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Всесвітній день боротьби проти раку (англ. World Cancer Day) – відзначається щорічно 4 лютого.
Проголошений «Міжнародним союзом по боротьбі з онкологічними захворюваннями» (Міжнародний
союз проти раку) (англ.Union for International Cancer Control, UICC).

Мета – підвищення обізнаності про рак як про одне із найстрашніших захворювань сучасної
цивілізації, привернення уваги до запобігання, виявлення та лікування цього захворювання та про
завдання, що стоять перед світом в боротьбі з раком, закликати політиків і організації-члени UICC
відноситься до раку, як політичного пріоритету.

Відомо, що виникнення 43% ракових захворювань можна було б запобігти за допомогою таких
норм здорової поведінки, як:

Обмеження доступу до паління, боротьба з цим явищем.
Фізична активність, збалансована, здорова їжа.
Вакцинація проти вірусів, що викликають рак печінки і шийки матки.
Уникання тривалого перебування на сонці і в соляріях.

Щорічно 4 лютого під час Всесвітнього дня боротьби з раком Всесвітня організація охорони
здоров'я (ВООЗ) і Міжнародне агентство з вивчення раку надають підтримку Міжнародного союзу проти
раку в поширенні інформації про заходи щодо полегшення тягаря цього захворювання.
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Головин, Дмитрий Иванович.
Атлас опухолей человека (гистологическое строение) /

Atlas of human tumours / Д. И. Головин. - Л.: Медицина,
Ленингр. отд-ние, 1975. - 318 с.

Атлас содержит многочисленные, тщательно подобранные
микрофотографии, которые дают представление не только об
основных онконозологических единицах, но и их главных
разновидностях. В тексте приведены те сведения, без которых
невозможно составить о той или иной опухоли правильное
суждение. Объем и характер этих сведений варьируют от одного
новообразования к другому, отражая их особенности.

Отдельно освещены некоторые вопросы общей
онкоморфологин (морфогенез, гистогенез, морфогенетические
потенции опухолевых тканей) и вытекающие из них принципы
гистологической диагностики опухолей.
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Мягков, Олександр Павлович.
Атлас променевої діагностики пухлин кісток і м’яких

тканин: [навч. посіб. для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів
закл. (ф-тів) післядиплом. освіти] / О. П. Мягков, С. О.
Мягков; Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти. -
Запоріжжя: Шамрай Г. С., 2017. - 295 с.

Атлас є першим вітчизняним виданням, у якому представлені
зображення майже всіх пухлин опорно-рухового апарата, отримані
променевими методами, та можливості їхньої диференціальної
діагностики з іншими новоутвореннями й не пухлинними
захворюваннями м'яких тканин. У першій частині наведені дані
радіологічних досліджень добро- і злоякісних пухлин кісток. Друга
частина присвячена майже не описаній у вітчизняній літературі
променевій діагностиці пухлин м'яких тканин і не пухлинних
захворювань м'яких тканин.
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Ультразвуковая диагностика в онкологии: практ. рук.
/ Р. Я. Абдуллаев, Д. А. Алиев, Н. Д. Тронько [и др.]. -
Харьков: Новое слово, 2013. - 386 с.

В учебном пособии представлено более 1000 эхограмм,
демонстрирующих ультразвуковую семиотику опухолей
желудка, желчного пузыря и желчных протоков, печени,
поджелудочной железы, селезёнки, почек, мочевого пузыря,
предстательной железы, ободочной и прямой кишок, матки и
яичников, щитовидной и молочной желез, надпочечников,
костно-мышечной системы, мозга, лёгких, глаз и сердца.
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Камерон, Ивен.
Рак и витамин С: обсуждение природы, причин,

профилактики и лечения рака (особая роль витамина С):
пер. с англ. / И. Камерон, Л. Полинг. - М.: Кобра
Интернэшнл, 2001. - 333 с.

Юбилейное издание посвящено 100-летию со дня
рождения Лайнуса Полинга. Лайнус Полинг – всемирно
известный ученый, дважды лауреат Нобелевской премии - по
химии в 1954 г. и премии Мира в 1962 г. Главным делом
последних десятилетий его жизни было применение больших
доз витамина С в лечебных и профилактических целях.

616-006
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Скачко, Борис Глібович.
Рак: профілактика, лікування, реабілітація / Б. Г.

Скачко. - К.: Медицина, 2006. - 159 с.

У книжці представлено систему оцінювання вірогідності
розвитку як онкозахворювання взагалі, так і схильності до
окремих локалізацій раку. Запропоновано засоби і методи
активної профілактики. Показано можливість визначення стану
організму, коли розвиток онкозахворювання дуже імовірний, а
також ранньої діагностики його на доклінічному етапі.

