Сучасна медична
періодика у фонді
Миколаївської ОУНБ

Медична література – це вагома інформаційна підтримка для
фахівця, що є запорукою його практичної орієнтації та професійного
зростання. Адже всім відомо, що в періодичних виданнях
публікуються найновіші клінічні розробки та досягнення, ведуться
пошуки шляхів створення якісної системи надання медичної
допомоги заради збереження здоров'я й активного довголіття нації.
Починаючи з 2018 р., Миколаївська обласна універсальна
наукова бібліотека комплектується медичною літературою з різних
напрямків. Пропонуємо до вашої уваги огляд періодичних видань,
що висвітлюють питання охорони здоров’я та функціонування
медичної галузі в Україні.

«Медицина насправді є
найблагороднішою з усіх
мистецтв.»
Гіппократ

Загальні питання
медицини

«Medicine Review»
Науково-практичний
журнал,
в
якому
віддається пріоритет клінічній базі, алгоритмам
діагностики, лікуванню і профілактиці. Містить
багато корисного ілюстративного матеріалу.
Журнал представляє:
 перекладні статті зарубіжних авторів з кращих
європейських
і
північноамериканських
періодичних видань;
 скорочений виклад останніх найбільш важливих
клінічних рекомендацій і консенсусів
міжнародного значення;
 проблемні оглядові статті на основі зарубіжних
матеріалів;
 дайджест актуальних новин зі світу медицини;
 коментарі вітчизняних фахівців до перекладних
матеріалів.

«Довідник головної медичної сестри»
Щомісячний журнал робочих ситуацій з
медсестринства для головних медичних сестер,
заступників головного лікаря з медсестринства, а
також старших медичних сестер. Публікується
моніторинг профільного законодавства охорони
здоров'я
з
роз’ясненнями
експертів,
що
допомагають
легко
орієнтуватися
в
усіх
законодавчих змінах.
У кожному випуску чимало уваги приділено
плануванню роботи головної медичної сестри,
підготовці до перевірок, нормам оснащення
робочих місць, проведення навчання серед
молодшого медичного персоналу. Даються поради
щодо
організації
санітарно-гігієнічного
та
протиепідемічного режимів, вимоги контролюючих
органів щодо обігу лікарських засобів, а також
правила
зберігання
виробів
медичного
призначення.

«Журнал головної медичної сестри»
Спеціалізоване видання для головних медичних
сестер, в якому публікується все для ефективної
роботи середнього та молодшого медичного
персоналу.
У кожному номері подані:
 рекомендації з організації роботи медичних сестер;
 стандарти сестринського догляду;
 суміщення і сумісництво в роботі медсестер;
 нормування праці;
 атестація молодших працівників
молодшою освітою;
 охорона праці;
 посадові інструкції;
 робота з документами;
 оплата праці та відпустки;
 відповіді та запитання.

з

«Журнал заступника головного лікаря»
Спеціалізоване видання для заступників
головних
лікарів,
в
якому
публікуються
рекомендації з організації роботи та практичні
поради з ведення документації.
Журнал містить такі рубрики:
 зміни у нормативно-правовій базі;
 тексти нових нормативних актів;
 фінансово-економічна діяльність закладів;
 контроль якості надання медичної допомоги;
 медикаментозне забезпечення;
 юридичні питання;
 підготовка до перевірок;
 нормування та оплата праці;
 надбавки і доплати.

«Запорожский медицинский
журнал»
Це перше наукове медичне видання, додане
до бази даних «Web of Science» за час незалежності
України, що свідчить про високий фаховий рівень
видання. Окрім цього, журнал входить до понад 25
міжнародних баз даних, архівів, репозитаріїв,
електронних бібліотек та інших електронних
ресурсів.
У журналі публікуються оглядові статті та
лекції із сучасних концепцій медицини і фармації;
оригінальні
експериментальні
та
клінічні
дослідження з різних аспектів сучасної медицини
та фармації; сучасні технології діагностики та
лікування; аспекти сучасної медицини та
фармації; унікальні спостереження з практики;
практичні поради лікарю-практику.

