




Скачко Б.Г.  ВІЛ/СНІД.  Профілактика,  лікування, 

реабілітація. – К: Медицина, 2006. – 192 с. 

У книзі наведено основні шляхи зара-
ження вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ),
можливості запобігання інфікуванню в разі
неінтенсивного зараження, подовження
періоду безсистемного носійства вірусу
і максимально можливого відстрочення
різноманітних проявів власне СНІДу —
синдрому набутого імунодефіциту. Опи-
сано методику супровідного лікування з
використанням засобів рослинного поход-
ження. Комплексна підготовка стану імунної
системи ВІЛ – інфікованих дозволить
зменшити вірогідність розвитку запальних
захворювань і опортуністичних інфекцій,
прояви різноманітної наявної патології,
поліпшити якість життя сьогодні та зроби-
ти вагомий внесок у досягнення активного
довголіття в умовах екологічного забруд-
неного довкілля.

Для масового читача. Може бути ко-
рисним для студентів медичних закладів
освіти, практичних лікарів, лікарів-інтернів.



В. М. Гранитов ВИЧ–инфекция/СПИД, СПИД–

ассоциированные инфекции и инвазии. – Москва: 

Медкнига, Н.Новгород: НГМА, 2003. – 124с.

Видання  містить  основні  відо-
мості  про етіологію,  епідеміологію, 
патогенез, діагностику, лікування та 
профілактику  ВІЛ‒ інфекції /СНІДу, 
а також про  основні  СНІД‒асоційо-
вані  інфекції і інвазії. 

Книга  призначена  для  інфек-
ціоністів, терапевтів, дерматологів, 
акушерів-гінекологів і лікарів інших 
спеціальностей,  що   цікавляться 
проблемою  ВІЛ‒інфекції/СНІДу. 
Вона   може   бути   використана  в 
якості  навчального  посібника  сту-
дентами  медичних вузів, а також в 
постдипломній підготовці лікарів.



ВИЧ-инфекция: клиника, диагностика и лечение 

/В.В.Покровский, Т.Н.Ермак;  Под общ. ред. В.В. Пок-

ровского. – 2-е изд. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2003. – 448 с.

У книзі представлені сучасні
дані про діагностику і лікування
ВІЛ-інфекції. Розглянуто питання
ураження життєво важливих
органів і систем організму при
ВІЛ-інфекції. Особлива увага
приділяється способам надання
психологічної допомоги ВІЛ-
інфікованим та аспектам етико-
правових відносин. Призначена
лікарям-епідеміологам, лікарям-
інфекціоністам , дерматове-
нерологам, лікарям широкого
профілю, студентам, орди-
наторам медичних вузів, а також
може бути цікава широкому колу
читачів.



ВИЧ-инфекция и СПИД.  Национальное руковод-

ство. Краткое издание  / под ред. В.В. Покровского. –

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 528 с. 

Видання  містить актуальну, сучасну 
інформацію  з  усіх питань ВІЛ/ Сніду. У 
ньому  представлені сучасна епідемічна 
ситуація  в   світі,   питання  діагностики, 
клінічного перебігу, включаючи  основні 
вторинні  ураження, а також  тактика ве-
дення пацієнтів:  диспансерне спостере-
ження, питання психологічної підтримки 
хворих та паліативної допомоги. Широко 
висвітлені всі аспекти антиретровірусної 
терапії. У посібнику відображені профі-
лактичні та протиепідемічні заходи.   

Додатки до керівництва містять вка-
зівки   щодо   моніторингу   лікування,  а  
також відомості з різних питань консуль-
тування.  Керівництво   призначене для 
лікарів–інфекціоністів,  лікарів–епідеміо-
логів,   дерматовенерологів,  фтизіатрів, 
лікарів  широкого  профілю, інтернів, клі-
нічних ординаторів, аспірантів, студентів 
медичних вузів.



Базові питання добровільного консультування і 

тестування на  ВІЛ-інфекцію: Навчальний посібник 

для лікарів / за ред. Дзюблик  І.В. – К., 2007. – 171 с.

