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З М І С Т  

 
ДАЙДЖЕСТ 

7 Історія створення та розвитку Вінницького обласного клінічного шкірно-венерологічного диспансеру 

С.Є.Бельц  

 

 

ДЕРМАТОЛОГИЯ 
 

11 Современные особенности патогенеза и комплексной терапии аллергодерматозов  

Ю.Ф.Айзятулов 

 

15 Дисбактеріоз кишечника у чоловіків, хворих на вугрову хворобу, та його взаємозв’язок з  

тяжкістю клінічного перебігу захворювання 
О.М. Шупенько, В.І. Степаненко  

 

28 Показники еластичності шкіри у жінок хворих на неуточнену інфекцію підшкірної  клітковини –  

бактеріальний целюліт, як диференційно – діагностичні критерії 

Ж.В.Корольова 

 

34 Акне і результати застосування системних ретиноїдів 

Н.В.Данилюк, Н.Г.Вірстюк  

 

41 Взаємозалежність клініко-інструментальних змін при артропатичному псоріазі 

О.О.Сизон  

 

47 Динаміка показників гуморального імунітету у хворих на розповсюджений та артропатичний псоріаз в 

залежності від тяжкості перебігу 

Е.М.Солошенко, В.В.Савенкова, Т.П.Ярмак, З.М.Шевченко, І.В.Гіржанова 

 

50 Функціональний стан шитоподібної залози у хворих на вульгарні вугри в регіоні з природним  

йододефіцитом  

Ю.П.Карвацька, О.І.Денисенко 

 

53 Розацеа: об'єктивізація клінічних проявів (за результатами власних спостережень) 

О.Г.Харитонова 

 

57 Эффективность аутоплазмы, обогащенной тромбоцитами, в комплексном лечении больных очаговой 

алопецией 

Е.А.Шагов, И.Е.Белик, И.В.Свистунов, П.О.Синяченко 

 

62 Комплексне лікування хворих на піодермії з урахуванням стану мікробіоценозу кишечника 

М.О.Дашко, О.І.Денисенко
  

 

66 Патогенетичне лікування неуточненої інфекції підшкірної клітковини - бактеріального целюліту 

Ж.В.Корольова 

 

71 Особливості психодіагностики дерматозів, асоційованих з наркотичною залежністю пацієнтів 

І.О.Чаплик-Чижо, О.О.Сизон., Г.Є.Асцатуров  

 

75 Віддалені результати диференційованого застосування елементовмісних лікарських засобів хворим на 

псоріаз із різних фізико-географічних регіонів 

Т.П.Височанська, О.І.Денисенко 

 

78 Значення вітамінопрофілактики для попередження виникнення дерматологічної патології та  

збереження здоров'я населення 

Н.Ю.Резніченко 

 

84 Нові можливості застосування прямих антикоагулянтів 
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 І.Я. Возняк 

 

87 Функціональний стан щитоподібної залози у хворих на кропив’янку 

Т.І.Рудник, О.С.Свирид-Дзядикевич  

 

96 Акариазы кожи: описание редкого случая зерновой чесотки у пациента 69 лет 

Т.В.Святенко, О.Е.Кочерга, О.Л.Статкевич, Е.Г.Мизина, В.С.Привалов, В.А.Татаровский, 

Е.В.Кондратьева, Т.В.Руденок  

 

100 Обоснование терапевтической тактики при молодых гипертрофических и келоидных рубцах. 

Ю.А.Борзых 

 

103 Фракційний лазерий фототермоліз у лікуванні ускладнень вугрової хвороби 

І.П.Іванова, С.М.Бистрова, М.Е.Барінова, З.Ф.Крівенко 

 

106 Фотодинамическая терапия эрозивно-язвенных поражений слизистой полости рта 

М.Д.Давлеева 

 

 

ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ 

108 Очерк заболеваемости инфекциями, передающимися половым путем, в Украине 

В.Н.Волкославская, А.Л.Гутнев 

 

113 Особенности клинических проявлений генитальных и экстагенитальных форм герпетической инфекции 

Г.И.Мавров, М.Э.Запольский  

 

121 Урогенитальный микоплазмоз: особенности этиологии и эпидемиологии (обзор литературы)  

Г.М.Бондаренко, Т.В.Федорович  

 

126 Епідемічна ситуация і організація боротьби з інфекциями, що передаються статевим шляхом в Одеській 

області 

Г.І.Мавров, І.С.Фучижи, Л.І.Пиньковська 

 

135 Проблема сифилиса в местах лишения свободы 

Мавров Г.И., Осинская Т.В. 

 

139 Хламидийный реактивный артрит и офтальмопатии 

А.К.Павлюченко 

 

 

ПЕДАГОГИКА 

 

145 Принципы общей и местной терапии при лечении кожных больных(лекция) 

Ю.Ф.Айзятулов 

 

158 Цілеспрямованість як один з чинників підвищення ефективності навчання студентів на циклі  

дерматовенерології 

Р.Ф.Айзятулов, С.В.Центіло, Л.О.Гупало, Я.О.Полях, Н.В.Єрмілова, В.В.Юхименко 

 

162 Спеціфікація освітнього процесу і система якості кафедри в Донецькому національному медичному 

університеті ім.М.Горького 

І.Ю.Бєлік, Л.О.Гупало, І.П.Іванова, Я.О.Полях 

 

165 Интерактивное обучение студентов в медицинском университете 

Р.Ф.Айзятулов, Л.А.Гупало, Я.А.Полях, С.В.Центило, Н.В.Ермилова, В.В.Юхименко 

 

170 Особенности формирования профессионального мышления у студентов медицинских вузов. 

М.Э.Баринова, И.П.Иванова, Л.А.Гупало, И.Е.Белик, С.В.Центило 

 

174 Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції за участю міжнародних спеціалістів  

“Стратегія підвищення ефективності етіопатогенетичної терапії хронічних дерматозів та інфекцій, що  
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передаються статевим шляхом”, яка присвячена 90-річчю Донецького обласного шкірно-венерологічного 

диспансеру 24 травня 2013 року (м.Донецьк) 

 

179 ІНФОРМАЦІЯ 