«Здобутки клінічної і
експериментальної медицини»
Науково-практичне видання для фахівців
медичної галузі, що включено
до
переліку
наукових
фахових видань ВАК України та
міжнародних наукометричних баз CrossRef, Google
Scholar, Index Copernicus та Open Journal System.
Журнал практикує політику негайного
відкритого доступу до опублікованого змісту,
підтримуючи принципи вільного поширення
наукової інформації та глобального обміну
знаннями задля загального суспільного прогресу.
Тематика видання: аспекти діагностики та
лікування, особливості внутрішніх хвороб, проблеми
акушерства, гінекології, педіатрії, хірургічної
патології, трансплантології, неврології, психіатрії та
ін.

«Врачебное дело»
Журнал
є
науково-практичним,
багатопрофільним
виданням,
заснованим
Міністерством охорони здоров'я 19 грудня 1918 р.
Видання включає 15 розділів: кардіологія і
ревматологія; гастроентерологія; пульмонологія і
фтизіатрія; гематологія; нефрологія, хвороби
сечовивідних шляхів і сексопатологія; неврологія і
психіатрія; епідеміологія та інфекційні хвороби;
алергологія
та
імунологія;
функціональна
морфологія; гігієна та професійні хвороби;
організація охорони здоров'я і історія медицини;
ендокринологія та порушення обміну речовин;
фізіотерапія
та
курортологія;
онкологія,
рентгенологія, радіологія; генетика, педіатрія,
неонатологія.

«Здоров’я України XXI сторіччя»
Медична газета є провідним спеціалізованим
виданням в області медичної періодики для
працівників системи охорони здоров’я, які
цікавляться розвитком медицини на сучасному
етапі. Матеріали пов’язані з дослідженнями нових
методів лікування хвороб з використанням сучасної
техніки і фармацевтичних препаратів.
Газета є багатопрофільною, кожний номер є
тематичним - акушерство, гастроентерологія,
кардіологія і кардіохірургія, клінічна фармація,
неврологія і психіатрія, діабетологія, онкологія,
гематологія, педіатрія, пульмонологія і алергологія,
урологія і нефрологія, хірургія, травматологія та
інші.

«Медична освіта»
Науково-практичний
журнал,
який
включено до переліку наукових фахових
видань України, в яких можуть публікуватися
результати дисертаційних робіт на здобуття
наукових ступенів доктора і кандидата наук.
Видання висвітлює шляхи удосконалення
вищої медичної освіти, досвід організації
навчальної роботи. У журналі публікуються
статті науково-медичного характеру щодо
методології, сучасних методів навчання,
особливостей викладання дисциплін у галузях
медицини та фармації на додипломному та
післядипломному рівнях. Також друкуються
повідомлення, рецензії, історія медичних
навчальних закладів.

«Медичне право»
Видання,
що
має
на
меті
поєднати
мультидисциплінарну проблематику трьох наук ―
права, медицини і біоетики, ―
стане у нагоді
науковцям і практикам для максимально успішної
роботи над розвитком медичного права в Україні як
галузі права, науки та навчальної дисципліни з
урахуванням міжнародних і регіональних стандартів
та інтеграційних процесів.
У журналі публікуються статті за тематикою
медичного права, фармацевтичного права, правових
основ біоетики, права громадського здоров’я. Попри
висвітлення теоретичних питань, у журналі є інші
рубрики, в яких читачі отримають інформацію про
міжнародні та регіональні стандарти у сфері охорони
здоров’я, національні нормативно-правові акти,
рішення Європейського суду з прав людини, підбірку
медичних справ як національних, так і зарубіжних
держав та ін.

«Медичні перспективи»
Науково-практичний фаховий журнал, тематика
публікацій якого присвячена сучасним проблемам
медицини. Містить матеріали з історії медицини,
оригінальні випадки з клінічної практики, рецензії,
публікації та ювілейні статті про відомих вчених.
Метою видання є надання допомоги вченим, які
прагнуть професійного зростання та удосконалення.
Журнал публікує якісні оригінальні наукові статті,
присвячені важливим досягненням у медицині,
сучасним актуальним проблемам з напрямків:
теоретична
медицина;
клінічна
медицина;
профілактична медицина; соціальна медицина.

