Беременность низкого риска: эхографические скрининги / Cафонова И.Н.— К.: Медицина Украины, 2019. —142 с: ил.
В томе I руководства uzschool представлены современные принципы ультразвуковой диагностики в акушерстве. Рассмотрены вопросы безопасности метода и организации диагностических программ, приведены эхограммы нормальной ультразвуковой картины беременности разных сроков. Описаны методики рутинных и дополнительных эхографических
исследований плода в I и II триместрах, стандартных и расширенных методов эхографии головного мозга и сердца плода.
Приведены современные рекомендации европейских, американских и интернациональных сообществ перинатальной и фетальной медицины (ISUOG, FMF, NICE, ACOG, AIUM, ACR, SMFM), реферативный анализ более 300 литературных источников.
В основе руководства — данные систематических обзоров и наиболее значимых профильных исследований, а также клинический опыт и обширный визуальный архив автора.Материал изложен в доступной форме.
Руководство предназначено для врачей акушеров-гинекологов, радиологов, специалистов ультразвуковой диагностики
и беременности высокого риска, перинатологов, неонатологов, преподавателей кафедр акушерства и лучевой диагностики, врачей-интернов, студентов медицинских вузов, акушерок.
uzschool— гид в акушерство для радиолога и проводник в УЗ диагностику для акушера.
Г.Ю. Коваль Клиническая рентгенoанатомия с основами КТ-анатомии/ Под ред. Г.Ю. Коваль. — К.: Медицина
Украины, 2014. — 652 с.: ил.
Данное руководство посвящено анатомическим особенностям строения органов и систем человеческого организма в рентгеновском (РГ), в том числе и компьютерно-томографическом (КТ) изображении.
Представлены сведения по рентген- и КТ-анатомии: костно-суставно-мышечного аппарата (голова, позвоночник
и шея, грудная клетка, верхняя и нижняя конечности), центральной нервной системы и органов чувств (головной и
спинной мозг, глаз, ухо, нос и рот), органов полости грудной клетки (дыхательный аппарат, сердце и крупные сосуды),
брюшной полости (пищевой канал, печень и желчные пути, поджелудочная железа, селезенка), таза и забрюшинного
пространства (органы мочеполовой системы и надпочечники).
Описаны укладки и методические приемы, позволяющие получить рентгеновское изображение определенных
анатомических образований в оптимальных условиях для их изучения.
Внимание уделено возрастным особенностям строения и функционирования органов и систем. Акцентуированы
анатомические варианты строения в рентгеновском изображении, что очень важно для дифференциации нормальных
индивидуальных особенностей с начальными проявлениями патологических состояний. Представлены анатомические и метрические показатели границ нормы начала патологии, знание которых позволяет раньше распознать заболевания. Руководство переработано и дополнено.
Застосування джерел іонізуючих випромінювань у медицині та попередження надмірного опромінення персоналу і пацієнтів/Мечев Д.С. , Мурашко В.О. , Коваленко Ю.М. — К.: Медицина України, 2010. — 104 с.
У навчальному посібнику висвітлені питання застосування джерел іонізуючих випромінювань для проведення діагностичних і лікувальних процедур, подана характеристика радіаційногігієнічних вимог до приміщень, обладнання та роботи з закритими, відкритими та нерадіонуклідними джерелами в умовах медичних закладів. Основна увага приділена
питанням дотримання правил радіаційної безпеки та зниження променевих навантажень на персонал і пацієнтів при медичному опроміненні.
Навчальний посібник призначений для слухачів закладів післядипломної освіти, лікаріврадіологів та медичних фізиків
закладів охорони здоров'я, які оформлюють ліцензії на право використання джерел іонізуючих випромінювань для діагностики і лікування, лікарів з радіаційної гігієни, які здійснюють нагляд за використанням ДІВ у медичних закладах, а також співробітників регулюючих органів.
Рекомендовано до видання вченою радою Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ
України (протокол № 9 від 25.11.2009)
Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України для лікарівслухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти (протокол № 3 від 09.06.2010 засідання науковометодичної комісії з медицини Міністерства освіти і науки України).
Променева діагностика: [В 4 т.] / Коваль Г.Ю., Мечев Д.С., Мірошниченко С.І., Шармазанова О.П. та ін. /
За ред. Г.Ю. Коваль. — К.: Медицина України, 2018. — Т. І. — 302 с.: іл. ISBN 978-617-7769-00-1
Пропонований підручник з променевої діагностики на сьогодні не має аналогів ні у вiтчизнянiй лiтературi, ні в літературі післярадянських країн. Нагальна потреба його для підготовки променевих діагностів сприяла третьому перевиданню, яке суттєво доопрацьовано та доповнено порівняно з попередніми виданнями (1998 р., 2009 р.).
Змінено його будову у вигляді чотиритомника: І том присвячено медичній фізиці, ІІ — променевій діагностиці захворювань голови, ІІІ — патологічним процесам скелета, ІV — захворюванням внутрішніх органів. Кожному розділу
променевої діагностики передує променеві анатомія та семіотика. Особливу увагу приділено діагностиці травми мирного і військового часу та диференціальній діагностиці патологічних процесів. Відповідно до нозологічних форм захворювань представлено алгоритм променевих досліджень (РГ, КТ, МРТ, УЗД і радіонуклідних).