Практичне використання запропонованих рекомендацій
дасть змогу зменшити ризик розвитку або рецидиву
онкологічного захворювання, виявити на ранніх стадіях (коли
допомога найефективніша) не лише його, а й ті недуги, що
виникають на тлі хронічної інтоксикації, нераціонального
способу життя, медикаментозного лікування, незбалансованого
харчування. Це атеросклероз судин, ішемічна хвороба серця,
гіпертонічна хвороба, інсулінозалежний цукровий діабет, які
об’єднують під назвою «метаболічний синдром», так званий
смертельний квартет.

616-006
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Соколов, Олег Давыдович.
Пути предупреждения и профилактики рака / О. Д.

Соколов. - Одесса: Эвен, 2006. - 153 с.

Одной из актуальнейших проблем человечества является
борьба со злокачественными опухолями. Многие ученые мира
работают над изучением причин их возникновения,
распространения, методами диагностики, лечения и
профилактики.

Широко раскрывается современное состояние проблем
предупреждения и профилактики рака различных локализаций.

616-006
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Бондар, Григорій Васильович.
Переможемо рак разом: попередження та лікування

онкол. захворювань / Г. В. Бондар. - Донецьк: Донеччина,
2008. - 203 с.

Книга являє собою результат сорокарічної роботи в такій
важкій та багатопроблемній галузі медицини, як онкологія.

Автор зумів розповісти в доступній формі про
виникнення, розвиток, профілактику і лікування раку.

616-006
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Детская онкология: руководство для врачей / Б. В.
Афанасьев, И. А. Балдуева, М. Б. Белогурова [и др.]; под
ред. М. Б. Белогуровой. - СПб.: Спец. лит., 2002. - 351 с.

Книга «Детская онкология» разделена на две части: в
первой освещаются общие вопросы детской онкологии –
диагностические подходы и методы, обсуждаются вопросы
этиологии и эпидемиологии детского рака, дается общий обзор
применяемых специальных методов лечения.

Вторая часть руководства посвящена частным вопросам
детской онкологии, т. е. дается краткое описание
нозологических форм, необходимых диагностических подходов
в конкретной клинической ситуации.

Издание иллюстрировано рентгенограммами, схемами и
рисунками.

616-006
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Thyroid cancer in Ukraine after Chernobyl: dosimetry,
epidemiology, pathology, molecular biology / M. Chepurny, V.
Gerasymenko, O. Ivanova [et al.]; ed. M. Tronko [et al.]; Nagasaki
Association for Hibakushas’ Medical Care (NASHIM). - Nagasaki,
Japan: NASHIM, 2014. - 175 p.

Переклад назви: Рак щитовидної залози в Україні після
Чорнобиля.

The international team of authors of the present book attempts to
sum up and overview the enormous and unique materials obtained from
studies of Ukrainian thyroid cancer that have been accumulated over the
years after the Chernobyl accident. Comprehensive scientific analysis is
now expected to be useful for the future studies of radiation-associated
thyroid cancers.

Международный коллектив авторов настоящей книги обобщил
уникальные материалы, полученные из исследований рака щитовидной
железы в Украине, накопленные после аварии на Чернобыльской АЭС.
Всеобъемлющий научный анализ будет полезен для будущих исследований
раковых заболеваний щитовидной железы, связанных с радиацией.

И
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Рыбаков, Станислав Иосифович.
Рак щитовидной железы: клин. лекции / С. И.

Рыбаков. - Полтава: Асми, 2012. - 571 с.

В работе представлен анализ современного состояния
проблемы рака щитовидной железы. Изложены основные
клинические характеристики заболевания, принципы
диагностики, хирургического и дополнительных методов
лечения. Описаны отдельные формы рака щитовидной железы,
особенности их диагностики и лечения. Значительное внимание
уделено последствиям Чернобыльской катастрофы, в частности
раку щитовидной железы у детей и подростков. Книга может
быть полезной для хирургов, эндокринологов, онкологов,
радиологов, эпидемиологов, педиатров.
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Портной, Лев Маркович.
Рак желудка. Лучевая диагностика: монография / Л.М.

Портной. - М.: Медицина, 1999. - 296 с.

В монографии изложены результаты исследований по
диагностике рака желудка. Через всю книгу проводится мысль о
росте заболеваемости диффузным (эндофитным) раком желудка,
в связи с чем требуется коррекция существующих подходов к его
диагностике. Предложена оригинальная концепция выявления
рака желудка, в которой лучевой диагностике отведено важное
место. Представлены как традиционные (в частности,
рентгенологический), так и новые (УЗИ, рентгенокомпьютерная
томография) методы лучевой диагностики, позволяющие
обнаружить начальные проявления внутристеночно растущих
опухолей желудка. Описаны симптомокомплекс ранних
признаков эндофитного рака желудка и его эндоскопическая
картина.
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Breast cancer: Diagnosis & treatment / I. M. Ariel, J. B.
Cleary, G. Robbins and others. - New York [et al.]: McGraw-
Hill Book Company, 1987. - 577 p.

Переклад назви: Рак грудей: діагностика і терапія.

