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Згідно з дослідженнями Всесвітньої організації охорони
здоров’я щороку у світі близько 800 тис. людей заподіюють собі
смерть. Це майже 2160 самогубств на день. У віковій групі від 15 до
35 років самогубство вже є другою найпоширенішою причиною
летального кінця. І, за прогнозами експертів, у 2020-му році психічні
розлади будуть на другому місці в списку хвороб після серцевосудинних, які призводять до смерті.
В Україні статистика ще сумніша. Наша країна посідає перше
місце за кількістю психічних розладів у Європі. Майже 2 млн.
українців щороку стають пацієнтами психіатричних закладів. Попри
всі дослідницькі факти тема психічних розладів досі не обговорюється
на достатньому рівні й табується суспільством.
Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила, що в
Україні переглядатиметься ставлення до людей, які мають психічні
розлади, зокрема у сфері надання їм психіатричної допомоги.
Рекомендаційний список створено з метою інформаційної
підтримки спеціалістів з психіатрії.
Даний рекомендаційний список є оглядом книжкових видань та
публікацій.
Матеріал подається в алфавітному порядку авторів або назв.
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Психічні розлади у дорослих
1. Гусова А. Б. Аутоиммунные заболевания и синдромы в
психиатрии (современные итоги изучения иммунопсихиатрии)
/ А. Б. Гусова, А. П. Белозоров. – Харьков : Коллегиум, 2018. –
316 с.
В данной книге 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,
эндогенных депрессиях, при спектре аутистических расстройств,
синдроме хронической усталости, болезни Альцгеймера. Указаны
биомаркеры выше названных аутоиммунных заболеваний, принципы
диагностики и приведена терапевтически эффективная тактика
лечения этих заболеваний.
2. Керівництво щодо призначення антипсихотичних засобів
// НейроNEWS. – 2019. – № 2. – С. 54-58.
В статті представлено огляд керівництва щодо призначення
антипсихотичних засобів, розроблене для фахівців первинної та
вторинної ланки медичної допомоги Національною службою охорони
здоров’я Великої Британії (NHS, 2018). ).
3. Лікування тривожних розладів: фокус на венлафаксин
// Здоров’я України. – 2019. – № 1. – С. 16-17.
В статті наведена діагностика та лікування тривожних
розладів. Зазначено, що лікування венлафаксином добре переноситься
пацієнтами, наведений клінічний випадок його використання.
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4. 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.
5. Настанови щодо ведення дорослих пацієнтів із біполярним
афективним розладом // НейроNEWS. – 2019. – № 2. – С. 51-53.
В статті представлено огляд керівництва Національної служби
охорони здоров’я Великої Британії (NHS, 2017), розроблене для), розроблене для
забезпечення підтримки фахівців, які надають медичну допомогу
пацієнтам із біполярним афективним розладом.
6. Орос М. М. Генералізований тривожний розлад
/ М. М. Орос, Р. Ю. Яцинин // НейроNEWS. – 2019. – № 5. – С. 4752.
В статті наведено епідеміологію, класифікацію, лікування
генералізованого тривожного розладу.
7. Орос М. М. Панічний розлад: сучасні погляди на лікування
/ М. М. Орос, А. Я. Сабовчик // Український медичний часопис. –
2019. – № 2. – Т. 1. – С. 57-59.
Стаття знайомить з найпоширенішою психіатричною
патологією – панічним розладом. Когнітивно-поведінкова терапія та
фармакотерапія застосовуються для лікування цієї патології.
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8. Поліпшення когнітивних функцій і працездатності у
пацієнтів із великим депресивним розладом під впливом
антидепресивної терапії // НейроNEWS. – 2019. – № 3. – С. 16-20.
У статті представлено вивчення впливу вортіоксетину порівняно
з плацебо на когнітивні показники та функціональні можливості, а
також на симптоми настрою у працюючих пацієнтів з великим
депресивним розладом.
9. Практична
психосоматика:
діагностичні
шкали
/ О. С. Чабан, О. О. Хаустова, А. Е. Асанова [та ін.]. – 2-ге видання,
виправлене і доповнене. – Київ : Медкнига, 2019. – 112 с.
У книзі з позиції психосоматичної медицини представлено
діагностичні підходи до курації пацієнтів загальносоматичної
практики в умовах сучасного агресивного соціуму. Проаналізовано
проблеми гіподіагностики психічних розладів у пацієнтів соматичної
практики, особливо за наявності одного або декількох хронічних
неінфекційних захворювань. Наведено та пояснено наявність
психосоматичних розладів у класифікаціях МКХ-10 і DSM 5. Описані
методи обстеження психосоматичного пацієнта, що дозволяють
визначити його схильність до розвитку психосоматичного розладу,
верифікувати наявність та ступінь виразності тривоги, депресії,
суїцидальних тенденцій, безсоння, болю, когнітивного дефіциту
тощо.
10. Пріб Г. А. Обмеження життєдіяльності та соціальна
ізоляція у психічно хворих / Г. А. Пріб // НейроNEWS. – 2019. –
№ 1, Спец. випуск. – С. 10-12.
В статті викладено дослідження з вивчення сутності та
розуміння поняття «обмеження життєдіяльності» та «соціальна
ізоляція» в практиці психіатричної допомоги та реабілітації.
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11. Психіатрія і наркологія : підручник / Г. Т. Сонник,
О. К. Напрєєнко, А. М. Скрипніков [та ін.] ; за ред.
О. К. Напрєєнка. – 3-є вид., випр. – Київ : Медицина, 2017. –
424 с.
Книга складається з двох частин. У першій описано питання
загальної психопатології та симптоматики психічних захворювань, а
друга присвячена клінічній психіатрії і наркології, насамперед тим
захворюванням, знання яких потрібне майбутнім лікарямстоматологам.
12. Психозы: лечение и ведение пациентов // НейроNEWS. –
2019. – № 1, Спец. випуск. – С. 58-65.
В данной статье описывается лечение двух тяжелых
психических состояний – психоза и биполярного расстройства.
13. Психологічна реабілітація учасників антитерористичної
операції в закладах охорони здоров’я : метод. рек. / МОЗ України ;
Український центр наукової медичної інформації і патентноліцензійної роботи. – Київ, 2018. – 32 с.
Методичні
рекомендації
містять
ретельне
вивчення
психопатологічних розладів, які виникають внаслідок участі у
бойових діях, виділені стани, які потребують психологічної
реабілітації, розроблену систему психологічної реабілітації учасників
АТО в закладах охорони здоров’я, вперше розроблене положення про
кабінет амбулаторної психологічної реабілітації учасників АТО.

