
 

Книжкова виставка:                                                                                                                                                 
“Всесвітній день боротьби з діабетом: що треба знати про хворобу” 

   14 листопада - Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом (World Diabetes 
Day) - це день, який нагадує  всьому прогресивному людству про те, що поширеність 
захворювання невпинно зростає. Вперше Всесвітній день боротьби з цукровим 

діабетом був проведений IDF (Міжнародною діабетичною федерацією) і ВООЗ 
(Всесвітньою організацією охорони здоров'я) 14 листопада 1991 року для координації 

боротьби з цукровим діабетом у всьому світі. Завдячуючи діяльності IDF Всесвітній 
день боротьби з цукровим діабетом охоплює мільйони людей по всьому світу і 

об'єднує діабетичні громади 145 країн з  метою підвищення обізнаності про цукровий 
діабет та його ускладнення. Це захворювання мають близько 425 мільйонів людей у 

світі, з них майже 1,3 мільйона – в Україні, зазначають у Міністерстві охорони 
здоров’я. Для профілактики розвитку захворювання лікарі радять слідкувати за вагою і раціоном. Неправильне 
харчування - основа дієти практично кожного другого нашого сучасника. Низькоякісні швидкі вуглеводи завдають 

величезної шкоди нашим тілам, приводячи до надлишку цукру в крові, який забиває артерії і сприяє накопиченню 
прихованих жирів у внутрішніх органах. 
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2. Бенсман, В. М.                                                                                                                        
Хирургия гнойно-некротических осложнений диабетической стопы [Текст] : 

руководство / В. М. Бенсман ; ГОУ ВПО "Кубанский гос.мед.ун-т". - 2-е изд., перераб. и доп. - 
М. : Медпрактика-М, 2015. - 496 с.   Шифр 617.47/Б 46 

  У керівництві узагальнено 25-річний досвід хірургічного лікування 705 хворих з гнійно-

некротичними ускладненнями синдрому діабетичної стопи. Коротко сформульована концепція 
патогенезу діабетичної стопи. Представлена клініка, діагностика, а також способи хірургічного 

лікування захворювань, що об'єднуються поняттям "діабетична стопа".Керівництво призначене 
для загальних хірургів, фахівців з хірургічної інфекції, інтернів та ординаторів. Окремі його 

розділи будуть цікаві для ендокринологів, реаніматологам і лікарям загальної практики. 

 

3."Діаєвро". Фізична активність та діабет [Текст] : наукове видання / П. Г. Прудиус [и др.] 
; Вінницька обл. ассоц. громадян хворих цукровим діабетом "Благовіст". - Вінниця : Нілан- 

ЛТД, 2017. - 16 с.   Шифр 616.4/Д 44 

 Мета видання привернути увагу громадськості України та світу до проблеми цукрового діабету 
та фізичних навантажень як основного заходу профілактики захворювання та його 

ускладнень. 

 

 

4. Доступно про цукровий діабет [Текст] : наукове видання / П. Г. Прудиус [и др.] ; 
Вінницька обл. асоц. ендокринологів. - Житомир : ТОВ Бук-Друк, 2017. - 152 с. : іл.  Шифр  

616.4/Д 70  

 У книзі викладено всі основні питання, пов’язані з одним із найпоширеніших захворювань 
людства - цукровим діабетом. Читач дізнається, що таке цукровий діабет і які причини його 

виникнення; чому потрібно і коли починати регулярно робити аналіз крові на цукор; які 
існують сучасні методи профілактики і лікування цукрового діабету; про найновішу та 

ефективну дієту для діабетиків. У книзі містяться достовірні та сучасні відомості, що 
відповідають авторитетним рекомендаціям зарубіжних та вітчизняних медичних асоціацій та 



перевірені багатолітнім досвідом автора. Книга про те, як виявити цукровий діабет та як з ним боротися.  

 

5. Ішемічна хвороба серця у пацієнтів із цукровим діабетом [Текст] : монографія / А. 

В. Руденко [и др.] ; ред.: А. В. Руденко, О. І. Мітченко. - Київ : Агат-Принт, 2016. - 181 с.   
Шифр 616.127.3/И 97 

В монографії представлено патогенез, клініку та лікування ішемічної хвороби серця у пацієнтів 

із цукровим діабетом. Обгрунтовано сучасні методи медикаментозного, інтервенційного та 
хірургічного лікування у цієї категорії хворих. Основу публікації становить опис світових 
тенденцій поряд з аналізом власного досвіду та рекомендаціями для практикуючого лікаря.                                                                                                      

Для фахівців у галузі кардіології,ендокринології, інтервенційної кардіології та кардіохірургії.  

 

 

6. Карамышева,Т.Е. Диабет. Современная энциклопедия с новейшими 

рекомендациями [Текст] : монография / Т. Е. Карамышева. - Москва : Изд-во "Э", 2018. - 
464 с.   Шифр 616.4/К 21 

 Керуючись останніми дослідженнями в галузі ендокринології, досвідчений доктор 

Карамишева підготувала унікальну енциклопедію, що містить тільки новітні і найефективніші 
рекомендації, що дозволяють "приборкати" діабет. Увага! Інформація, що міститься в книзі, 

не може служити заміною консультації лікаря. Необхідно проконсультуватися з фахівцем 
перед будь-якими рекомендованими діями. 