«Мистецтво лікування»
Фахове видання для практикуючих лікарів. Його
особливістю є можливість підвищити свій рівень
кваліфікації через рубрику «Дистанційне навчання».
Тематичні розділи видання: препарати і
технології; естетична медицина; превентивна
медицина; інфекції: консультація спеціаліста; здорове
довголіття; реформи охорони здоров’я; гендерна
медицина; фундаментальні дослідження.
Журнал видається за наукової пiдтримки
Національної академії медичних наук України,
Нацiонального
медичного
унiверситету
імені
О.О. Богомольця, Нацiональної медичної академії
пiслядипломної освiти імені П.Л. Шупика, Асоціації
розвитку медичної освіти.

«Міжнародний медичний журнал»

Науковий журнал, що висвітлює питання
теоретичної і клінічної медицини, тенденції
розвитку різних медичних галузей, новітні
досягнення медицини.
Видання має такі рубрики: «Кардіологія»,
«Терапія», «Хірургія», «Педіатрія», «Акушерство і
гінекологія»,
«Нефрологія»,
«Урологія»,
«Психіатрія», «Оториноларингологія», «Неврологія»,
«Онкологія»,
«Офтальмологія»,
«Променева
діагностика», «Питання імуногенезу» та ін.

«Новини медицини та фармації»
Газета є спеціалізованим виданням
наукової інформації для лікарів різних
спеціальностей.
У виданні оперативно публікуються всі
нормативні
акти
Міністерства
охорони
здоров'я України, затверджені стандарти і
протоколи лікування, міжнародні та вітчизняні
рекомендації з лікування та діагностики різних
захворювань.

«Практика управління медичним
закладом + спецвипуск»
Науково-практичний журнал для керiвникiв
лiкувальних закладів, менеджерів системи
охорони здоров'я.
У виданні висвітлюється комплексний пiдхiд
до функціональних обов'язків, повноважень та
професійної
вiдповiдальностi
керiвникiв
медичних закладів. Щомісяця публікується
оперативна iнформацiя про зміни у нормативноправовій базі з детальними коментарями та
рекомендаціями розробників, правові аспекти
діяльності
медичних
установ,
локальні
документи, новини охорони здоров'я, консультації
експертів та ін.

«Практикуючий лікар»
Науково-практичний медичний журнал, що
висвітлює актуальні питання діяльності
практикуючих лікарів - терапевтів, сімейних
лікарів, кардіологів, гастроентерологів та
лікарів інших супутніх спеціальностей.
У кожному номері - протоколи і стандарти
лікування
різних
напрямків,
результати
клінічних досліджень та ін.

«Проблеми безперервної медичної
освіти і науки»
Науково-практичний медичний журнал, що
включено до переліку наукових фахових видань
України. Журнал заснований для вдосконалення та
оптимізації підготовки фахівців за напрямками
«Внутрішні хвороби» і «Сімейна медицина», а
також реалізації безперервної медичної освіти.
Журнал орієнтований на лікаря-практика та його
потреби.
У виданні висвітлюється інформація щодо
політики та стратегії в галузі охорони здоров’я,
медичної освіти, сучасних проблем медицини;
публікуються наукові огляди та лекції на допомогу
лікареві-практику, дискусії та ін.

«Сімейна медицина»

Спеціалізоване науково-практичне видання
призначене для практикуючих лікарів різних
спеціальностей - сімейних лікарів, лікарів швидкої
допомоги, терапевтів, ендокринологів, кардіологів,
ревматологів,
психоневрологів,
пульмонологів,
гастроентерологів, отоларингологів, дерматологів,
інфекціоністів. Журнал включено до переліку
спеціалізованих наукових видань України в галузі
медичних наук та згідно з наказом Міністерства
освіти і науки України - до категорії «Б» переліку
наукових фахових видань України.

«Український медичний часопис»
Науково-практичний журнал, що публікує
результати оригінальних досліджень, оглядові
статті, клінічні випадки, матеріали науковопрактичних конференцій, конгресів, інтерв’ю з
авторитетними
експертами
галузі,
статті,
присвячені
питанням
організації
охорони
здоров’я, навчальні лекції провідних вітчизняних
фахівців у рамках післядипломної освіти лікарів
та інші матеріали, що представляють інтерес для
широкої лікарської аудиторії.
Видання охоплює широкий спектр медичних
дисциплін,
включаючи
терапію,
загальну
практику, кардіологію, неврологію, хірургію,
акушерство та гінекологію, педіатрію та ін.

