Клінічні настанови та рекомендації в пульмонології // Під редакцією
Фещенка Ю.І. Та Яшиної Л.О.//Довідник лікаря»Пульмонолог» – К.: ТОВ
Бібліотека «Здоров’я України», 2014. – 294 с.
Довідково-методичне
видання
«Клінічні настанови та рекомендації в
пульмонології»
серії
«Бібліотека
«Здоров‘я України» надає інформацію
з погляду доказової медицини щодо
сучасних методів діагностики та
лікування
захворювань
органів
дихання.
У
виданні
подаються
методичні
рекомендації
щодо
діагностики та лікування основних
нозологічних форм у пульмонології,
довідкова інформація про лікарські
засоби.
Видання призначене для лікарівпульмонологів,
лікарів
загальної
практики
та
лікарів
інших
спеціальностей, буде корисним для
студентів медичних вузів.

Журавльова Л.В., Кривоносова О.М. Основи діагностики, лікування та
профілактики захворювань органів дихання: Навч. посібник для студентів вищ.
Навч. закладів IV рівня акредит. – Медкнига: Київ, 2012. – 212 с.

Навчальний посібник висвітлює
питання захворювань бронхолегеневої системи. Нині діагностика та
лікування пацієнтів із захворюваннями
органів дихання є значною проблемою
сучасної
охорони
здоров'я.
Це
обумовлено
широкою
розповсюдженістю
бронхолегеневої
патології за наявності тенденції до
сповільненої
маніфестації
та
діагностикою на стадії легеневого
серця. Автори систематизують сучасні
уявлення про етіологію, патогенез,
діагностику, семіотику і методи
лікування захворювань дихальної
системи. Ці умови є необхідними для
підготовки
висококваліфікованого
лікаря.

Клинические рекомендации. Бронхиальная астма/
Под ред. Чучалина А.Г. – Изд. Дом «Атмосфера», 2008. – 224 с.

У
новому
виданні
клінічних
рекомендацій
детально
висвітлені
питання
визначення,
класифікації,
патогенезу, диференційної діагностики
та лікування бронхіальної астми і
супутніх алергічних захворювань з
урахуванням останньої версії Глобальної
стратегії по бронхіальній астмі (GINA)
2006р.,
І
сучасних
міжнародних
клінічних рекомендацій, нових класів
лікарських препаратів і нових стратегій
ведення хворих.
Для
пульмонологів,
терапевтів,
лікарів загальної практики.

Цой А.Н., Архипов В.В. Бронхиальная астма: новые решения. – М.: ООО «Мед.
Инф. Агенство», 2007. – 320 с.

У книзі висвітлено сучасні підходи до
діагностики та лікування бронхіальної
астми в світлі положень Глобальної
ініціативи з бронхіальної астми (GINA).
Дані коментарі та уточнення до
багатьох
аспектів
керівництва,
розповідається про нові напрямки в
терапії.
Для
пульмонологів,
алергологів, терапевтів, аспірантів,
ординаторів.

Регеда М.С., Бронхіальна астма. Монографія. – Вид. третє, доп. та перер. –
Львів: В-во «Сполом», 2005 – 136 с.

У
монографії
узагальнені
літературні дані та подані результати
власних досліджень з проблеми
бронхіальної
астми.
Розглянуто
визначення,
розповсюдженість,
етіологія та фактори, які сприяють
розвитку захворювання, патогенез,
клінічна картина, діагностика та
диференціальна
діагностика,
ускладнення та лікування різних
форм
бронхіальної
астми,
профілактика.
Для терапевтів, пульмонологів,
алергологів, профпатологів, сімейних
лікарів, лікарів швидкої медичної
допомоги.

Сахарчук И.И., Ильницкий Р.И., Дудка П.Ф. Воспалительные заболевания
бронхов: дифференциальная диагностика и лечение.- К.: Книга плюс, 2005. – 224
с.

У книзі розглянуті анатомо-фізіологічні
особливості органів дихання, ендоскопічна
діагностика, комп'ютерна та магнітнорезонансна
томографія,
методи
мікробіологічної
і
функціональної
діагностики,
що
застосовуються
в
пульмонології. Детально описані основні
клінічні синдроми захворювань легенів і
плеври,
показано
їх
значення
в
діагностичному
пошуку, обгрунтування
методів лікування. З позицій сучасної
медичної науки викладені етіологічні
фактори,
запропоновані
діагностичні
критерії,
патогенетично
обгрунтовані
способи лікування запальних захворювань
легенів і плеври.
Для студентів медичних вузів, лікарівінтернів, слухачів курсів післядипломної
освіти,
терапевтів,
лікарів
загальної
практики, пульмонологів, ревматологів.