Значно розширено та покращено ілюстративний матеріал. Для радiологiв — фахівців з рентгенології, комп'ютерної
томографії, радiонуклiдної, магнiтно-резонансної та ультразвукової дiагностики, а також терапевтів, фтизiатрiв, хiрургiв, ортопедiв-травматологiв, урологів, акушерiв-гiнекологiв та інших.
Авторський колектив представлено провідними фахівцями з променевої фізики і променевої діагностики кафедр радіології і променевої діагностики Національної медичної академії післядипломної освіти (НМАПО), кафедри променевої діагностики Харківської медичної академії післядипломної
освіти (ХМАПО) та іншими провідними фахівцями Києва, Львова, Вінниці тощо.
Урина Л.К. Опыт лучевой диагностики в педиатрии (наблюдения из практики). — К.: Медицина Украины, 2009. — 124 с.
В сборнике обобщен многолетний опыт работы автора, а также данные отечественной и зарубежной литературы в
области применения рентгенологического и ультразвукового методов диагностики пре-имущественно в педиатрической практике.
Назначение сборника — оказание практической помощи врачам по вопросам организации работы в рентгенкабинете детского лечебнопрофилактического учреждения, выбора необходимого метода обследования детей в конкретной
клинической ситуации, особенностей обследования детей и путей снижения лучевой нагрузки во время рентгенологического обследования. В сборнике представлен опыт работы автора на первом отечественном цифровом рентгенодиагностическом аппарате.
Представленные работы посвящены диагностике острых воспалительных заболеваний легких и синусопневмопатий, порокам развития желудочнокишечного тракта, патологии опорнодвигательного аппарата, в частности дисплазии тазобедренных суставов. Подробно изложена методика обследования детей при различных патологических
процессах, обращено особые внимание на функциональные изменения, а также ошибки, которое допускаются при диагностике. Приведены результаты ультразвукового скрининга — дисплазии тазобедренных суставов.
Комплектация автоматизированного рабочего места врачарентгенолога ультразвуковым аппаратом позволила автору представить первый опыт комплексного исследования патологии опорнодвигательного аппарата. Практически все лекции и статьи были опубликованы в журнале «Радіологічний вісник», три работы были представлены на международных форумах.
Книга рассчитана на широкий круг врачейпедиатров, рентгенологов, врачей ультразвуковой диагностики, ортопедов, работающих в детской
сети на этапе первичной диагностики.
Магнитно-резонансная томография в диагностике рассеянного склероза: атлас/ А.П. Мягков, С.А. Мягков. — К.: ВБО
"Украинский Допплеровский Клуб", 2012. — 208 с. + 8 с. цв.вклейка: ил.
Несмотря на то что МРТ впервые была применена у пациентов с рассеянным склерозом (PC) в 1981 году, данная
книга является первым отечественным атласом, в котором представлены методические и скиалогические особенности МРТизображения головного и спинного мозга при данной патологии. При этом рассмотрены и проанализированы
изображения патологических изменений при различных импульсных последовательностях (Т2ВИ, протонной плотности, FLAIR, STIR), пре и постконтрастные изображения (Т1ВИ) и т.н. "черные дыры" при данной патологии. Приведены
также изображения осложнения PC в виде атрофии ГМ и СМ, ошибки в описании PC, обусловленные МРТ, и критерии
его диагностики. Отдельный раздел посвящен дифференциальной диагностике PC с другими заболеваниями,
симулирующими как по клинике, так и по МРТ. Кроме этого, авторами описана МРТдиагностика PC с помощью
расширенного протокола МРТисследований (Т1взвешенные изображения с переносом поляризации,
диффузионновзвешенные изображения; двухмерные и трехмерные спектроскопические изображения — по данным
протонной МРС in vivo).
Книга предназначена для специалистов по лучевой диагностике, невропатологов, врачей других специальностей, а также может являться
учебным пособием для врачейинтернов и студентов медицинских учебных заведений.
Все названия продуктов являются зарегистрированными торговыми марками соответствующих фирм.
Все права защищены. Никакая часть этой книги не может быть воспроизведена в любой форме или любыми средствами, электронными или
механическими, включая фотографирование, магнитную запись или иные средства копирования или сохранения информации, без письменного
разрешения авторов.

Національне керівництво для лікарів, які направляють пацієнтів на радіологічні дослідження. – К.: Медицина
України. — 74 с.
Керівництво розроблено на основі Європейської директиви з радіаційного захисту № 118 «Довідкове керівництво з
медичної візуалізації» з урахуванням діючих у країні нормативних документів та особливостей національної радіологічної
служби.
Метою видання є підвищення ефективності променевої діагностики в країні за рахунок скорочення необґрунтованих
призначень радіологічних досліджень лікарями-клініцистами та наближення вітчизняної радіології до європейської.
Керівництво призначено для лікарів-клініцистів, які направляють пацієнтів на радіологічні дослідження, лікарів-радіологів та студентів медичних вузів.
Керівництво схвалено вченою медичною радою Міністерства охорони здоров’я України (Рішення № 2 від 30 липня 2015 р.)

