як один із основних напрямків
збереження та зміцнення здоров'я
населення

“Чим далі просувається наука у вивченні
причин хвороб, тим більш актуальним стає
те загальне положення, що попередити
розвиток хвороб значно легше, аніж
лікувати їх”
Ілля Мечников (1845 –1916),
видатний учений-біолог

З глибокої давнини людство постійно робило спроби зосередити увагу тієї чи іншої системи охорони здоров’я на
питаннях профілактики захворювань. Ще у Стародавньому Китаї оцінку роботи лікаря та її оплату проводили не
за кількістю вилікуваних хворих, а за ефективністю заходів щодо недопущення захворювань. У більш пізні часи
(460–377 рр. до н. е.) Гіппократ наголошував, що «необхідно піклуватися здоров’ям здорових, заради того, щоб вони
не хворіли». На профілактичних заходах наголошувало багато видатних лікарів практичної медицини, особливо в
період інтенсивного розвитку природничих наук і гігієни зокрема. Понад століття тому відомий російський хірург
М. І. Пирогов казав, що «…майбутнє належить медицині запобіжній».
На сьогодні питання профілактики не лише залишається актуальним, воно уже виходить далеко за рамки
медицини і є важливим інструментом вирішення найгостріших соціальних проблем, пов’язаних із подальшим
існуванням та розвитком людства.

Бебешко П.С. Основи профілактичної медицини: підручник / П.С. Бебешко,
Ю.С. Скоробреха, О.П. Коріняк. — 4-е вид., випр. — К. : ВСВ «Медицина», 2017. —
248 с.
У підручнику вміщено основні відомості щодо гігієни довкілля, води та водопостачання, ґрунтів та очищення населених пунктів, харчування, праці, дітей і
підлітків, лікувально-профілактичних установ, особистої гігієни. Книга сприяє
ґрунтовному засвоєнню гігієнічної науки для досконалого планування та втілення в
життя належних профілактичних заходів, спрямованих на оздоровлення
населення, а також формування широкого гігієнічного мислення та світогляду.

Даценко І.І. Профілактична медицина / І.І. Даценко, Р.Д. Габович. - Київ:
Здоров'я, 2004. - 792 с.
У книзі викладені основні напрямки профілактичної медицини, загальної
гігієни, що характеризують умови і чинники навколишнього середовища, їхній
вплив на людину і значення профілактичних заходів, що здобувають все більше
актуальність в охороні здоров’я.
У виданні враховано специфіку профілактичної діяльності майбутніх лікарів і
звернено особливу увагу на профілактику найпоширеніших захворювань.

Соціальна медицина та організація охорони здоров’я: Підручник для студ.
вищ. навч. закл. / [За ред. проф. Ю.В.Вороненка]. – Тернопіль: "Укрмедкнига", 2000.
– 680 с.
У підручнику висвітлено стан здоров'я населення на сучасному етапі розвитку
держави, методи аналізу й оцінки рівня та структури показників здоров'я,
організацію надання медичної допомоги різним контингентам населення та його
санітарно-епідеміологічного забезпечення… Розглядаються системи надання
медичної допомоги в економічно розвинутих країнах світу, актуальні проблеми
лікарської етики та медичної деонтології.

Основи екології та профілактична медицина: підручник / Д.О.
Ластков, І.В. Сергета, О.В. Швидкий та ін. - К. : ВСВ «Медицина», 2017. —
472 с.
У підручнику подано сучасні знання з питань екології та
профілактичної медицини. Висвітлено соціальні умови, природні й
антропогенні чинники навколишнього середовища, які впливають на
здоров’я і працездатність людини, а також заходи, спрямовані на
усунення несприятливого впливу середовища, його оздоровлення,
запобігання виникненню захворювань, зміцнення здоров’я і збільшення
тривалості життя людини.

Гребняк М.П. Профілактична медицина дітей та підлітків: навч. посібник /
М.П. Гребняк. – Донецьк: Видавництво «Норд-Прес», 2004. – 258 с.
У навчальному посібнику викладено основні елементи первинної профілактики захворювань серед дитячого та молодіжного населення. Наведені
гігієнічні вимоги, які забезпечують профілактику несприятливого впливу
факторів довкілля на організм, що зростає. Дана характеристика головних
напрямків керування здоровˈям. Значна увага приділена формуванню
здорового способу життя, оздоровчим чинникам та засадам вторинної
профілактики захворювань.