Клінічна пульмонологія/ За ред. І.І. Сахарчука – Київ: Книга плюс, 2003. – 368 с.

У книзі представлено вади розвитку
органів дихання, неспецифічні захворювання
легенів,
подано
їх
диференціальну
діагностику з туберкульозом. Характеристика
кожного захворювання охоплює його
визначення, сучасні погляди на етіологію і
патогенез.
Особливу
увагу
приділено
клінічній і рентгенологічній симптоматиці,
новим медичним технологіям у лікуванні.
Наведено огляд сучасних антибактеріальних
препаратів, застосовуваних у пульмонології.
Описано
методи
інструментальної,
функціональної і лабораторної діагностики.
Для
студентів
вищих
медичних
навчальних
закладів,
лікарів-інтернів,
терапевтів,
пульмонологів,
торакальних
хірургів, фтизіатрів, сімейних лікарів.

Ласиця О.Л.,Ласиця Т.С. Бронхіальна астма у практиці сімейного лікаря. –
К.:ЗАТ”Атлант UMS”, 2001. – 263 с.

В посібнику на досвіді досліджень,
багаторічного
клінічного
досвіду
та
літературних даних подано сучасний підхід до
атопії, бронхіальної гіперреактивності та
клініко-морфологічної
суті
запального
процесу при бронхіальній астмі. Викладені
особливості формування захворювання і
клініки у різні вікові періоди. Класифікація,
підходи до діагностики і протоколи лікування
враховують
вимоги
міжнародного
та
українського консенсусів з діагностики і
лікування бронхіальної астми. Досить повно
викладені
клініко-фармакологічна
характеристика
препаратів,
принципи
лікування та навчання пацієнтів.
Призначений для сімейних лікарів,
педіатрів,
терапевтів,алергологів,
пульмонологів.

Лікування бронхіальної астми: що нового?
// Участковий врач.- 2016.- №3.- С. 28 – 30.

«Глобальна стратегія лікування
та профілактики бронхіальної
астми» створена з метою
покращення
стандартів
лікування бронхіальної астми та
є основоположним документом
для практикуючих лікарів. Увагу
фахівців сконцентровано на
профілактиці,
проблемах
діагностики та лікування БА, а
також шлях їх вирішення.

Клинические фенотипы бронхиальной астмы у подростков : трудности
диагностики и терапии / Н.Г. Астафьева и др.
// Лечащий врач.- 2015.- №4.- С. 20 – 23.

Широка поширеність астми,
зміни тяжкості її перебігу,
незадоволеність
результатами
терапії тяжкої астми спонукають
до поглиблення досліджень по
фенотипуванню
астми.
Індивідуальний
підхід
до
діагностики та лікування астми у
підлітків
завжди
повинен
враховувати фізичні, соціальні,
психологічні особливості цього
вікового періоду.

Крамарська Н.В. Особливості етіології,
патогенезу, клінічного перебігу та підходів до лікування тяжкої бронхіальної
астми
// Астма та алергія.- 2012.- №3.- С. 51 – 56.

Бронхіальна астма – одна з
найбільш
важливих
медикосоціальних проблем. Захворювання
вражає
всі
вікові
категорії
населення та при неефективному
контролі призводить до значного
порушення якості життя, а у частині
випадків – до смерті хворих. У
статті наведені результати впливу
препаратів на різні патогенетичні
ланки
астми
є
особливо
актуальним при тяжкій формі БА і
виникненні складностей при її
лікуванні.

Журавльова Л.В., Кривоносова О.М.
Бронхіальна астма: погляд на проблему з позицій практикуючого лікаря
// Сімейна медицина.- 2011.- №1.- С. 7 – 13.

Бронхіальна астма – хронічне
запальне захворювання дихальних
шляхів, що призводить до
гіперреактивності бронхів,
обструкції та появи респіраторних
симптомів і феномену
гіперреактивності бронхів. У статті з
позицій практикуючого лікаря
наведено етіологію та патогенез
ЇЇ клініку, діагностування й
лікування та алгоритм
допомоги при астматичному
статусі.

