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Серед найактуальніших проблем, що потребують негайного
розв’язання на державному рівні, можна вирізнити поширення
коронавірусної, ВІЛ-інфекції, зростання наркозалежності молоді,
зловживання алкоголем та тютюном. Окрім того, в Україні поширені
й інші соціально небезпечні хвороби – туберкульоз, гепатити,
хвороби, що передаються статевим шляхом, тощо. При цьому
спостерігається невтішна тенденція до збільшення виявлення
негативної поведінки серед молоді, хоча офіційні статистичні дані
дають уявлення лише про верхівку «айсберга» проблеми поширення
соціально небезпечних хвороб, епідемії яких мають «тіньовий
характер».
У грудні 2019 року світ вперше зіткнувся з новою загрозою –
невідомим раніше коронавірусом, який вражає легені і призводить до
нетипової пневмонії. За даними Центру громадського здоров’я,
станом на 27 березня в Україні 218 лабораторно підтверджених
випадків COVID-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та вже
виписаний з лікарні.
17 березня 2020 року набрав чинності Закон № 530-IX щодо
запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби
(COVID-19). Законом передбачено: створення правового підґрунтя
для оперативного здійснення державою комплексу невідкладних
заходів для попередження та лікування коронавірусної хвороби,
запроваджується комплекс правових норм, спрямованих на захист
прав фіз- та юросіб під час карантину, та обмежувальних заходів,
пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби. Уряду доручено
встановити доплати до зарплати медичним та іншим працівникам, які
безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання серед
людей на коронавірусну хворобу в розмірі до 200% зарплати, а також
нарахувати доплати окремим категоріям працівників, які
забезпечують основні сфери життєдіяльності під час коронавірусу.
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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Гусова А. Б. Аутоиммунные заболевания и синдромы
в
психиатрии
(современные
итоги
изучения
иммунопсихиатрии) : монография / А. Б. Гусова,
А. П. Белозоров. – Харьков : Коллегиум, 2018. – 316 с.
В данной монографии рассматриваются актуальные вопросы
ныне активно разрабатываемых аутоиммунных заболеваний в
психиатрии:
аутоиммунная
эпилепсия,
аутоиммунные
энцефалиты, аутоиммунная энцефалопатия Хашимото, а также
аутоиммунные сдвиги при других психических расстройствах,
которые не относятся к аутоиммунным заболеваниям: при
шизофрении, при эндогенных депрессиях, при спектре
аутистических расстройств, при синдроме хронической
усталости, при болезни Альцгеймера. Указаны биомаркеры выше
названных аутоиммунных заболеваний, принципы диагностики и
приведена терапевтически эффективная тактика лечения этих
заболеваний.
1.

2.
Домедична допомога при передозуванні опіоїдами
// Журнал головної медичної сестри. – 2019. – № 2. – С. 8-11.
У статті розміщено затверджений Порядок надання
домедичної допомоги особам при підозрі на передозування
опіоїдами.
3.
Зайцев И. А. Вирусные гепатиты у женщин
репродуктивного возраста / И. А. Зайцев // Медичні аспекти
здоров’я жінки. – 2019. – № 4-5. – С. 67-72.
В статье приведены последние сведения об особенностях
обследования, тактики ведения, течения болезни у женщин с
хроническими вирусными гепатитами как во время беременности,
так и в термины, что предшествуют ей, и в послеродовом
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периоде. Освещены вопросы тактики планирования беременности
в парах, где на хронический вирусный гепатит болеет только один
из партнёров.
4.
Застосування лабораторних методів для визначення
гіперчутливості до протитуберкульозних препаратів у хворих
на туберкульоз легень / О. Р. Панасюкова, Ю. О. Матвієнко,
О. М. Рекалова [та ін.] // Туберкульоз, легеневі хвороби,
ВІЛ-інфекція. – 2019. – № 4. – С. 9-14.
У статті розміщено відомості про імунологічні тести для
визначення
непередбачуваних
реакцій
медикаментозної
непереносимості у хворих на туберкульоз.
5.
Критерії визначення резистентної до терапії
біполярної депресії // НейроNEWS. – 2020. – № 1. – С. 34-38.
У статті представлено критерії визначення резистентної до
терапії біполярної депресії, які розробила на підставі доказових
даних експертна група D. Hidalgo-Mazzei et al.
6.
Ліпоарабіноманнановий тест бокового зсуву (тест
сечі LF-LAM) для діагностики туберкульозу в осіб, що живуть з
вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) : Оновлення політики
(2019). Частина 1 // Туберкульоз, легеневі хвороби,
ВІЛ-інфекція. – 2019. – № 4. – С. 87-103.
У статті розміщено методичні рекомендації ВООЗ щодо
діагностики туберкульозу в осіб, що живуть з ВІЛ, за допомогою
тесту сечі LF-LAM.
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8.
Лукащук
Л.
Епідемія
коронавірусу:
уроки
італійської медицини / Л. Лукащук // Ваше здоров’я. – 2020. –
20 берез. – № 11-12. – С. 4-5.
У статті розповідається про епідемію COVID-19 в Італії, дії
уряду та протидію медиків.
9.
Марценковський І. А. Стабілізатори настрою :
дискусійні
питання
терапії
алкогольної
залежності
/ І. А. Марценковський, І. І. Марценковська // Міжнародний
неврологічний журнал. – 2019. – № 3. – С. 117-123.
У статті наведено огляд результатів контрольованих
досліджень щодо використання протиепілептичних лікарських
засобів при розладах вживання алкоголю й психоактивних речовин.
