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Нові книги, що надійшли до відділу спеціалізованої медичної літератури за липеньгрудень 2020 року

615.82(075.8)
М31
Масаж загальний та самомасаж [Текст] : [підручник / Л. О. Вакуленко та
ін.]. - Тернопіль : ТНМУ "Укрмедкнига", 2019. - 379, [1] с. : рис., табл.

У підручнику описано: сучасні погляди на зміст, класифікацію, відмінні
особливості, фізіологічні механізми впливу, види масажу; техніку і методику
виконання прийомів масажу, масажу окремих ділянок тіла, самомасажу.
Висвітлено правила побудови і проведення процедури та курсу масажу в
дорослих та дітей, біоенергетичний захист та економізація праці масажиста,
поєднання масажу з іншими методами реабілітації. Описано методи застосування
інформаційних технологій у масажі, алгоритми послідовності діяльності лікаря в
процесі призначення, а фахівця з масажу – проведення масажу. Велика кількість
схем, рисунків, таблиць робить підручник більш доступним і зрозумілим.

61(091)(075.8)
Г63
Голяченко, Олександр Макарович. Історія медицини [Текст] : [посібник] /
Олександр Голяченко, Ярослав Ганіткевич. - 2-е вид., допов. - Тернопіль :
ТДМУ "Укрмедкнига", 2019. - 325, [1] с. : ил., фот.

У підручнику подано короткі відомості про зародження медицини,
медицину стародавнього світу, доби середньовіччя, нового часу. Окремими
розділами представлено українську медицину в Київській Русі, Козацькій та
Гетьманській державах; викладено основну інформацію про новітню українську
медицину радянського часу та років незалежності. В окремих підрозділах
представлені дані про розвиток теоретичних наук і клінічної медицини,
розвиток фармації.

616-053.2(075.8)
Н20
Найпоширеніші захворювання в дитячому віці [Текст] : [навч. посіб.] /
О. Р. Боярчук [та ін.]. - Тернопіль : ТНМУ "Укрмедкнига", 2019. - 158 с. :
табл.

У навчальному посібнику представлено найпоширеніші захворювання
дитячого віку з урахуванням досягнень сучасної медицини. В кожній темі
лаконічно подано визначення стану, етіологію, ланки патогенезу, клініколабораторні критерії діагнозу, принципи лікування, указано препарати та їх
дози, що узгоджуються з протоколами МОЗ України.

616.8-089(075.8)
Ц61
Цимбалюк, Віталій Іванович. Нейрохірургія [Текст] : навч. посіб. / В. І.
Цимбалюк, П. С. Гудак, Т. І. Петрів ; за ред. В. І. Цимбалюка. - 2-е вид., без
змін. - Тернопіль : ТДМУ "Укрмедкнига", 2017. - 254, [2] с. : рис., табл.

У посібнику відповідно до нової програми викладені питання
черепно-мозкової та хребтово-спінальної травми, нейроонкології,
цереброваскулярної патології, дегенеративно-дистрофічних захворювань
хребта, а також основи функціональної та відновлювальної нейрохірургії.

615.8(075.8)
О-75
Основи реабілітації, фізичної терапії, ерготерапії [Текст] : [підручник
/ Л. О. Вакуленко та ін.] ; за заг. ред. Л. О. Вакуленко, В. В. Клапчука. Тернопіль : ТДМУ "Укрмедкнига", 2019. - 371, [1] с. : рис., табл.

У підручнику висвітлено соціально-економічні та медико-біологічні
аспекти здоров’я, організаційні основи, засоби реабілітації, функціональні
обов’язки та юридичну відповідальність осіб, причетних до фізичної та
реабілітаційної медицини.

616.716-006-089(084)(075.8)
С42
Скакун, Леонід Миколайович. Доброякісні та злоякісні пухлини
щелепно-лицевої ділянки [Текст] : фотоальбом : навч. посіб. / Л. М. Скакун ;
М-во охорони здоров'я України, ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я.
Горбачевського МОЗ України". - Тернопіль : ТДМУ "Укрмедкнига", 2018. - 67,
[1] с. : іл.
У навчальному посібнику подано клінічні зображення хворих
доброякісними та злоякісними пухлинами щелепно-лицевої ділянки,
рентгенограми і комп'ютерні томограми кісток черепа.

615.8:681.5](075.8)
П57
Попадюха, Юрій Андрійович. Сучасні роботизовані комплекси, системи
та пристрої у реабілітаційних технологіях [Текст] : навч. посіб. / Ю. А.
Попадюха. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 322, [1] с. : рис., фот.
Розглянуто сучасні роботизовані комплекси, системи та пристрої, які
використовуються у технологіях фізичної реабілітації та оздоровлення.

61-051](477.44+477.42)"19/20В19
Васильчук, Святослав Карпович. Із славетного роду РуданськихБоржковських [Текст] / Святослав Васильчук. - Житомир : Просвіта, 2019. 48, [1] с. : фот.
До 85-річчя з дня народження Олексія Боржковського

В книзі розповідається про людину унікального походження та такої
ж життєвої долі, подолянина Олексія Васильовича Боржковського:
правнучатого племінника, класика української літератури, поета Степана
Руданського.

61(091)(477.42)
М36
Махорін, Геннадій Леонідович. Нариси з історії медицини на
Житомирщині [Текст] / Геннадій Махорін. - Житомир : Рута, 2015. - 103,
[1] с. : фото
У книзі на основі рідкісних матеріалів розповідається про
становлення і подальший розвиток охорони здоров'я на Житомирщині, про
видатних і знаних представників благородної професії лікаря.

616-053.2+616.9-053.2](075.8)
П24
Педіатрія, дитячі інфекції в питаннях і відповідях [Текст] : посібник /
[Боярчук О. Р. та ін.]. - Тернопіль : ТДМУ "Укрмедкнига", 2019. - 307, [1] с.
табл.
У посібнику представлено найбільш поширені захворювання
дитячого віку з позицій сучасних досягнень вітчизняної та світової
педіатричної науки. Чітке і структуроване викладення матеріалу включає
визначення нозологічних форм, класифікацію, етіопатогенетичні ланки їх
розвитку з акцентом на критеріях діагностики та лікування.