Цей навчальний посібник є вступом 
до основних питань ВІЛ-інфекції, зокре-
ма тих, що  стосуються добровільного 
консультування   і  тестування  на  ВІЛ-
інфекцію.   Авторами  підкреслено,  що 
ДКТ є однією з найважливіших послуг у 
країні, яка забеспечує доступ населення 
до необхідної профілактичної, діагнос-
тичної та медико-соціальної допомоги. 
Враховуючи  новину послуги перед- та 
післятестового консультування в медич-
них закладах, посібник  буде  корисним 
для  самостійної  роботи  студентів  та 
лікарів будь-якого профілю.



Профілактика ВІЛ/СНІД та доступ консультування 

/ тестування  у  виробничій  сфері: стратегія тристо-

роннього партнерства. – К., 2005. – 136с.

У книзі представлена стратегія,

розроблена Центром соціальних

експертиз Інституту соціології НАН

України в рамках реалізації проекту

„Українська ініціатива по залученню

неурядових організацій до участі у

програмах антиретровірусної терапії

та добровільного консультування і

тестування” в тісній співпраці з

Міжнародною організацією праці.



Либман  Говард. ВИЧ–инфекция: пер. с англ. / 

Говард  Либман,  Харви Дж.  Макадон. – Москва :

ГЭОТАР. – Медиа, 2013. – 560 с.

З кожним днем наші знання про
ВІЛ-інфекцію розширюються, усклад-
нюються стандарти ведення та ліку-
вання пацієнтів з ВІЛ-інфекцією. У
даному виданні представлена най-
важливіша інформація про етіологію,
патогенез,лікування ВІЛ-інфекції; крім
того, наведені практичні рекомендації
по консультуванню, первинній допо-
мозі ВІЛ-інфікованим пацієнтам, запо-
біганню передачі ВІЛ. Окремі розділи
присвячені стійкості до лікарських
препаратів і методів її подолання, та
ускладнень тривалого лікування. У
кінці книги наведено короткий довід-
ник лікарських засобів. Видання адре-
соване лікарям-інфекціоністам, тера-
певтам, клінічним ординаторам і ін-
тернам.



Запорожан В.М., Аряєва М.Л. ВІЛ-інфекція і СНІД. 

– К.: «Здоров’я», 2004. – 636 с. 

У посібнику представлено сучасні
дані про епідеміологію, етіологію,
патогенез, клініку, діагностику, дис-
пансерне спостереження, лікування
та профілактику ВІЛ-інфекції/СНІДу в
дорослих і дітей. Висвітлено клініку,
діагностику, лікування і профілактику
опортуністичних інфекцій та уражень
окремих органів і систем при ВІЛ-
інфекції/СНІДі. Розглянуто питання
перинатальної передачі ВІЛ від
матері дитині та шляхи її профілак-
тики. Обговорюються юридичні,
етичні та психологічні проблеми, що
виникають у зв‘язку з ВІЛ-інфекцією/
СНІДом. Видання містить нові статис-
тичні дані про маштаби поширенності
ВІЛ/СНІДу, а також відомостями про
епідеміологію, ведення та лікування
Віл-інфікованих.



Фернандез Ф., Руиз П. Психиатрические аспекты 

ВИЧ/СПИДа. – Пер. с англ. – К.: Сфера, 2009. – 512 с.

Книга являє собою всебічний

огляд психіатричних аспектів

ВІЛ / СНІДу, сучасних методів

діагностики та ефективних стра-

тегій лікування цієї недуги. Для

психіатрів, психологів та інших

фахівців медичного профілю.



Валецький Ю. Уникнення ВІЛ-інфекції в практиці 

сімейного  лікаря   // Бібліотека  сімейного  лікаря  та 

сімейної медсестри. – 2016. – №1. – С. 17 – 25.



Дьяченко А.Г. Две стратегии профилактики ВИЧ-

инфекции // Клінічна імунологія.  Алергологія. Інфек-

тологія. – 2015. – № 3 – 4. – С.6 – 14.



Гойда Н.Г., Єщенко О.Г.  Окремі  питання  організації 

медичної допомоги людям,які живуть з ВІЛ,в Україні на 

сучасному атапі  і  в перспективі // Сімейна медицина. –

2015. – №5. – С. 22 – 25.



Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ)/ синдром 

приобретенного иммунодефицита (СПИД) // Українсь-

кий медичний вісник.Therapia. – 2013. – № 12. – С. 77 –

78.


