Діабет у дітей
та підлітків

Сахарный диабет и его осложнения у
детей и подростков: монография /Н.В. Филиппова, Е.А. Бурдрейко, Л.Д. Никитина и др. –
Харьков: Основа, 2005. – 300 с.

Книга містить детальні протоколи тактики ведення дітей та
підлітків, хворих на ендокринну
патологію, єдині схеми діагностики, диференціальної діагностики та лікування захворювань
залоз внутрішньої секреції, що
дозволить значно знизити кількість діагностичних помилок та
обрати оптимальну схему лікування в амбулаторних умовах та
в стаціонарі.
Розрахована на дитячих ендокринологів та лікарів інших спеціальностей.

Касаткина Э. П. Сахарный диабет у детей. –
М.: Медицина, 1990. – 272 с.

У книзі з сучасних позицій
висвітлено причини, механізми
розвитку, клінічна картина і
лікування цукрового діабету у
дітей. Описано невідкладні стани, що ускладнюють цукровий
діабет, їх диференційна діагностика, дані чіткі рекомендації по
виведенню хворих з цього стану.
Викладено питання диспансеризації, контролю і самоконтролю
за перебігом хвороби.
Для педіатрів, ендокринологів.

Раціональна діагностика та лікування
ендокринних захворювань у дітей та підлітків /
за ред. М.Д.Тронька, О.В.Большової. – К.: Доктор
-Медіа, 2008. – 380 с.

Книга містить детальні протоколи тактики ведення дітей та
підлітків, хворих на ендокринну
патологію, єдині схеми діагностики, диференціальної діагностики та лікування захворювань
залоз внутрішньої секреції, що
дозволить значно знизити кількість діагностичних помилок та
обрати оптимальну схему лікування в амбулаторних умовах та
в стаціонарі.
Розрахована на дитячих ендокринологів, ендокринологів, педіатрів та лікарів інших спеціальностей.

Диагностика и лечение эндокринных
заболеваний у детей и подростков /Под ред.
проф. Н.П.Шабалова. – М.: МЕД-прессинформ, 2003. – 544 с.

У довіднику представлені:
нормативні антропометричні
показники, нормальні рівні
гормонів та їх метаболітів в
крові та сечі, деякі біохімічні
показники, методики проведення та інтерпретації результатів функціональних тестів у
дітей різного віку, найбільш
важливі критерії діагностики
та диференційної діагностики
ендокринних захворювань у
дітей, а також алгоритми терапії.
http://03book.ru/upload/iblock/202/194_Diagnostika_i
_lechenie_jendokrinnyh_zabolevanij_sShabalovr.pdf

Строев Ю.И., Чурилов Л.П. Эндокринология
подростков / Под ред. проф. А.Ш.Зайчика. –
СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2004. – 384 с.: ил.

У високонауковій і одночасно
доступній формі викладаються
сучасні уявлення про нейроендокринну регуляцію функцій
людського організму, зокрема,
організму підлітка.
У книзі вперше сформульовано уявлення про підлітковий
вік як про сенситивно – критичний
період онтогенезу ендокринної
системи людського організму. У
ньому наведено сучасні погляди
на етіологію та патогенез різних
ендокринних захворювань, які
можуть виникати у підлітків

Эндокринология: Учебник / Под ред.
проф. П.М. Боднара. – Винница: Нова Книга,
2007. – 344 с.: ил.

У навчальному посібнику представлені основні питання з вивчення
курсу ендокринології. Книга складається з десяти розділів: загальні дані
біохімії та фізіології ендокринних
залоз, короткий історичний нарис
розвитку наукової дисципліни, докладно описані захворювання гіпоталамо-гіпофізарної системи, щитовидної, паращитовидних залоз, цукровий
діабет, ожиріння та ін.
Для студентів вищих медичних
навчальних закладів, ендокринологів
і лікарів загальної практики.

