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События и комментарии 

З Новим 2017 роком та Різдвом Христовим! 

Иммуноонкология: будущее уже сегодня 

AB OVO: форпост захисту здоров’я дитини та жінки Снегирев Ф.Г.  

Національному медичному університету імені О.О. Богомольця — 175 років! 

Многая літа, шановна alma mater! Стасенко Т.  

Украина — Израиль: акушерская анестезиология в зеркале современных вызовов 

Стасенко Т.  

Новейшие технологии диагностических, лечебных и профилактических 

мероприятий в дерматовенерологии Колесник М.  

Особливості лікування людей літнього віку: навздогін VI Національному конгресу 

геронтологів і геріатрів України  Снегирев Ф.Г. 

До 2019 р. — 1500 інсультних лікарень: такою є мета європейського проекту 

«Ініціатива Angels», до якого нині приєдналася і Україна Стасенко Т.  

Базові характеристики провідних систем охорони здоров’я в контексті визначення 

стратегії для України Снегирев Ф.Г.  

Европейский уровень кардиохирургии — в Украине!  Стасенко Т.  

Стратегии профилактики неинфекционных заболеваний и пути их реализации 

Колесник М.  

Сахарный диабет и его осложнения: новые направления в лечении Колесник М.  

Георгію Васильовичу Гайку — 80 років! 

Нейроендокринні пухлини: як зробити медичну допомогу доступнішою                           

Устинов А.В.  

Неонатология: планы на будущее из дня сегодняшнего Стасенко Т.  

Сучасна гастроентерологія — персоніфікована і доказова Стасенко Т. 

Врачу-практику 

Эффективность фитотерапевтических препаратов при остром вирусном 

риносинусите 

Лечение пациентов с хронической нейропатической болью в общей медицинской 

практике Безшейко В.Г.  



Инновационный прорыв в иммунотерапии опухолей: возможности 

пембролизумаба Мальцев Д.В.  

Роль первинного контакту з пацієнтом у виявленні порушень зорових функцій 

серед дітей перших років життя (огляд літератури) Рыков С.А. Баринов Ю.В. 

Молекулярно-генетические аспекты иммунопатогенеза и последние тенденции 

развития методов визуализации хронических воспалительных заболеваний кишечника 

Залесский В. Н. Жайворонок М.Н.  

Оригинальные исследования 

Добове моніторування артеріального тиску у хворих на хронічну серцеву 

недостатність зі збереженою фракцією викиду Ярош В.А. Ена Л.М. 

Нарушения цитокиновой регуляции у пациентов с диабетической ретинопатией 

Витовская О.П. Ахмад Т.С. Бычкова Н.Г.  

Поздние потенциалы желудочков и морфофункциональное состояние сердца у 

пациентов пожилого возраста с артериальной гипертензией и фибрилляцией предсердий 

Бевзюк Л.В. Ена Л.М.  