14. Савченко І. П. Вивчення тривожно-депресивних розладів
та оцінка якості життя у хворих на тиреопатію / І. П. Савченко,
7

М. В. Степова, Л. М. Мазур // Медсестринство. – 2019. – № 1. –
С. 24-26.
У статті досліджено зв’язок між психоемоційним станом
пацієнта із патологією щитоподібної залози та оцінкою якості
життя.
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1. Биполярное аффективное расстройство в детском возрасте
/ И. И. Марценковская, М. В. Нестеренко, Ю. А. Войтенко [и др.]
// НейроNEWS. – 2019. – № 5. – С. 37-43.
В статье рассмотрен клинический случай биполярного
аффективного расстройства у 10-летней девочки. Описаны
диагностика и лечение данного забоевания.
2. Марценковский И. А. Тяжелый депрессивный эпизод у
подростка: в поисках баланса между психофармакотерапией и
психотерапией / И. А. Марценковский, А. В. Каптильцева
// НейроNEWS. – 2019. – № 5. – С. 5-10.
В статье представлен клинический случай депрессии у 13летней девочки. Рассмотрены диагностика и терапия данного
психического нарушения.
3. Напрєєнко О. К. Депресії при посттравматичному
стресовому розладі у дітей та підлітків / О. К. Напрєєнко,
Д. І. Марценковський // НейроNews. – 2019. – № 2. – С. 20-28.
Стаття містить дослідження впливу травматичних чинників
на дітей і підлітків, причинно-наслідкові зв’язки депресій і
посттравматичного стресового розладу та їх клінічний поліморфізм
у педіатричній популяції. Розглянуто діагностику та лікування
депресій при посттравматичному стресовому розладі в дітей і
підлітків.
4. Хайтович М. В. Безпечність застосування нейроадаптогенів
Когівіс і Сілента в педіатричній практиці / М. В. Хайтович
// Здоровье ребёнка. – 2019. – № 3. – С. 57-61.
У даній статті розглянуто такий важливий аспект лікування,
як безпека застосування лікарських засобів, які призначаються для
покращення сну, зниження тривожності й депресії, посилення
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когнітивних функцій, оскільки відомо, що їх вживання часто
поєднується з розвитком побічних реакцій.

10

11

Відгуки та пропозиції просимо надсилати за адресою:
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