Громадське здоровˈя: підручник для студентів вищих мед. навч.
закладів IV рівня акредитації / за редакцією В. Ф. Москаленка. – Вінниця:
Нова Книга, 2012. – 560 с.: табл.
У підручнику висвітлено сучасні тенденції та особливості громадського
здоровˈя на глобальному, регіональному та національному рівнях, методи
та способи його аналізу й оцінки… Традиційно-класичні розділи видання
доповнено новими, зокрема, «Правові засади охорони здоровˈя»,
«Промоція здоровˈя та профілактика захворювань», «Екологічне здоровˈя»
та ін.

Гігієна харчування з основами нутриціології: підручник. У двох
книгах. Кн. 1 / За ред. проф. В. І. Ципріяна. – К.: "Медицина", 2007. – 528 с.
У книзі, грунтуючись на сучасній теорії харчування і вчення про функції
їжі та її біологічну дію на організм, автори висвітлюють гігієнічні принципи
раціонального харчування окремих груп населення, основи профілактики
аліментарних та аліментарно зумовлених захворювань, дають гігієнічну і
нутриціологічну
характеристику
харчових
продуктів,
визначають
організаційно-правові основи їх експертизи.

Исаев Ю.П. Практическая валеология / Ю.П. Исаев, Л.А. Попова. К.: Здоров'я, 2009. – 192 с.
У книзі викладено систему формування, збереження та зміцнення
індивідуального здоров'я людини.
Висвітлено сучасні уявлення про індивідуальне здоров'я, найбільш
прості та ефективні методи очищення організму. Розглянуто основи
раціонального харчування, правила використання води для
оздоровлення організму, а також біологічні ритми і заснований на них
добовий режим ...

Клінічна імунологія та алергологія: Підручник / За ред. Г.М.
Дранніка. - К.: Здоров'я, 2006. – 888 с.
У підручнику викладено основи сучасних знань з клінічної
імунології та алергології. Детально розглянуто питання патогенезу,
діагностики, терапії та профілактики імунодефіцитних захворювань,
аутоімунних хвороб, сепсису, патології внутрішніх органів тощо.

Москаленко В.Ф. Концептуальні підходи до формування сучасної
профілактичної стратегії в охороні здоровˈя: від профілактики медичної
до профілактики соціальної / В.Ф. Москаленко. - К.: Авіцена, 2009. – 238 с.
У монографії висвітлено актуальність проблем наукового обґрунтування
та запровадження профілактчних засад в охороні здоров΄я на усіх рівнях її
організації. Представлено еволюцію розвитку профілактичного напряму в
охороні здоров΄я, трансформацію поняття «профілактика», його визначення
та класифікацію за видами та рівнями...

Грипп: эпидемиология, диагностика, лечение, профилактика / Под
редакцией О.И. Киселева, Л.М. Цыбаловой, В.И. Покровского. –М.:
Медицинское информационное агентство, 2012. – 492 с.
Даний посібник є спробою системного аналізу проблем, пов'язаних з
грипом, - від властивостей збудника до клінічної картини і лікування
захворювання.
Особлива увага приділяється новим підходам в розумінні механізмів
взаємодії збудника грипу з організмом людини і його імунною системою, які
пояснюють багато парадоксів грипозної інфекції.

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; Укрмедкнига, 2011. – 303
с.
У посібнику наведено сучасні дані про етіологію, епідеміологію,
патогенез, клініку, діагностіку, лікування і профілактику сезонного,
пандемічного і пташиного
грипів, парагрипу, респіраторносинцитіальної, адено-, рино-, метапневмо-, корона- та бокавірусної
інфекцій.

Учайкин В.Ф. Инфекционные болезни и вакцинопрофилактика у детей:
Учебник для вузов / В.Ф. Учайкин, Н.И. Нисевич, О.В. Шамшева. - Москва:
ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 687 с.
У підручнику представлені основні відомості з етіології, епідеміології,
патогенезу, клініки, діагностики, лікування та профілактики основних
інфекційних захворювань у дітей. Представлені відомості про імунологічної
реактивності дітей різного віку. Висвітлено питання профілактики
внутрішньолікарняних захворювань і перехресного інфікування. Особливу увагу
приділено вакцинопрофілактики та імунореабілітації.

Інфекційні хвороби в загальній практиці та сімейній медицині:
навчальний посібник / М. А. Андрейчин [и др.]; за ред. М. А. Андрейчин. 2-ге вид. - Тернопіль: 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.

Інфекційні хвороби: підручник для студентів вищих мед. навч. закладів / за
ред. О. А. Голубовської. - 2-е вид., переробл. і допов. - Київ : Медицина , 2018. 686 с.
У підручнику викладено сучасні уявлення про найпоширеніші інфекційні й
паразитарні хвороби. Особливу увагу приділено захворюванням, які
трапляються на території України, хворобам, що становлять значну світову
небезпеку… Осучаснено загальні питання інфектології, принципи класифікації
інфекційних хвороб, діагностики, лікування та профілактики, у тому числі
імунопрофілактики.

