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Акушерство 

5-10 Керівництво з оптимізації ведення вагітності на ранніх строках в умовах 

розвитку пандемії коронавірусу (СОVID-19) 
Інформація для медичних працівників. Версія 1.1. Опубліковано 21 квітня 2020 р. 

50-53 Вульварный и промежностный варикоз у беременных 
О. В. Дженина1 , к.мед.н.; В. Ю. Богачев1-2, д.мед.н.; А. Л. Боданская1. 1ООО «Первый 

флебологический центр», Россия, Москва. 2ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова 

Минздрава России 

Гінекологія 

11-15 Алгоритм безпечного застосування замісної гормональної терапії в період 

менопаузи 

16-18 Синдром гіперпролактинемії у практиці акушера-гінеколога 
В.І. Пирогова, професор, д.мед.н. завідувачка кафедри акушерства, гінекології та 

перинатології ФПДО Львівського національного медичного університету ім. Данила 

Галицького 

24-25 Рекомендації щодо проведення кольпоскопії під час пандемії COVID-19 
Королівський коледж акушерів і гінекологів (The Royal College of Obstetricians and 

Gynaecologists, RCOG) Британське товариство кольпоскопії та патології шийки матки 

(The British Society for Colposcopy and Cervical Pathology, BSCCP) 

26-35 Тактика ведення пацієнток з вульвовагінальним кандидозом 
Рекомендації Британської асоціації з питань сексуального здоров’я та ВІЛ 2019 

36-38 Рецидивуючі вагініти: у центрі уваги вульвовагінальний кандидоз 
М.В. Медведєв, д.мед.н., професор кафедри акушерства та гінекології ДЗ 

«Дніпропетровська медична академія МОЗ України» 

40-45 Генитальный герпес в практике гинеколога 
М. В. Майоров, С. В. Ворощук, Е. А. Жуперкова, С. И. Жученко, КНП «Городская 

поликлиника № 5» Харьковского городского совета, О. Л. Черняк, к.мед.н., кафедра 

акушерства и гинекологии медицинского факультета Харьковского национального 

университета им. В. Н. Каразина 

46-49 Реосорбілакт покращує ефективність емпіричної терапії запальних захворювань 

органів малого таза. Клінічне спостереження 
І. В. Лахно, д.мед.н., професор кафедри перинатології, акушерства і гінекології 

Харківської медичної академії післядипломної освіти, А. Е. Ткачов, завідувач 

відділення функціональної діагностики КНП «Міський перинатальний центр» 

Харківської міської ради 



54-58 Інверсія (виворіт) матки, асоційована із субмукозною лейоміомою. Клінічний 

випадок 
Ю. В. Лавренюк, кафедра акушерства, гінекології та репродуктології Національної 

медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. М. В. Лоншакова, 

Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини 

Міждисциплінарні проблеми 

19-23 Клініко-патогенетичні особливості перебігу гострого необструктивного 

пієлонефриту у жінок репродуктивного віку 
С. П. Пасєчніков, д.мед.н., професор, завідувач кафедри урології Національного 

медичного університету ім. О. О. Богомольця, завідувач відділу запальних захворювань 

ДУ «Інститут урології НАМН України»; П. О. Самчук, к.мед.н., кафедра урології 

Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця, м. Київ 

59-61 Праця, відпочинок та розваги у приміщенні в період пандемії COVID-19: можливі 

варіанти організації для запобігання поширенню епідемії 

62-67 Фармакологічне лікування остеопорозу в жінок у постменопаузі. Керівництво з 

клінічної практики Європейського ендокринологічного товариства 
R. Eastell, Велика Британія; C. J. Rosen, D. M. Black, A. M. Cheung, M. H. Murad, 

D. Shoback, США 

Дайджести 

23 Выявлены новые эффекты от вакцинации против ВПЧ 

25 Онлайн-сервисы для диагностики ошибаются в двух третях случаев 

35 Коронавирус влияет на плаценту 

 


