
терапія:
левоцетиризин у практиці сімейного лікаря / М. М. Кочуєва,
А. В. Рогожин // Сімейна медицина. – 2019. – № 2. – С. 25-30.
Стаття ґрунтується на численних дослідженнях і підкреслює
важливість правильного вибору препаратів для лікування алергії.
Були вивчені та проаналізовані українські та іноземні літературні
джерела, а також результати досліджень ефективності дії
Левзіріну порівняно з іншими популярними антигістамінними
препаратами.
9.
Матвієнко Ю. О. Поперековий біль – діагностичні
і фармакотерапевтичні орієнтири для сімейних лікарів :
практ. посібник / Ю. О. Матвієнко. – Київ : Медкнига, 2018. –
40 с.
Посібник присвячений діагностиці й терапевтичним
стратегіям поширеного симптому захворювання нервової системи
та хребта – поперековому болю, котрий часто зустрічається в
практиці лікарів різних фахів.
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10.
Палій І. Г. Тактика безпечного ведення коморбідних
хворих на остеоартрит у практиці сімейного лікаря: який
вибір? / І. Г. Палій, І. В. Ткачук // Сімейна медицина. – 2019. –
№ 1. – С. 25-33.
У статті висвітлено проблему коморбідних процесів, що
супроводжують
захворювання
опорно-рухового
апарату.
Рекомендовано використовувати препарат Алфлутоп для
лікування пацієнтів з різною коморбідною патологією, наявність
якої характерна зокрема для осіб похилого віку.
11.
Радченко О. М. Профілактика уражень печінки в
практиці сімейного лікаря / О. М. Радченко // Здоров’я
України. – 2019. – № 4. – С. 66-68.
У статті висвітлено етапи гепатопротекції та
профілактики уражень печінки.
12.
Складний диференційний діагноз геморагічного
васкуліту у практиці лікаря загальної практики-сімейної
медицини: власні клінічні спостереження та дані літератури
/ А. М. Пілецький, Н. В. Снігир, В. М. Рудіченко [та ін.]
// Сімейна медицина. – 2019. – № 2. – С. 49-53.
У статті розглядається проблема диференційного діагнозу
геморагічного васкуліту на рівні первинної медико-санітарної
допомоги. Приводиться сучасна класифікація системних
васкулітів Міжнародної погоджувальної конференції в Чапел Хіл
(США, 2012). Надана характеристика найчастішої форми
васкуліту – пурпури Геноха-Шенлейна та менш відомої форми
васкуліту мілких судин – лейкоцитокластичного васкуліту
(гіперсенситивного васкуліту).
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13.
Соломенчук Т. М. Кардіоваскулярна профілактика в
практиці сімейного лікаря / Т. М. Соломенчук, В. А. Скибчик
// Здоров’я України. – 2019. – № 1. – С. 22-24.
У статті наведено чотири послідовні етапи сучасної
кардіоваскулярної профілактики, яка спрямована на усунення або
мінімізацію кількості серцево-судинних захворювань і їх
ускладнень.
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