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Алгоритм диагностики и лечения пострадавших с травмой таза, ос-
ложненной забрюшинным кровоизлиянием / А. М. Файн [и др.] //Жур-
нал им .Н.В.Склифосовского "Неотложная медицинская помощь". – 2017. 
– N 2 ЕБ. – С.140–144. – Библиогр.: с.144 
Аннотация  
Представлен разработанный  диагностический и лечебный алгоритм по-
зволяющий  снизить летальность, уменьшить частоту общих и местных 
осложнений у пострадавших с повреждением таза, сопровождающимся 
забрюшинным кровоизлиянием, сократить сроки постельного режима и 
стационарного периода лечения. 
Замовити повний текст… 
 
Галушко О.А.  
Особливості виникнення та перебігу електролітних порушень в гос-
трий період інсульту у хворих на цукровий діабет / О. А. Галушко // 
Медицина неотложных состояний. – 2017. – N 1. – С.87–91. - Библиогр.: 
с.91  
Аннотация  
У даній  статті досліджена частота, особливості розвитку та лікування 
електролітних порушень у хворих на гострий інсульт на фоні супутнього 
цукрового діабету. 
Замовити повний текст… 
 
Забезпечення респіраторної підтримки у пацієнтів відділення інтен-
сивної терапії: можливості черезшкірної дилатаційної трахеостомії / 
О. А. Галушко [та ін.] // Медицина неотложных состояний. –2017. – N 1. – 
С.82–86. – Библиогр.: с.86  
Аннотация 
Аналізуються методи забезпечення респіраторної підтримки у пацієнтів 
відділення інтенсивної терапії, наведена техніка пункційно-делатаційної 
трахеотомії, аналізуються її відмінності від класичної техніки трахеотомії.  
Замовити повний текст… 
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Ким Е.Д.   
Современные подходы к инфузионной терапии преэклампсии и эк-
лампсии / Е.Д.  Ким // Медицина неотложных состояний. – 2017. – N 1. – 
С.77–80. – Библиогр.: с.80  
Аннотация 
В статье приведены результаты исследования различных методов кор-
рекции гиповолемических состояний в дородовом периоде. 
Замовити повний текст… 
 
Предикторы сепсиса у пациентов с неотложными состояниями / Г. 
В. Булава [и др.] // Журнал им.Н.В.Склифосовского “Неотложная меди-
цинская помощь”. – 2017. – N 1 ЕБ. – С.13–19. –Библиогр.: с.18-19  
Аннотация 
В статье приведены результаты изучения изменения концентраций 
биомаркеров воспалительного процесса в 1–2-е сутки у пациентов с 
высоким риском развития сепсиса. Полученные результаты указывают 
на возможность использовать в качестве предикторов сепсиса у пациен-
тов с высоким риском его развития такие маркеры, как ЛСБ, СРБ, ИЛ-2R 
и ИЛ-6. 
Замовити повний текст… 
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