Обережно: грип!

Інфекційні хвороби у загальній практиці та
сімейній медицині /За ред. М.А. Андрейчина. –
Тернопіль: ТДМУ, Укрмедкнига, 2016. – 500 с.
У посібнику висвітлено ранню
діагностику поширених інфекційних
хвороб, лікування і диспансеризацію
хворих в амбулаторно-поліклінічних
умовах і на лікарських дільницях.
Описані основні профілактичні та
протиепідемічні заходи. У клінічній
діагностиці максимально вико ристано синдромальний підхід.
Наведено список рецептів на препарати, що їх часто використовують у
лікуванні інфекційних хворих. Книга
адресована лікарям-інтернам і
лікарям загальної практики та
сімейної медицини, а також інфекціоністам, іншим фахівцям і
студентам старших курсів медичних
університетів.

Діагностика, лікування та профілактика
грипу/ І.В. Дзюблик та ін. – Київ: Медкнига,
2011.-190 с.
У монографії розглянуті та узагальнені
основні сучасні теоретичні й практичні
аспекти проблеми грипу та його профілактики. Докладно описані будова
вірусів грипу, генетичні взаємодії,
особливості репродукції, патогенезу,
клінічні прояви, протигрипозний імунітет. Наведені нові дані щодо пташиного й пандемічного грипу. Сформульовані сучасні уявлення щодо протигрипозних вакцин та їх використання,
висвітлені підходи до хіміопрофілактики
грипу, докладно описані вірусологічні,
серологічні та молекулярно-біологічні
методи лабораторної діагностики грипу.
Видання розраховане на лікарів-вірусологів, мікробіологів, епідеміологів,
інфекціоністів, імунологів, а також на
лікарів загальної практики, терапевтів,
сімейних лікарів, інтернів.

Грипп: эпидемиология, диагностика, лечение,
профилактика / под ред. И.О. Киселева и др. –
М.: МИА, 2012. – 496 с.
Даний посібник являє собою спробу
системного аналізу проблем, пов'язаних з
грипом — від властивостей збудника до
клінічної картини і лікування захворювання. Розглянуто роль Всесвітньої
організації охорони здоров'я в глобальному нагляді за грипом і контролі над
ним. Особлива увага приділяється новим
підходам у розумінні механізмів взаємодії
збудника грипу з організмом людини та
його імунною системою, які пояснюють
багато парадоксів грипозної інфекції. У
першу чергу це відноситься до проблеми
високої чутливості до грипу осіб
молодого віку і незвичайного вікового
розподілу важких випадків захворювання під час пандемії. Для практичних
лікарів різних спеціальностей, а також
для наукових працівників, студентів
медичних і біологічних вузів.

Гострі респіраторні вірусні інфекції: навч.
посіб. / [М.А. Андрейчин, В.П. Малий, Л.Я.
Ковальчук та ін.] ; за ред. М.А. Андрейчина,
В.П. Малого. – Тернопіль: ТДМУ, 2011. – 304 с.
У посібнику наведено сучасні дані
про етіологію, патогенез, клініку,
діагностику, лікування і профілактику
сезонного, пандемічного і пташиного
грипів, парагрипу, респіраторносинцитіальної, адено-, рино-,
метапневмо-, корона- та бокавірусної
інфекцій. Висвітлено досвід боротьби з
пандемією грипу А/Н1 N 1/Каліфорнія
у 2009-10 рр. та іншими найбільш
поширеними гострими респіраторними
вірусними інфекціями. Посібник
призначений для студентів старших
курсів вищих медичних навчальних
закладів ІІІ-І V рівнів акредитації,
інтернів, клінічних ординаторів, а
також лікарів загальної практики і
сімейної медицини, фахівців
профілактичної медицини.

Суханов А. Правильное лечение простуды и
гриппа как профилактика неизлечимых
заболеваний. – СПб.:Питер. – 320 с.
У цій книзі ви знайдете комплекс
новітніх натуральних ефективних
методів лікування захворювань – не
тільки простудних, але і багатьох
інших, які є їх наслідком. Ви
дізнаєтеся, в чому першопричина
хвороб, і навчитеся допомагати своєму
організму на кожному рубежі оборони.
Неймовірно, але факт: можна
позбутися бронхіальної астми в
гострій стадії за місяць-два! Олександр
Суханов стверджує: «невиліковні»
захворювання виліковні! І тисячі
виздоровілих пацієнтів це
підтверджують.

Деева Э.Г. Грипп. На пороге пандемии :
руководство для врачей. – М.: ГЄОТАР-Медиа, 2008.
– 208с.
У практичному керівництві розглянуто практичні питання грипу, гострих
респіраторних вірусних інфекцій, дана
порівняльна характеристика вірусів грипу
з історичним екскурсом. Описані фактори
ризику, що провокують роз- виток
респіраторного захворювання, його
основні ланки патогенезу, клі- нічні
прояви, алгоритм лабораторної
діагностики, можливі ускладнення,
особливості фармакотерапії. Також
розглядаються питання вакцинації та
профілактики даного респіраторного
захворювання. Для студентів-медиків,
пульмонологів, терапевтів, педіатрів,
епідеміологів, інфекціоністів, інших
практикуючих лікарів.

