Нові книги, що надійшли до відділу спеціалізованої медичної літератури за
січень-червень 2020 року
616.896-08-053.2
К59
Козявкин, В. И. Применение системы интенсивной
нейрофизиологической реабилитации при детском аутизме
[Текст] : монография / В. И. Козявкин, Л. Ф. Шестопалова, Т. Б.
Волошин. - Киев : Центр учеб. лит., 2018. - 62, [2] с. : рис., табл.
У монографії викладені основні сучасні підходи і напрямки
реабілітації дітей з аутизмом, описана провідна клініко-неврологічна,
клініко-психопатологічна та патопсихологічна симптоматика при
цьому захворюванні. Представлені етапи, методи і технології
реабілітації хворих дітей за Системою інтенсивної нейрофізіологічної
реабілітації (метод проф. В.І. Козявкіна).

616.24-002.58
Л56
Лікування хворих на саркоїдоз легень [Текст] : метод. посіб. /
М-во охорони здоров'я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ.
установа «Укр. центр наук. мед. інформації та патентно-ліценз.
роботи» ; [уклад.: В. К. Гаврисюк та ін.]. - Київ : Велес, 2018. - 50, [2]
с. : рис., табл.

Методичний посібник присвячений актуальній проблемі
підвищення ефективності лікування хворих на саркоїдоз легень. В
даному посібнику представлений алгоритм персоніфікованої терапії
хворих на саркоїдоз легень, заснований на врахуванні протипоказань,
переносимості та резистентності до ГКС-терапії, а також характеру
відповіді на лікування в кожному окремому випадку.

616.145:612.13:616-006
К78
Красносельский, Микола Віленович. Діагностика та
інтенсивна терапія порушень нейро-кардіо-гемодинаміки у
онкологічних хворих з синдромом верхньої порожнистої вени
[Текст] : [монографія / М. В. Красносельский, Є. М. Крутько, С. О.
Пилипенко] ; за ред. М. В. Красносельського ; Нац. акад. мед. наук
України, ДУ «Ін-т мед. радіології ім. С. П. Григор'єва НАМН
України». - Харків : Планета-Принт, 2019. - 115, [1] с. : мал., табл., іл.
У монографії теоретично обгрунтовано і представлено нове
рішення питання діагностики та методу інтенсивної терапії порушень
нейро-кардіо-гемодинаміки в онкологічних хворих з синдромом
верхньої порожнистої вени, спрямованих на зменшення кількості пред
і післяопераційних ускладнень і зниження летальності при даному
синдромі.

61(091)(477)(06)
І-90
"Історія медичної науки, практики та освіти", матеріали
науково-практичної конференції (2018 ; Київ). Збірка статей та тез
науково-практичної конференції «Історія медичної науки, практики та
освіти», 26-27 квітня 2018 р. [Текст] / М-во охорони здоров'я України,
Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа «Ін-т громад. здоров'я ім.
О. М. Марзєєва НАМН України» ; [редкол.: Сердюк А. М. (голов. ред.)
та ін.]. - Київ : ДУ «ІГЗ НАМНУ» : «Реклам. агентство TR Studio»,
2018. - 427, [3] с. : фот., мапи
Збірка статей і тез науково-практичної конференції «Історія
медичної науки, практики та освіти», 26-27 квітня 2018 р.

159.922.7-056.14
К93
Курсінка, Мері Шіді. Виховання надзвичайної дитини [Текст] :
порадник для батьків надто активних, емоційних, вразливих,
чутливих і наполегливих дітей : Raising your spirited child / Мері
Шіді Курсінка ; пер. з англ. Ольга Синиця. - 3-тє вид. - Київ : Наш
формат, 2018. - 430, [2] с.

У цій книжці Мері Шіді Курсінка ділиться з батьками
унікальним досвідом, інформацією і стратегіями виховання, набутими
за багато років роботи в дитячому центрі.

821.161.2'06-94+61:355.4(477)
С79
Стеблюк, Всеволод. Синдром АТО [Текст] : нотатки
«Айболіта» / Всеволод Стеблюк ; Нац. ун-т «Києво-Могил. акад.»,
Центр Європ. гуманітар. дослідж., Центр дослідж. історії та культури
східноєвроп. єврейства. - Київ : Дух і літера, 2017. - 287, [1], [8] л. іл.
с. : фот. кол. - (Бібліотека спротиву, бібліотека надії).
Історія лікаря, професора, полковника поліції Всеволода
Стеблюка, розказана від першої особи. Історія короткого проміжку
часу – з травня по вересень 2014 р., періоду активних протистоянь
українсько-російської війни, офіційно названої «Антитерористична
операція» - АТО. Історія, що складається з реальних подій і фактів,
які автор оцінює крізь призму власного світосприйняття.

615.874.2
І-46
Ільїна, Світлана Іванівна. Здоров'я на вашому столі [Текст] :
пер. із 6-го рос. вид. / Світлана Ільїна. - Київ : Медицина, 2018. - 335,
[1] с.
Книга відомого лікаря-дієтолога Світлани Ільїної «Здоров’я на
вашому столі» адресована всім, хто хоче бути здоровим і подолати
недугу. Людина буде здоровішою, зробить своє життя щасливішим,
якщо щодня споживатиме те, що дарує їй Природа.

616.899-053.9
Б87
Бредесен, Дейл. Альцгеймер - не вирок! [Текст] = The End of
Alzheimer's : reCODE: перша програма лікування й профілактики
спаду когнітивних функцій / д-р Дейл Бредесен ; з англ. пер. Ольга
Бершадська. - Київ : BookChef : Форс Україна, 2018. - 334, [2] с. : рис.,
табл.
У книзі запропоновано нову можливість запобігання і лікування
на ранніх стадіях хвороби Альцгеймера. Автор книги – відомий у
всьому світі нейрохірург, який провів багато досліджень хвороби
Альцгеймера. У книзі запропоновано практичні дії, необхідні для
попередження або ж зцілення хвороби.

37.013-028.82
В12
Вагнер, Тоні. Мистецтво навчати [Текст] = Most likely to succed
: як підготувати дитину до реального життя / Тоні Вагнер і Тед
Дінтерсміт ; пер. з англ. Надія Борис ; [гол. ред. О. Дубчак]. - 2-е вид. Київ : Наш формат, 2018. - 311, [1] с. : табл., рис.

«Мистецтво навчати» має стати настільною книжкою для всіх
учителів, батьків, свідомих громадян, учнів та студентів. Це потужне й
відверте дослідження, насичене неспростовними фактами. Ваґнер і
Дінтерсміт прискіпливо аналізують систему освіти й показують, як
навчальним закладам переорієнтуватися на підготовку наших дітей до
майбутньої роботи.

159.953
І-89
Іставей, Роб. Як запам'ятовувати (майже) все і завжди
[Текст] : приголомшливі лайфаки для прокачки вашої пам'яті / Роб
Іставей ; [пер. з англ. І. Віннічук]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля,
2018. - 175, [1] с. : іл.
Цікаві практичні завдання й техніки запам’ятовування, реальні
історії, незвичайні експерименти та дієві вправи.