 

 

 

 



7. Конспект эндокринолога [Текст] : сборник. ч. 1. Сахарный диабет и метаболический 
синдром / ред.: А. Ю. Заславский, Н. В. Куприненко. - Донецк : Издатель Заславский А.Ю., 

2010. - 80 с.   Шифр 616.4/К 65 

У збірнику висвітлено питання діагностики, лікування та профілактики метаболічного синдрому 
та цукрового діабету. Розглянуто ведення пацієнтів похилого віку з цукровим діабетом. Дано 

рекомендації з лікування таких ускладнень цукрового діабету, як інфекції і сечових шляхів і 
діабетична нефропатія. Рекомендовано для ендокринологів, кардіологів, педіатрів і лікарів 

загальної практики. 

 

 

8. Мкртумян, А. М.                                                                                                                                     
Неотложная эндокринология [Текст] : учебное пособие / А. М. Мкртумян, А. А. Нелаева. - 2-

е изд., испр. и доп. - Москва : ГЭОТАР-МЕДИА, 2018. - 128 с.   Шифр 616.4/М 71 

У навчальному посібнику викладено матеріал з невідкладних станів в діабетології, тиреодології, 
патології надниркових залоз, паращитовидних залоз. Для самоконтролю знань представлені 

тести з усіх розділів невідкладної ендокринології. Навчальний посібник призначений для лікарів 
та клінічних ординаторів. 

 

 

9.  Осложнения сахарного диабета: лечение и профилактика [Текст] : монография / 
ФГБУ "Эндокринологический научный центр", Первый МГМУ им. И. М. Сеченова ; ред.: И. И. 

Дедов, М. В. Шестакова. - Москва : Медицинское информационное агентство, 2017. - 744 с.   
шифр 616.4/О-74 

 Представлені сучасні дані про механізми розвитку, лікування та профілактики гострих і 

хронічних судинних ускладнень цукрового діабету. Для ендокринологів-діабетологів,терапевтів, 



кардіологів, нефрологів та урологів, офтальмологів, хірургів, лікарів загальної практики та сімейних лікарів, а 
також молодих фахівців. 

10.  Сахарный диабет и репродуктивная система женщины [Текст] : руководство / ред.  

Э. К. Айламазян. - Москва : ГЭОТАР-МЕДИА, 2017. - 432 с.  шифр 616.4/С 22 
 

  У керівництві викладено сучасні уявлення про етіологію, патогенез, клінічні прояви, діагностику 
та лікування різних типів цукрового діабету. Розглянуто проблеми впливу вагітності на перебіг 

діабету, вплив діабету на перебіг і результат вагітності, розвиток плода та стан 
новонародженого. Проаналізовано питання регуляції фертильності у жінок з цукровим діабетом, 

які включають подолання безпліддя, контрацепцію і підготовку до майбутньої вагітності. Видання 
призначене лікарям акушерам-гінекологам, ендокринологам, терапевтам, педіатрам, науковцям і 
студентам медичних вузів. 

 
 

 
11. Ткаченко, О. В.  

Больовий попереково-крижовий синдром при цукровому діабеті: діагностичні та 
лікувальні аспекти [Текст] : монографія / О. В. Ткаченко, О. М. Кононець. - Київ : Видавець 

Заславський О.Ю., 2016. - 96 с.   шифр 616.4/Т 48 

У монографії висвітлені сучасні відомості про стан проблеми больових нейропатичних синдромів 
при цукровому діабеті, зокрема наведено дані власних досліджень про неврологічні, 

нейропсихологічні та нейровізуальні особливості при больовому попереково-крижовому синдромі 
у хворих на цукровий діабет. Для неврологів, ендокринологів, діабетологів, сімейних лікарів, 
лікарів-інтернів. 

 

12. Цукровий діабет [Текст] : короткий довідник. - Київ : [б. и.], 2016. - 23 с.   шифр 616.4/Ц 
85 

У довіднику  надано сучасні практичні рекомендації щодо діагностики та лікування цукрового 

діабету. 



 

 13. Ендокринологія [Текст] : підручник / П. М. Боднар [и др.] ; ред. П. М. Боднар. - Вид. 4-е, 

онов. та доп. - Вінниця : Нова книга, 2017. - 456 с. : іл.  Шифр 616.4/Е 62 

 Четверте видання (оновлене та доповнене) підручника відповідає навчальній програмі з внутрішньої 

медицини. Його основу складають 12 розділів, у яких на сучасному рівні викладені етіологія, 
патогенез, клініка, діагностика і лікування основних ендокринних захворювань. Істотно перероблено 

матеріали з питань цукрового діабету, захворювань щитоподібної залози, історії розвитку 

ендокринології. Для студентів старших курсів, лікарів-інтернів вищих медичних навчальних закладів 
IV рівня акредитації та всіх, хто цікавиться ендокринологією. 

 
14. Эндокринология [Текст] : нац. руководство / Рос. ассоциация эндокринологов ; ред. И. И. 
Дедов, Г. А. Мельниченко. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 832 с. - 

(Национальные руководства).   шифр 616.4/Э 64 

У короткій версії національного керівництва "Ендокринологія" наведені сучасні рекомендації щодо 
профілактики, діагностики, лікування ендокринних захворювань та реабілітації 

ендокринологічних хворих. Особливу увагу приділено веденню хворих з найбільш поширеними 
захворюваннями ендокринної системи, такими як цукровий діабет, ожиріння, остеопороз, 

хвороби щитовидної залози. Переглянуті і оновлені всі глави з урахуванням останніх міжнародних 
та вітчизняних рекомендацій, а також введені нові актуальні розділи. Керівництво призначене 

для ендокринологів, терапевтів, лікарів загальної практики, а також студентам старших курсів 
медичних вузів, інтернам, ординаторам, аспірантам. 
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