«Український терапевтичний журнал»
Спеціалізоване науково-практичне видання для
терапевтів, фахівців сімейної медицини і загальної
практики. Основне завдання журналу – висвітлювати
сучасні досягнення медичної науки і практики,
допомагати лікарям в освоєнні передових принципів
розпізнавання і лікування широкого спектра
захворювань.
Особливістю
журналу
є
практична
спрямованість більшості опублікованих матеріалів,
обговорення на його сторінках актуальних проблем
сучасної терапії, ефективності нових лікарських
засобів, методів профілактики, діагностики і
лікування терапевтичних хворих.
Видання є одним з провідних професійних
науково-практичних видань у країні. Входить до
переліку періодичних наукових видань України, в
яких ДАК МОН України рекомендує публікувати
результати наукових досліджень на здобуття вчених
ступенів кандидата і доктора наук.

«Попереджайте хворобу, коли
вона тільки настає.»
Авл Персій Флакк

Фахові видання
з медицини

Акушерство, педіатрія,
неонатологія

«Актуальні питання педіатрії,
акушерства та гінекології»
Науково-практичний
журнал,
в
якому
публікуються сучасні наукові досягнення в галузі
акушерства та гінекології, фізіології і патології плода
та новонародженого. Висвітлюються проблеми
діагностики та лікування ускладнень вагітності,
пологів і гінекологічних захворювань, питання
наукової
організації
акушерсько-гінекологічної
допомоги.
Видання є конструктивним майданчиком для
діалогу провідних фахівців різних педіатричних та
акушерсько-гінекологічних шкіл, обміну досвідом,
зміцнення
міжнародного
співробітництва
та
встановлення ділових контактів.

«Міжнародний журнал педіатрії,
акушерства та гінекології»
Науково-практичний журнал, що висвітлює
найпередовіші досягнення науки і практики в
галузі педіатрії, акушерства та гінекології,
ключові питання розвитку та проблеми
інновацій в педіатрії, акушерстві, гінекології, а
також суміжних галузях.
Видання містить передові статті та
оригінальні дослідження, короткі повідомлення,
замітки
з
практики,
лекції,
клінічні
рекомендації, огляди вітчизняної і зарубіжної
літератури, рецензії, хроніку подій, матеріали,
присвячені ювілейним датам та видатним
постатям медицини.

«Неонатологія, хірургія та
перинатальна медицина»
Часопис створено як медичне науково-практичне
видання
для
публікації
науково-практичних
матеріалів з напряму перинатальної медицини за
розділами: «Неонатологія», «Неонатальна хірургія»,
«Акушерство та гінекологія», «Медична генетика»,
«Педіатрія», «Клінічна фармація» «Фізіологія та
патофізіологія»,
«Патоморфологія»,
«Етика,
деонтологія», «Перинатальна психологія» та ін.
У журналі публікуються матеріали з питань
організації та перспектив розвитку перинатальної
медицини; результати наукових досліджень, випадків
з практики, лекції, оглядові статті та клінічні
рекомендації, створені на засадах доказової медицини,
історичні
матеріали,
анонси
та
матеріали
конференцій, рецензії на монографії та ін.

«Український журнал Перинатологія і
Педіатрія»
Це єдине в Україні видання, що публікує
результати сучасних досліджень з проблем
акушерства та розвитку дитини від зачаття до
повноліття, охоплюючи всі ланки ланцюга
«МАТИ – ПЛІД – ДИТИНА». Адже тільки
мультидисциплінарний підхід і поєднання зусиль
перинатологів, неонатологів і педіатрів зможуть
забезпечити найбільш ефективну медичну
допомогу матерям та їхнім дітям.
Видання публікує результати сучасних
досліджень і наукових досягнень у галузях
перинатології, акушерства, неонатології та
педіатрії у вигляді оригінальних наукових статей,
клінічних спостережень, тематичних оглядів,
коротких повідомлень, матеріалів науковопрактичних конференцій і конгресів.

