Тақырыбына көрме

Бұл оқу құралы - микробқа қарсы дәрілердің
фармакологиясы мен жұқпалы үрдістердің фармакологиялық
еміне арналған отандық бірінші кітап. Ол әртүрлі
мамандықтар мәселелерін көтереді және ЖОО, ООМ
студенттеріне, әртүрлі клиникалық мамандық иелерінің
қолдануына арналған. Кітапта микробқа қарсы
препараттардың клиникалық-фармакологиялық сипаттамалары
және біріктірілген оқулық принциптеріне сай жұқпалы
аурулардың диагнозын анықтау мен микробқа қарсы емнің
қысқаша суреттемелері берілген. Бір жетекші кітаптан
оқырман дәрілік препарат, олармен жұқпалы ауруларды емдеу
туралы ақпарат ала алады.

615.015
М52
Микробқа қарсы дәрілердің
фармакологиясы : оқу құралы / Т. А.
Муминов [ж/б.] ; қаз. тіл. ауд. Н. М.
Малдыбаева. - Алматы : Литер
Принт. Казахстан, 2016. - 552 бет.

Оқу - әдістемелік құралда дәрілік құралдардың
жіктелуі, олардың номенклатурасы, дәрілердің
шығарылу түрлері мен дозалау әдістері, сондай-ақ
қысқаша фармакологиялық сипаттамасы (қолдану
көрсеткіштері, қолдануға қарама-қарсы көрсеткіштері
және әсер ету механизмдері) берілген. Оқу құралы
медициналық жоғары оқу орындарының студенттеріне
және дәрігерлер мен дәріхана қызметкерлеріне,
практикалық және теориялық медицина мамандарына
арналған.

615.015
О-69
Орманов , Н. Ж.
Дәрілердің фармакологиялық анықтамасы
(жіктелуі, номенклатурасы, әсер ету
механизмі және қолдану көрсеткіші) :
анықтамалық / Н. Ж. Орманов . - Алматы :
Эверо, 2014. - 132 бет.

«Балаларда кездесетін жіті жұқпалы ауруларды
емдеуде антибиотиктерді дәлелдемелі медицина
тұрғысынан қолдану» атты оқу құралы осы уақыт
талабына сәйкес жазылған. Бұл жұмыста балаларға
антибиотиктерді дәлелдемелі медицина тұрғысынан
тағайындау жолдары келтірілген. Бала халінің кезек
күттірмейтін жағдайлармен оларға жедел көмек көрсету
тәсілдері берілген. Оқу құралы медициналық оқу
орындарында оқитын студенттерге, резиденттерге,
интерндерге, жалпы медицина мамандарына, педиатрдәрігерлерге арналған.

615.33
Г 20
Гатауова, М. Р.
Балаларда кездесетін жіті жұқпалы
ауруларды емдеуде антибиотиктерді
дәлелдемелі медицина тұрғысынан
қолдану : оқу құралы / М. Р. Гатауова, Р.
И. Розенсон. - Алматы : Эверо, 2014. - 64
бет.

Әдістемелік - оқу құралы жоғары оқу орындарының
студенттеріне, тәжірибелік дәрігерлерге ұсынылған.
Әдістемелік - оқу құралында қазіргі заманғы
антибактериалды дәрмектердің сипаттамасы берілген.

615.281
К 32
Керимбаева, З. А.
Антибактериалды антибиотиктердің
клиникалық фармакологиясы :
әдістемелік - оқу құралы / З. А.
Керимбаева. - Алматы : Эверо, 2011. 56 бет.

Оқулықтың он бірінші басылымы ауқымды қайта өңделіп, жаңа
мәліметтермен толықтырылған. Оқулыққа остеопорозды емдеу
және алдын алу, ми қан айналымының фармакологиясы, жаңа
гиполипидемиялық препараттар, семірудің фармакотерапиясы,
антикоагулянттар туралы, саңырауқұлақтарға және вирустарға
қарсы препараттар туралы және тағы басқалар енгізілген.
Медициналық жоғарғы оқу орындарыныһ студенттеріне
арналған.

615.015
Х 20
Харкевич, Д. А.
Фармакология : оқулық / Д, А.
Харкевич ; жауапты ред. С. Б.
Сламжанова. - 11-бас., түзет. және
толықт. - М. : ГЭОТАР - Медиа,
2014. - 784 бет.

Бұл кітап фармакология оқулығы ретінде, жаңа бөлімдермен
және дәрілік заттардың сипаттамалары көрсетілген, енгізулер
мен толықтырулар жүргізіліп екінші рет қайта шығарылды.
Жалпы фармакологияның өзекті мәселелері талқыланып, соның
ішінде дәрі – дәрмектердің фармако - динамикасы,
фармакокинетикасы, бір бірімен біріктірілуі, өзара әрекеттесуі,
қолданылуы және орталық, шеткі жүйке жүйелеріне, жүреқ-қан
тамырлар, қан жүйелеріне жанама әсерлері, дәрілердің
халықаралық патенттелмеген атаулары (ХПА-МНН) көрсетілген.
Фармакология пәнінен дәрігерлерге, провизорларға және
медицина институты студенттеріне арналған қазақша дәрістер.

