
"Ретинобластома": монографія /під ред. Н.Ф.Боброва. - 

Одесса: Видавничий центр, 2020. -324 с.  

Описано новітні діагностичні методики візуалізації 

пухлини (УЗ, СОКТ, ФАГ, МРТ). Наведено 

ефективність авторської (Н.Ф.Боброва, Т.А. 

Сорочинська) схеми первинної поєднаної 

поліхіміотерапії за 10 років. Застосування данного 

методу дозволило зберегти очі з РБ в цілому в 77,3%, 

що відповідно до стадії пухлинного процесу становить 

100% при Т1, 95,2% при Т2, 60% при Т3. При цьому 

вдалося зменшити число курсів системної ПХТ з 

покладених 6 до 4, що значно знижує загальну 

токсичність проведеного лікування. Отримана 

ефективність порівнянна з результатами провідних 

світових офтальмоцентров. У монографії також 

знайшли відображення проблеми РБ високого ризику 

дисемінації пухлинного процесу, нові методи 

енуклеації з використанням високочастотного 

електрозварювання біологічних тканин, що забезпечує 

високу абластичність втручання, питання 

профілактики і лікування анофтальмічного синдрому. 

 

“Офтальмологічна загадка - Птерігіум”: монографія / 

Мальцев Е.В., Усов В.Я., Крицун Н.Ю. – Одеса: 

Астропринт, 2020. -154с. 

У книзі розглянуто питання епідеміології птеригіуму, 

його поширеність у різних регіонах світу. Наведено 

докладні дані з цього питання, що пов’язані з 

розробкою сучасних уявлень про значення інсоляції в 

етіопатогенезі цієї патології. Значну увагу приділено 

викладу поглядів на ознаки птеригіуму, що 

поріднюють його з пухлинами. Підкреслено факт 

відсутності експериментальної моделі птеригіуму, що 

перешкоджає розробці нових способів його лікування, 

особливо хірургічного. Саме таку модель на оці 

кролика і пропонують автори, причому спів ставляють 

ії гістологічні ознаки з птеригіумом, зрозуміло, 

людини. На цій моделі було розроблено новий метод 

хірургічного лікування цього захворювання з 

використанням високочастотного електрозварювання 

біологічних тканин та лімбально-кон’юктивальної 

аутотрансплантації. Доведено його високу 

ефективність. 

Рекомендовано офтальмологам та онкологам. 



“Неонатологія” у 3 томах: монографія / Пасєчнікова 

Н.В., Кацан С.В., Знаменська Т.К., Антипкін Ю.Г., 

Аряєв М.Л. :- Львів, Марченко Т.В., 2020,- 455 с.  

У підручнику інтегровано інформацію з основних 

питань неонатології, зокрема стосовно анатомо-

фізіологічних особливостей новонароджених різного 

гестаційного віку, новітні дані щодо патогенезу, 

діагностики, лікувально-профілактичних та 

організаційних заходів при патології періоду 

новонародженості. Загальні й окремі питання провідні 

фахівці України висвітлили з урахуванням 

міжнародного та вітчизняного досвіду, міжнародних 

клінічних рекомендацій і стандартів надання медичної 

допомоги новонародженим на засадах доказової 

медицини та на основі національних наказів 

Міністерства охорони здоров’я України. Усі викладені 

матеріали пройшли етап незалежного рецензування. 

Рекомендовано для лікарів-неонатологів, педіатрів, 

студентів вищих медичних навчальних закладів, 

інтернів, лікарів суміжних спеціальностей різних 

рівнів підготовки, які надають медичну допомогу 

новонародженим дітям. 

 

"Опіки очей та їх лікування": монографія / Якименко 

С.А. - Одеса: Чорномор'я, 2020. -284 с. 

Монографія присвячена різним питанням патогенезу 

та методам лікування опіків очей, і в першу чергу - 

методам хірургічного лікування. Майже всі 

дослідження і методи лікування, викладені в 

монографії, проведені і розроблені у відділ і 

післяопікової патології ока ДУ“Інституту очних 

хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН 

України” і апробовані на великому клінічному 

матеріалі. У першій частині монографії наведені дані 

про клініку, класифікацію, патогенез та патогенетичн і 

методи медикаментозного лікування опіків очей. У 

другій частині наведені методи раннього хірургічного 

лікування важких опіків очей - пластики повік і 

кон'юнктиви, кератопластики (невідкладної, 

лікувальної, лікувально-тектонічної і тектонічної), 

амніопластики, лімбальної пластики рогівки, 

ксенокератопластики і застосування колагенових 

еквівалентів строми рогівки. У третій частині 

монографії приведені методи лікування важких  



  

наслідків опіків очей - рубцевих змін повік і кон'юнктиви, відновлення кон'юнктивальної і 

орбітальної порожнини при анофтальм і субатрофіі очного яблука для косметичного 

протезування; методи пошарової оптичної кератопластики і кератопротезування як методу 

відновлення зору при більмах, непридатних до оптичної пересадці рогівки. Крім того, в 

монографії є розділи, присвячені історії відділ у післяопікової патології ока ДУ “Інституту 

очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України”, організації невідкладної 

та спеціалізованої допомоги при опіках очей в Україні, застосованому трансплантаційному 

матеріалу і його консервації; діагностиці та хірургічному лікуванню вторинної глаукоми на 

очах з тяжкими наслідками опіків; способам ферментативної некректомії і електроелімінаціі 

продуктів некрозу тканин і їх запалення, синдрому сухого ока при рубцевих наслідк ах опіків 

очей, питань імунології. 

Для лікарів офтальмологів, наукових співробітників, студентів і викладачів кафедр очних 

хвороб вищих навчальних закладів. 

 

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної 

конференції “Актуальні питання офтальмології”, 23-24 

вересня 2020 р. Телеміст Одеса-Тернопіль / 

Пасєчнікова Н.В. та ін. –Одеса, Бондаренко М.О., 

2020-200 с.  

У цьому збірнику представлені матеріали, авторами 

яких є українські фахівці в галузі офтальмології. У 

роботах викладені результати науково-практичних 

робіт, присвячених актуальним питанням надання 

висококваліфікованої допомоги пацієнтам із 

захворюванням очей. 

Матеріали збірника можуть бути корисні для 

науковців, практикуючих лікарів, студентів і 

аспірантів. 

 