Гастроентерологія

«Сучасна гастроентерологія»
Науково-практичний спеціалізований журнал
належить до найбільш авторитетних наукових
медичних видань України. Він входить до переліку
українських наукових журналів, що рецензуються, в
яких мають бути опубліковані основні наукові
результати дисертацій на здобуття вчених ступенів
доктора і кандидата наук.
Журнал
висвітлює
новітні
досягнення
експериментально–теоретичного і практичного
напрямів. На його сторінках знаходить відображення
усе різноманіття наукових поглядів провідних
вітчизняних і зарубіжних вчених з актуальних
проблем сучасної гастроентерології, ефективності
нових лікарських засобів, методів профілактики,
діагностики і лікування гастроентерологічних
хворих.

Дерматологія, венерологія

«Український журнал дерматології,
венерології, косметології»
Науково-практичне рецензоване видання,
публікує підсумки наукових досягнень вітчизняної
дерматовенерології,
аналізує
застосування
сучасних методів діагностики і лікування у
медичній практиці. Журнал сприяє підвищенню
престижу української медичної науки та
формуванню
нового
покоління
науковопедагогічних кадрів.
Журнал внесено до переліку наукових фахових
видань України, в яких можуть публікуватися
результати дисертаційних робіт на здобуття
наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та
доктора філософії.

Невідкладна допомога

«Медицина невідкладних станів»
Науково-практичний журнал для лікарів
швидкої допомоги, анестезіологів-реаніматологів
та лікарів інших спеціальностей, які надають
невідкладну допомогу пацієнтам.
У кожному номері представлені проблемні
статті та наукові огляди з найбільш актуальних
проблем медицини невідкладних станів, клінічні
лекції з невідкладної діагностики та лікування,
спостереження з практики.
Журнал внесено до переліку наукових
фахових видань України, в яких
можуть
публікуватися результати дисертаційних робіт на
здобуття наукових ступенів доктора і кандидата
наук.

Нейрохірургія

«Український нейрохірургічний
журнал»
Науковий медичний журнал, публікує матеріали,
що стосуються фундаментальних і клінічних
досліджень в нейрохірургії, а також нейрорадіології,
отоневрології,
нейроофтальмології,
клінічній
нейрофізіології,
органічній
неврології,
нейроімунології, нейробіохімії, нейропатоморфології
та інших суміжних галузях.
Видання висвітлює організаційні питання
охорони здоров’я в галузі нейрохірургії, друкує
інформацію про діяльність Української асоціації
нейрохірургів.

Онкологія

«Experimental Оncology»
Міжнародний науково-практичний журнал,
в якому публікуються оглядові статті,
результати
оригінальних
досліджень
та
повідомлення з фундаментальних та клінічних
аспектів онкології у напрямках системної
біології, клітинної патобіології, молекулярної
онкології, імунології, біохімії та ін.
Окрема увага приділяється питанням
профілактики раку, епідеміології та екології,
аналізу нових методів діагностики та лікування
онкологічних хворих.

«Клінічна онкологія»

Науково-практичний журнал, метою якого є
висвітлення наукових досягнень у галузі
теоретичної та клінічної онкології.
Видання входить до переліку наукових
фахових видань України, затвердженого наказом
МОН України у галузі медичних наук.

«Онкология»
Науково-практичне видання, в якому
публікуються оригінальні та оглядові роботи з
теоретичної та клінічної онкології, випадки з
практики, лекції та матеріали наукових
конференцій.
Видання входить до переліку наукових
спеціалізованих видань України, затвердженого
наказом МОН України у галузі медичних і
біологічних наук.
Журнал розрахований на широке коло
фахівців: лікарів-онкологів, науковців, лікарів
інших хірургічних спеціальностей.

Отоларингологія

«Оториноларингологія»
Журнал висвітлює проблеми, досягнення і
перспективи розвитку вітчизняної і світової
отоларингології, новини фармакотерапії, шляхи
впровадження наукових розробок в практику
охорони здоров'я.
Основною метою видання є привернення
уваги науковців і практикуючих лікарів до
актуальних проблем в оториноларингології,
поширення
інформації
про
передові
дослідження в цій області, а також формування
тематичних наукових майданчиків для обміну
науковими думками, пропозиціями та досвідом
в області хвороб вуха, горла і носа.