Малый В. П.
Грипп: пособие для врачей / В.П. Малый, М.Г.
Романцов,
Т.В.Сологуб. - СПб. ; Харьков, 2007. - 108 с.
Посібник присвячено найбільш
поширеному захворюванню - грипу
та іншим ГРВІ. Наведено алгоритми
діагностичного пошуку і затверджені стандарти лікування. Представ
лені сучасні дані про роль грипу та
прогнози щодо ймовірності нової
пандемії. Весь текстовий і графічний матеріал представлений в
простій, доступній формі. Призначено для інфекціоністів, терапевтів,
лікарів загальної практики та
сімейної медицини, фахівців
профілактичної медицини, наукових
працівників, клінічних ординаторів,
аспірантів і студентів старших курсів
медичних вузів.

Грипп и другие простудные заболевания:
лечение народными средствами / Л. Н.
Славгородская. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. 352 с.
У книзі Славгородської Л. Н.
зібрані прості рецепти
профілактики і лікування грипу
і застудних захворювань на
основі натураль -них продуктів.
Корисна інформація для
підтримання здоров'я —
нескладні фізичні вправи,
корисні напої та харчування,
акупресура та поради психолога
— зробить організм здатним
протистояти будь-яким
негативним явищам.

Москалюк В.Д., Сидорчук А.С.
Діагностика та лікування грипу: сучасні
клініко-патогенетичні аспекти// Інфекційні
хвороби. - 2016. - № 2. - С. 5 – 14.
Проаналізовано результати сучасних вірусологічних досліджень
глобальної циркуляції вірусів грипу,
їх генетичних різновидів. Детально
висвітлено клінічні особливості
сезонного і пандемічного грипу.
Акцентовано на імунопатогенетичних механізмах ускладнених і фатальних випадків інфекції. Обговорено аспекти ефективного лікування з урахуванням засад доказової
медицини. Наголошено на різновекторних принципах профілактики
й запобігання захворювань, спричинених вірусами грипу людини.

Комаровский Е. Грипп – не повод для
паники// Участковый врач. - 2016. - № 1. - С.
16 – 19.
Друга половина січня 2016 року
ознаменувалася тим, що охопила
всю країну панікою з приводу
епідемії грипу, від якого загинуло
більше 50 людей. Цей факт змушує редакцію допомогти читачам
журналу – лікарям первинної ланки
проводити грамотну
роз'яснювальну роботу з населенням. З цією метою публікуються поради по правильному
поводженню в період епідемії
Євгена Комаровського – лікаря педіатра вищої категорії і визнаного експерта в медицині.

Грип в Україні а епідемічному сезоні 2015-2016рр.
та прогноз на наступний сезон 2016-2017рр. / А.П.
Міроненко та ін.// Клінічна імунологія.Алергологія.
Інфектологія. - 2016. - № 4. - С. 6 – 9.
Грип залишається найакту альнішою глобальною інфекцією, яка щорічно спричинює
епідемії різної інтенсивності та
тривалості в більшості країн
світу і є єдиною
інфекцією,щодо якої
зберігається реальна загроза
виникнення пандемії. Стаття
висвітлює проблему грипу в
Україні в епідсезоні 20152016рр. та прогноз на
наступний сезон 2016-2017рр.

Шлапак І.П. Грип: клініка, діагностика та та
інтенсивна терапія(лекція) // Острые и
неотложные состояния в практике врача. - 2015. № 5. - С. 53 – 62.
Грип – гостра інфекційна
хвороба з періодичним
епідемічним поширенням,
що характеризується
ураженням верхніх
дихальних шляхів з переважанням трахеобронхіту та
вираженою інтоксикацією з
гарячкою. У статті
розглянуто особливості
пандемії грипу у різні роки
а також питання клініки,
діагностики та інтенсивної
терапії.

Михайленко М. Епідемічний сезон грипу:
готуємось заздалегідь // Журнал головної
медичної сестри. - 2015.- № 6. - С.21 - 29

У холодні пори року на грип
та ГРВІ хворіє більшість
населення нашої країни.
Хвороба порушує звичний
ритм людини, підвищується
температура, з‘являється
кашель, нежить. До того ж,
украй небезпечними є
ускладнення грипу. У статті
розглянуто особливості
епідсезону 2015 – 2016рр.,
симптоми грипу,
медикаментозне забеспечення
аптек і медичних закладів,
засоби індивідуального
захисту а також питання
вакцинації.