Шабалов Н.П. Детские болезни: Учебник
для вузов. 6-е изд. В двух томах. Т. 2. —
СПб.: Питер, 2007. — 928 с. — (Серия «Национальная медицинская библиотека»)

Видання містить нові розділи,
присвячені історії вітчизняної
педіатрії, дефіциту мікроелементів, імуномодулюючих засобів.
Відомості з основних розділів
педіатрії наведені в логічній
послідовності: визначення захворювання, етіологія, патогенез,
клініка, діагноз, диференційний
діагноз, лікування, прогноз, профілактика та диспансерне спостереження.

Болезни детей старшего возраста:
руководство для врачей / Р.Р. Шиляев, В.В.
Чемоданов, А.И. Рывкин и др. - М. : МЕДпрессинформ, 2002. - 608 с. : ил., табл., граф.

Книга містить відомості з
основних розділів клінічної педіатрії. Матеріал своєрідно представлен у вигляді анамнестичних,
клінічних та параклінічних критеріїв діагностики, таблиць і алгоритмів диференціального діагнозу,
діагностичних та лікувальних програм, патогенетичних схем тощо.
Подібна форма подачі матеріалу буде корисна практикуючим лікарям і молодим педіатрам.

Майданник В. Г. Педиатрия: Учебник
для студентов высших мед. учеб. заведений
III—IV уровней аккредитации. - 3-е изд., испр.и
доп. - Харьков: Фолио, 2006. - 1125 с.

У підручнику викладено найважливіші аспекти епідеміології, етіології, патогенезу, клініки, діагностики,
диференційної діагностики та лікування переважної більшості захворювань, що зустрічаються у дітей.
Підручник відповідає програмі з
педіатрії, затвердженою Міністерством охорони здоров'я України.
Книга призначена, в першу чергу, для студентів вищих медичних
навчальних закладів, а також інтернів та лікарів-педіатрів.

http://www.noosfera.org.ua/files/deti_3.pdf

Карманный справочник участкового
педиатра / Под ред. проф. В.А. Доскина. – М.:
Литтерра, 2010. – 352 с.

Структура довідника дозволяє
лікарю ознайомитися з основними
методичними матеріалами з найбільш важливих розділів профілактичної педіатрії, перевірити і доповнити свої знання. Крім того,
узагальнюючі схеми діагностики
окремих параметрів і рівня здоров'я
в цілому можуть бути корисні
при навчанні та удосконаленні
педіатрів.
Видання призначене для педіатрів та лікарів загальної практики.

Захаров Ю. А. Диабет: новые и традиционные методы лечения. – Ростов н/Д:
Феникс, 2006. – 188 с. – (Здоровье нации).

У книзі в доступній (популярній)
формі розповідається про успішний
досвід доктора Ю. А. Захарова з
лікування складних випадків цукрового діабету першого та другого
типів сучасними і традиційними
засобами.
Наведено практичні рекомендації для пацієнтів і лікарів з використання зборів лікарських рослин,
особливості дієти і фізкультури
поряд з інсулінотерапією.
Для лікарів - ендокринологів,
хворих на цукровий діабет, батьків
дітей з встановленим діагнозом
цукрового діабету.

Милюкова И.В. Главная книга диабетика. –
М.: АСТ; СПб.: Сова, 2008. – 382 с.: ил.

"Життя з діабетом" може бути
довгим і щасливим, якщо жити
трохи більше "свідомо" і "розумно", ніж ви жили "до діабету". А
для цього доведеться багато чого
дізнатися, багато чого переглянути,
багато чому навчитися. Крім практичних вичерпних відомостей про
діабет, ви знайдете в ній главу,
присвячену "психології діабету",
а також комплекси гімнастики,
рекомендації гомеопатії, кулінарні
рецепти.

Объездова Н.В. Диабет. – Харьков, 2014.
– 240 с. - (Серия «Лечение и очищение»).

У цій книзі викладено основні
питання, пов'язані з одним з найпоширеніших проблем людства
- цукровий діабет. Ви дізнаєтеся,
що таке діабет і які причини його
виникнення, які існують сучасні
методи його профілактики та
лікування та багато іншого