Офтальмологія

«Офтальмологический журнал»
Науково-практичний
журнал,
в
якому
публікуються клінічні та експериментальні
дослідження, а також огляди літератури. Видання
присвячене новим діагностичним і хірургічним
методам, сучасним методам лікування, результатам
клінічних випробувань і досліджень. Журнал
входить до переліку наукових фахових видань
України, в яких можуть публікуватися результати
дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів
доктора и кандидата наук.
Журнал присвячений новим діагностичним і
хірургічним методам, сучасним методам лікування,
результатам клінічних випробувань і досліджень.

Психологія, психіатрія

«Медична психологія»
Журнал внесений до переліку фахових видань
з психологічних наук та з медичних наук.
Публікуються оригінальні статті з актуальних
проблем психології в медичній практиці, а також з
проблем клінічної психології у сфері освіти,
соціального
захисту,
правової
діяльності,
діагностики і психокорекції у клінічній психології.

Пульмонологія, фтизіатрія

«Туберкульоз, легеневі хвороби,
ВІЛ-інфекція»
Науково-практичне видання для фтизіатрів,
пульмонологів,
терапевтів,
інфекціоністів
і
торакальних хірургів, що публікує результати
фундаментальних досліджень у галузі фтизіатрії,
пульмонології та інфектології, висвітлює науковомедичну
і
соціальну
проблематику
ВІЛінфекції/СНІД.
Журнал внесено до переліку наукових фахових
видань України, в яких можуть публікуватися
результати дисертаційних робіт на здобуття
наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та
доктора філософії.

Сестринська справа

«Медсестринство»
Науково-практичний журнал, присвячений
актуальним
питанням
розвитку
медсестринства та медсестринської школи в
Україні.
Практичне видання для медичних сестер
висвітлює нові досягнення в медсестринській
освіті та практиці, питання психології,
педагогіки та менеджменту в роботі старших і
головних медсестер. Представлений досвід
кращих медсестер різного профілю, наукова
робота та багато іншого.

Стоматологія

«Вісник стоматології»
Науково-практичне видання, основною метою
якого є висвітлення досягнень медицини у сфері
стоматології. Публікуються матеріали з клінічних
досліджень експериментальної медицини та
результати дисертаційних робіт з стоматології.
Журнал містить ортодонтичний, хірургічний,
ортопедичний і терапевтичний розділи. Особлива
увага приділяється стоматології дитячого віку.
Видання включене до переліку наукових
фахових видань України, в яких можуть
публікуватися основні результати дисертаційних
робіт.

«ДентАрт»

Спеціалізоване
медичне
видання,
присвячене естетичним аспектам прямої та
непрямої реставрації, ортодоксії, ендодонтії,
пародонтології і хірургії. Має практичну
спрямованість, містить відомості про сучасні
технології і матеріали.
Журнал
допомагає
стоматологам
в
організації власного бізнесу, узагальнює
світовий
досвід
у
галузі
естетичної
стоматології.

«Дента Клуб»
Спеціалізоване видання, відмінною рисою
якого є ідея «клубу»: практикуючий лікар
ділиться досвідом зі своїми колегами на його
сторінках. Цей журнал є майданчиком для
обміну практичним досвідом, для спілкування
фахівців, яких об'єднує інтерес до стоматології.
Він містить інформацію про навчальні курси,
конгреси і виставки, що відбулися за кордоном.
У журналі відсутні наукові статті, що не
мають практичного втілення. Тільки практика і
досвід, максимум візуалізації, мінімум «води».

«Зубное протезирование»
Спеціалізоване видання буде корисним
стоматологам та зубним технікам.
У журналі подані матеріали конференцій,
семінарів; новини від виробників матеріалів та
зубної техніки; висвітлюються клінічні
аспекти протезування та сучасні дентальні
технології, робота зуботехнічної лабораторії.