Contents: The Patient at Risk; Basic Considerations:
Classification, Pathology, Receptors, and Immunology; Detection and
Diagnosis of Breast Cancer; Treatment of Potentially Curable Breast
Cancer; Treatment of Advanced Breast Cancer; Reconstruction;
Specific Clinical Considerations; Support for the Breast Cancer
Patient.

Зміст: Пацієнт в групі ризику; Основні міркування:
класифікація, патологія, рецептори та імунологія; Виявлення та
діагностика раку молочної залози; Лікування потенційно
виліковного раку молочної залози; Лікування раку молочної
залози; Реконструкція; Певні клінічні міркування; Підтримка
пацієнта з раком молочної залози.
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Рак шейки и тела матки: луч. терапия с использ.
калифорния-252, кобальта-60, цезия-137 / Л. А. Марьина,
В. Н. Чехонадский, М. И. Нечушкин, М. В. Киселева. - 2-е
изд., стереотип. - М.: РИЦ "МДК", 2008. - 430 с.

В монографии представлены данные о современной
радиотерапевтической аппаратуре, применяемых источниках
излучения (⁶⁰Co, ¹³⁷Cs, ²⁵²Cf различной активности) и методах
сочетанного лучевого и комбинированного лечения рака шейки
и тела матки. Авторы рассматривают в сравнительном аспекте
отдаленные 5- и 10-летние результаты лечения, а также
осложнения при сочетанной лучевой терапии с использованием
внутриполостной автоматизированной терапии с
использованием внутриполостной автоматизированной
терапии источниками ⁶⁰Со высокой активности, ¹³⁷Cs средней
активности и ²⁵²Cf высокой активности.

618.1
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Рудень, Василь Володимирович.
Рак молочної залози у жінок: управління факторами

ризику / В. В. Рудень, Д. Є. Москвяк-Лесняк; Львів. нац.
мед. ун-т ім. Д. Галицького. - Львів: ЛНМУ ім. Д.
Галицького, 2017. - 144 с.

У монографії окреслюються шляхи вирішення актуального
наукового завдання – зменшення захворюваності та смертності
раком молочної залози серед жінок в Україні, для чого згідно
результатів комплексного соціально-гігієнічного дослідження
пропонується науково-обґрунтована ризик-орієнтована модель
медичної профілактики даної патології серед осіб жіночої статі
на первинному рівні медичного обслуговування, де в основу
покладені механізми виявлення та мінімізації негативного
впливу на їх здоров'я керованих встановлених медико-
соціальних факторів, ефективність чого засвідчують результати
експертної оцінки.

618.1
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Рак грудної залози: класифікації TNM, рекомендації
ESMO, режими медикаментозної терапії / Львів. держ.
онкол. регіон. лікув.-діагност. центр; упоряд. Я. В.
Шпарик. - Л.: Галицька вид. спілка, 2005. - 71 с.

Цей посібник має на меті допомогти онкологам України,
які займаються лікуванням (зокрема, медикаментозним) раку
грудної залози. У посібнику наведено класифікацію TNM, - дві її
останні редакції - 1997 і 2002 рр. та рекомендації, які
запропоновано Європейським товариством медикаментозної
онкології (ESMO), Американським товариством клінічної
онкології (ASCO), National Comprehensive Cancer Network
(NCCN). Також подано відносні характеристики кожного з
режимів за такими основними показниками як клінічна
ефективність, токсичність, вартість курсу лікування, доказова
база, на якій ґрунтуються висновки. Всі фактори оцінюються за
5-бальною системою.
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Дідик, І. В. Рак передміхурової залози як світова проблема. Поширеність,

фактори ризику, своєчасність діагностики (огляд літератури) / І. В. Дідик //

Український медичний часопис. - 2016. - № 3. - С. 62-65.

Загайко, А. Л. Рак шлунка: сучасний стан проблеми, фактори ризику, рання

діагностика / А. Л. Загайко, Т. О. Брюханова // Укр. біофармац. журнал. - 2016.

- № 1. - С. 11-14.

Паяниди, Ю. Г. Рак шейки матки. Традиционные и новые подходы к проблеме
/ Ю. Г. Паяниди, К. И. Жордания, М. В. Савостиков // Акушерство и
гинекология. - 2015. - N 7. - С. 94-99.

Рак вульвы: современные методы диагностики и хирургического лечения / В.
Г. Черенков, А. Б. Петров, И. В. Александрова // Вопросы онкологии. - 2016. -
Т. 62, № 4. - С. 508-511.

Рак молочной железы после аугментационной маммопластики.
Хирургическая тактика / А. Д. Закиряходжаев [и др.] // Вопросы онкологии. -
2018. - T. 64, № 6. - С. 768-773.

СТАТТІ В МЕДИЧНИХ ЖУРНАЛАХ
З ФОНДУ НБ ОНМЕДУ
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Рак нирки - прогнозування виживаності / Є. А. Литвинець [и др.] // Галицький
лікар. вісн. - 2015. - Том 22, N 4 (ч.2). - С. 122-126.
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