Педіатрія з курсом інфекційних хвороб та основами імунопрофілактики:
підручник для студ. вищих мед. навч. закл./ за ред. С.К. Ткаченко, Р.І. Поцюрко. –
К.: Медицина, 2009. - 560 с.
У підручнику викладено основні завдання педіатричної служби в Україні.
Зроблено акцент на анатомо-фізіологічних особливостях новонародженої,
недоношеної дитини і догляді за нею. Викладено питання вигодовування грудної
дитини і харчування дітей старшого віку. Описано етіологію, патогенез, клінічну
картину, ускладнення, діагностику, лікування і профілактику основних та
інфекційних хвороб дитячого віку, принципи догляду за хворою дитиною, надання
невідкладної допомоги на догоспітальному етапі й у стаціонарі.

Туберкульоз, ВІЛ-інфекція / СНІД / за ред. В.Ф. Москаленка, Р.Г.
Процюка. – К.: Медицина, 2009. - 424 с.
У навчальному посібнику викладено сучасні проблеми туберкульозу, ВIЛінфекції/СНIДу, що є у світі і в Україні, історичні відомості вчення про
туберкульоз, ВIЛ-інфекцію/СНIД, епідеміологію, етіологію, патогенез цих
захворювань. Сформульовано загальні принципи діагностики і лікування від
туберкульозу, ВIЛ-інфекції/СНIДу. Наведено дані з питань профілактики
туберкульозу, ВIЛ-інфекції/СНIДу.

Епідеміологія: Базовий підручник для студентів вищих мед. навч.
закладів / за ред. І.П. Колеснікової. – Вінниця: Нова Книга, 2012. – 570 с.
Підручник складається з двох частин. У першій частині підручника
(загальна епідеміологія) вісвітлено основи вчення про епідемічний
процес та представлено розділи, в яких на сучасному рівні викладено
питання
дезінфекції,
дезінсекції,
дератизації,
стерилізації,
імунопрофілактики та ін. Друга частина підручника (спеціальна
епідеміологія) присвячена питанням епідеміології та профілактики
актуальних інфекційних захворювань (більше 50 нозологічних форм).

Инсульт: диагностика, лечение, профилактика: руководство для врачей
/ под ред. З.А. Суслиной, М.А. Пирадова. – М.: МЕДпресс-информ, 2008. 283 с.
У керівництві з сучасних позицій висвітлено діагностика і лікування
гострих порушень мозкового кровообігу на різних етапах надання медичної
допомоги. Велике місце відведено питанням профілактики цих станів і
реабілітації хворих. Корисна і різноманітна довідкова інформація підібрана в
додатках до керівництва.

Лизогуб В. Г. Ишемическая болезнь сердца: диагностика,
лечение и профилактика ишемической болезни сердца в
амбулаторных условиях / В. Г. Лизогуб, Н. В. Кузько // Здоров’я. –
2007. – № 4. – С. 7–14.
У книзі викладені сучасні уявлення про етіологію і фактори ризику
виникнення ішемічної хвороби серця. Особливу увагу приділено
диференціальный діагностиці, лікуванню, первинній та вторинній
профілактиці, диспансерному спостереженню, реабілітації хворих
тощо.

Шкарин В.В. Дезинфекция. Дезинсекция. Дератизация: руководство для
студентов мед. вузов и врачей / В.В. Шкарин. – Нижний Новгород: НГМА, 2006. 580 с.
У керівництві описані як наукові основи дезінфекції та стерилізації, так і
практичні рекомендації. Велику увагу приділено питанням знезараження виробів
медичного призначення, в тому числі ендоскопів, представлені режими
дезінфекції, передстерилізаційного очищення і стерилізації. Докладно описані
заходи щодо профілактики внутрішньолікарняних інфекцій, зниження ризику
інфікування медперсоналу і правові основи роботи дезінфекційної служби.

Лизогуб В. Г. Ишемическая болезнь сердца: диагностика,
лечение и профилактика ишемической болезни сердца в
амбулаторных условиях / В. Г. Лизогуб, Н. В. Кузько // Здоров’я. –
2007. – № 4. – С. 7–14.
У книзі викладені сучасні уявлення про етіологію і фактори ризику
виникнення ішемічної хвороби серця. Особливу увагу приділено
диференціальный діагностиці, лікуванню, первинній та вторинній
профілактиці, диспансерному спостереженню, реабілітації хворих
тощо.