10. Мацегора Н. А. Особливості клініко-лабораторних
виявів у хворих на хіміорезистентний туберкульоз та
хіміорезистентний туберкульоз/ВІЛ/СНІД у термінальній фазі
/ Н. А. Мацегора, С. О. Полякова // Туберкульоз, легеневі
хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2019. – № 4. – С. 36-42.
У статті розміщено аналіз історій хвороб померлих у КУ
«Одеська обласна туберкульозна клінічна лікарня» в період
2011-2014 рр. Визначено особливості гематологічних та
біохімічних розладів у хворих на ізольований хіміорезистентний
туберкульоз
та
ко-інфекцію
хіміорезистентний
туберкульоз/ВІЛ/СНІД у термінальній фазі, оцінено ступінь
їхнього лінійного зв’язку.
11. Методи профілактики коронавірусної інфекції
декаметоксином у дорослих осіб : інформаційний лист –
екстрений : затв. Вченою радою Нац. ін-ту фтизіатрії і
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пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України на
позачерговому засіданні, протокол № 3 від 6 березня 2020 р.
/ НАМН України. – Київ : Б.в., 2020. – 3 с.
Інформаційний лист пропонує для впровадження в практику
лікувально-профілактичних закладів методів профілактики
коронавірусної інфекції, що розроблені та апробовані у відділенні
технологій лікування неспецифічних захворювань легень НІФП
НАМНУ, суть яких полягає у застосуванні антисептика
декаметоксину.
12.
Мостбауер Г. В. Алкоголь та артеріальна гіпертензія
/ Г. В. Мостбауер // Здоров’я України. – Сер. «Кардіологія.
Ревматологія. Кардіохірургія». – 2019. – № 5. – С. 52-55.
Дана стаття присвячена епідеміологічним даним, впливу
алкоголю на загальний та серцево-судинний ризик, дослідженням, в
яких вивчали ефект алкоголю на артеріальний тиск, та
патофізіологічним механізмам підвищення артеріального тиску
при його вживанні. Також розглянуті питання ведення пацієнтів
та профілактики артеріальної гіпертензії, що пов’язана із
прийманням алкоголю, з метою поліпшення поінформованості
щодо потенційних ризиків або користі при його споживанні.
13.
Новожилова І. О. Проблема комплаєнса у хворих на
туберкульоз
/
І.
О.
Новожилова
//
Український
пульмонологічний журнал. – 2019. – № 4. – С. 67-72.
Стаття містить аналіз даних літератури про комплаєнс в
медицині і у хворих на туберкульоз, зокрема. Розглянуто такі
питання комплаенса, як маркери його відсутності, методики
оцінки, що формують його фактори та інше. Зроблено висновок
про недостатньо поглиблене дослідження комплаенса у хворих на
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туберкульоз, необхідності алгоритму оцінки можливих ризиків
відмови від лікування і програми психологічної підтримки хворих.
14.
Олігосимптомний перебіг вірусного гепатиту С із
маніфестними
ускладненнями
стану
в
ін’єкційного
наркозалежного
(власні
клінічні
спостереження)
/ В. М. Рудіченко, В. І. Рейзін, М. О. Кушнєрова, Л. А. Стаднюк
// Практикуючий лікар. – 2019. – № 4. – С. 37-43.
У статті висвітлено власні клінічні спостереження
олігосимптомного перебігу вірусного гепатиту С із маніфестними
ускладненнями стану в ін’єкційного наркозалежного.
15.
Роль рентгенофлюорографических обследований в
выявлении пациентов с туберкулезом легких / С. Б. Вольф,
Т. Ю. Лещук, И. С. Гельберг [и др.] // Туберкульоз, легеневі
хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2019. – № 4. – С. 24-29.
В
статье
рассмотрено
влияние
профилактических
рентгенофлюорографических обследований на трансмиссию
туберкулезной инфекции.
16.
Скринінг та діагностика депресії в умовах первинної
ланки охорони здоров’я // НейроNEWS. – 2019. – № 9. –
С. 24–28.
У статті наведено рекомендації щодо скринінгу та
діагностики депресії для фахівців первинної медичної допомоги.
17.
Случай туберкулезного перитонита у больного ВИЧ
/ О. Г. Урсул, А. Л. Веселый, В. Л. Мощенко, И. И. Калиновская
// Український радіологічний журнал. – 2019. – № 3. – С. 218221.
В данной статье описано редкое клиническое наблюдение
туберкулезного перитонита у ВИЧ–инфицированного мужчины 36
лет, а также рассмотрены причины возникновения, клиническая
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картина и методы диагностики этого редкого осложнения
ВИЧ–инфекции.
18.
Стасенко Т. Розроблені вітчизняні тест-системи для
виявлення COVID–19 / Т. Стасенко // Ваше здоров’я. – 2020. –
21 лют. – № 7-8. – С. 4-5.
У статті розміщено інтерв’ю з науковим директором
молекулярно-генетичної лабораторії Diagen Олександром Колядою.
В розмові йшлося про розроблені лабораторією вітчизняні тестсистеми, які визначають коронавірус.
19.
Фалько О. Ризик коронавірусної пандемії потребує
чіткої координації служб реагування на емерджентні інфекції у
світі та в Україні / О. Фалько, С. Тернова // Ваше здоров’я. –
2020. – 7 лют. – № 5-6. – С. 12-13.
У статті розміщено інформацію щодо варіантів походження
коронавірусу, заходи щодо оперативного реагування на випадки
цієї хвороби в Україні. Також стаття знайомить з основними
напрямками роботи оперативного штабу щодо недопущення
поширення коронавірусу 2019-nCoV на території України.
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