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Росицька О.А. Варіанти клінічного перебігу ішемічних 
цереброваскулярних захворювань у хворих з 
мультифокальним судинним ураженням 
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Сорокіна О.Ю., Філіп Ж.В. Порівняльна характеристика 
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Івах В.І. Віддалені результати орrанозберіrаючого 63 
лікування лейоміоми матки в поєднанні з ендометріозом 

Захаров С.В. Цитокіповий профіль у хворих на ранній 71 
прихований сифіліс 
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проведення бариатрического лечення 
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Tryasak N.S. The ro\e of dendritic cells the in . 
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experiment 

Borzykh N.O. , Strafun S.S. , Savosko S.l. . 
Electrophysiologic research of surgica\ly restored med1an 
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cerebrovascular disease in patients with multifocal vascular 
\esions 

Poslavska O.V., Shponka I.S., Gritsenko Р.О., 
Alekseenko О.А. Morphometric analysis of 
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disturbances caused Ьу combat trauma with tl1e protectюn 
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Sorokina OYu, Filip Zh.V. А comparative description of 
dynamics ofmetabolic response indexes in the phases of 
burn disease course depending оп terms ofthe onset of 
surgica\ intervention 

Shostakovyeh-Koretskaya L.R., Lytvyn К.У., 
Chykarenko Z.O., Usenko T.V., Logvinenko V.O. 
Morphologica\ characteristics ofbrain lesions in НІV 
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Stepanov Yu.M., Chaliy N.V., Simonova O.V. The 
pecu\iarities of macroscopic status of the upper 
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Kolesnyk T.V., Bereznyts'kyy Y.S., Duka R.V., 
Kolesnik E.L., Kosova Н.А., Nadiuk A.V. Dynamics of 
par~ete~ of elast!c-e\astic properties of arteria\ wa\1 i':l 
pattents wtth morbtd obesity after conduction ofbariatrІc 
treatment 

K~rustaleva ~.О. Analysis of anxiety \evel in patients 
Wtth myo~ardtal revascu\arization compared with 
c?nservattve approaches to the treatment of ischemic heart dtsease 
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СОЦІАЛЬНА МЕДІЩИПА 

Шостакович-Корецька Л.Р., Шевченко-
Макаренко О.П., Шевельова О.В., Ткаченко В.Д. 
Досвід створення реєстру хворих на хронічні вірусні 
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реєстрації, спостереження і лікування хворих 

За~орожна А.Г., Макаренко О.В. Фармакоекономічна 
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Дитятковскький В.О., Кулієва А.А., 
Бовсуновська К.П. Аналіз розповсюдженості атопічних 
хвороб серед дитячого населення 

ОГЛЯДОВІ СТАТТІ 

Тимченко А.С., Залесекий В.П. Фиброз костного мозга
основа миелофиброза: патогенез, прогностическое 

значение и обоснование антифиброгенньІх лечебньІХ 
стратеги й 

Ходжуж М.І.М., Бондаренко И.П., Завизион В.Ф., 
Артеменко М.В., Ходжуж Т.В., Бондаренко Ю.П., 
Соловьева П.Е., Шевченко Ю.А. Рак молочной железьІ 
и иидекс массь1 тела: роль L-карнитина в прогнозе ответа 
на лечение и исходе опухоли у больньІХ с ожирением 
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90 Yehudina Ye.D., Syniachenko O.V., Polesova T.R., 
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96 Slautenko Уе. New tools for assessing health risks for the 
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Makarenko О.Р., Shevelova O.V., Tkachenko V.D. 
Experience of creating register of patients with chronic 
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registration, monitoring and treatrnent ofpatients 
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