«Клінічна стоматологія»
Науково-практичний журнал, що публікує
статті провідних вітчизняних та зарубіжних
фахівців з усіх розділів стоматології, найновішу
інформацію
про
високоякісне
обладнання,
інноваційні методики, стоматологічні матеріали
провідних світових фірм-виробників, матеріали
вітчизняних
і
міжнародних
спеціалізованих
конференцій та симпозіумів.
Видання спрямоване на висвітлення нових
досягнень в науці, освіті та практичній стоматології.
Тематичні розділи журналу: терапевтична
стоматологія, хірургічна стоматологія, ортопедична
стоматологія, дитяча стоматологія, експериментальні
дослідження.

Ортопедія, протезування

«Ортопедия, травматология и
протезирование»
Рецензований журнал є офіційним виданням
Української
асоціації
ортопедів-травматологів,
внесений до переліку наукових фахових видань
України в галузі медицини для публікації наукових
результатів дисертацій.
У виданні публікуються оригінальні статті,
огляди, дискусії на допомогу лікарям-практикам і
дослідникам, діяльність яких пов’язана з Статті
відображають передовий досвід і результати
наукових досліджень стосовно захворювань і
пошкоджень опорно-рухової системи та їхнього
лікування.

Хірургія

«Хірургія дитячого віку»
Науково-практичне
видання
є
єдиним
рецензованим та з відкритим доступом журналом з
дитячої хірургії в Україні, що сприяє просуванню
сучасних
досліджень
і
виконує
функцію
практичного та теоретичного керівництва для
дитячих
хірургів.
Публікує
оригінальні
дослідження,
клінічні
спостереження
щодо
проблем у дитячій хірургії, матеріали семінарів,
конференцій,
оглядові
статті,
що
містять
інноваційні ідеї та напрямки в клінічній і
академічній хірургії дитячого віку.
Зміст журналу також включає матеріали
суміжних
галузей,
таких,
як
ортопедія,
анестезіологія,
післяопераційний
догляд
і
реабілітація, педагогіка тощо.

«Хірургія України»
Науково-практичне видання, що висвітлює
актуальну проблематику ургентної та планової
хірургії, застосування малоінвазивних технологій в
абдомінальній
хірургії,
ключові
питання
антибіотикотерапії, актуальні питання медичної
науки, досягнення хірургічних наукових шкіл
України.
Журнал розкриває фундаментальні дослідження у
галузі нових медичних технологій і науковопрактичної
медицини,
сприяє
створенню
«відкритого майданчика» між вченими і фахівцямипрактиками.

«Шпитальна хірургія»
Науково-практичне видання, що охоплює
різні галузі хірургії та має наукове й практичне
значення для хірургів усіх спеціальностей.
Журнал включено до переліку наукових фахових
видань України, в яких можуть публікуватися
результати дисертаційних робіт на здобуття
наукових ступенів кандидата і доктора медичних
наук.
Публікуються оригінальні статті, огляди,
дискусії,
лекції
провідних
фахівців,
що
відображають передовий досвід і результати
наукових досліджень стосовно хірургічних
захворювань та їхнього лікування,.

Фармакологія

«Фармацевт-практик»
Науково-практичний журнал для спеціалістів
у галузі медицини та фармації: аптечних і
клінічних
провізорів,
фармацевтів,
лікарів,
студентів
медичних
та
фармацевтичних
навчальних закладів, співробітників компаній, які
працюють
у
виробництві
та
дистрибуції
лікарських засобів та виробів.
У кожному номері публікуються новини
фармацевтичного
сектору;
матеріали
про
інноваційні розробки в медицині та фармації,
розробку, випробування і застосування лікарських
засобів, фармацевтичну освіту, фармакоекономіку,
фармацевтичну профілактику, досвід аптек,
професійну етику та ін.

«Фармацевтичний часопис»
Науково-практичний журнал є фаховим
виданням у галузі «Фармацевтичні науки» та
включений до переліку фахових видань України, в
яких
можуть
публікуватися
результати
дисертаційних робіт на здобуття наукових
ступенів доктора і кандидата фармацевтичних
наук. Містить оригінальні статті та огляди, що
відображають передовий досвід і результати
наукових досліджень у фармацевтичній галузі,
висвітлюють
інформаційні
та
інноваційні
технології у фармації, організацію роботи
аптечних підприємств тощо.

Запрошуємо ознайомитися
з представленими періодичними виданнями
у Миколаївській обласній універсальній
науковій бібліотеці
(м. Миколаїв, вул. Московська, 9).