615.015

Р 24
Рахимов, Қ. Д.
Фармакология дәрістері : оқулық / Қ.
Д. Рахимов. - Толықт., өңдеп және
түзет. 2-бас ; Қаз.-Ресей мед. ун-ң
әдіст. кеңес орт. бас. ұсынған. Алматы : Жания-Полиграф, 2012. - 552
бет.

Оқу құралы фармакология саласындағы жаңа ғылыми
жетістіктер мен тәжірибелік жаңалықтарға сүйене отырып
құрастырылған. Оқулықта дәрілік заттардың медицина
практикасындағы негізгі топтары қарастырылған. Кітап
негізгі үш бөлімнен тұрады : кіріспе, жалпы және жеке
фармакология. Кіріспеде фармакология тарихы мен негізгі
мақсаттары баян етіледі. « Жалпы фармакология »
бөлімінде дәрілік заттардың фармакокинетикасы мен
фармакодинамикасының жалпы мәселелері сөз болады.
«Жеке фармакология» бөлімінде клиникалық практикада
кеңінен қолданылатын дәрілік заттар жайлы айтылады.

Оқулық медициналық колледж студенттеріне, сондай-ақ
оқытушыларына арналған.

615.015
Ф23
Фармакология : оқу құралы =
Фармакология : учебное пособие / Г.
М. Пичхадзе [т.б.]. - М. : "Литтерра",
2016. - 504 бет +эл. опт. диск (CDROM).

«Табиғи дәрілік заттардың химиясы» оқулығында дәрілік
өсімдіктердегі биологиялық белсенді заттарды оқып
үйренетін фармацевт-технолог студенттері үшін енгізілген.
Оқулықта авторлар дәрілік заттарға қысқаша
сипаттамасы, жіктелуі, қасиеттері, сапалық талдау әдістері,
биологиялық белсенді затгарға спектральды талдау
тәсілдері және олардың табиғи алыну жолдары туралы
мәліметтер береді.

Бұл оқулық «Фармацевтика өндірісінің технологиясы»
мамандығында білім алатын студенттердің оқу үдерісінде
пайдалануына, сонымен қатар дәрілік заттардың химиялық
құрамын зерттеуге қызығушылық танытатын оқырмандарға
ұсынылады.

547
Т12
Табиғи дәрілік заттардың химиясы
: оқулық / Ә. Қ. Патсаев. - Шымкент
: Әлем, 2016. - 188 бет

Бұл оқулықта дәрілік заттардың түрлерінің сипаттамасы,
мөлшерлері, рецепт жазу ережелері, мемлекеттік фармакопея
туралы мәліметтер және жалпы фармакология бөлімі
бойынша терминология енгізілген және балалар
практикасында қолдану ерекшеліктері берілген. Бұл оқулық
медициналық жоғары оқу орындарының жалпы медицина,
бала емдеу ісі, қоғамдық денсаулық сақтау, мейірбике ісі
және фармацевтика факультеттерінің студенттеріне,
практикалық және теориялық медицина мамандары мен
дәріхана қызметкерлеріне арналған.

615.015
О-69
Орманов, Н. Ж.
Фармакология. 1-кітап : оқулық / Н.
Ж. Орманов, Л. Н. Орманова. Алматы : Эверо, 2013. - 656 бет.

Бұл оқулық «Жалпы медицина» мамандығының 2-курс
студенттеріне арналған «Фармакология -1» типтік
бағдарламасына сәйкес жазылған.
Бірінші бөлімге жалпы фармакология мен рецептурасы және
жеке фармакология бөлімдері: шеткі және орталық нерв
жүйесіне әсер ететін негізгі дәрі-дәрмектер, сонымен қатар
қабынуға қарсы және иммунотроп дәрілер енген. Екінші
бөліміне жеке фармакологияның келесі бөлімдері кірген:
бактерияларға қарсы әсер ететін дәрілер, химиятерапиялық,
паразиттерге қарсы әсері бар дәрілер, қатерлі ісікті емдегенде
қолданатын дәрілер.

Оқулық медициналық жоғары оқу орындарының
студенттеріне арналған.

615.015
Ф23
Фармакология негіздері және
рецептурасы : оқулық / М. З.
Шайдаров [ж/.б.]. - Астана : Ақнұр,
2014. - 398 бет.

Оқу құралы ретінде - жалпы фармакология бөлімінде
фармакологияның тарихы, жалпы фармакологияның өзекті
мәселелері, дәрілік заттардың жанама әсері, дәрілік
терапияның негізгі түрлері, дәрі - дәрмектердің
фармакодинамикасы, фармакокинетикасы, бір-бірімен
біріктірілуі, өзара әрекеттесуі көрсетілген. Жеке фармакология
бөлімінде дәрілік заттардың негізгі топтары, олардың
көрсеткіштері, әсер ету механизмі, қарсы көрсеткіштері,
жанама әсерлері көрсетілген.
Оқу құралы дәрігерлерге, провизорларға және медициналық
жоғары оқу орындарының, дипломға дейінгі және дипломнан
кейінгі студенттеріне арналған.

615.015
Р 24
Рахимов, Қ. Д.
Фармакология : оқу құралы / Қ. Д.
Рахимов - ; Қаз.-Ресей мед. ун-ті бас.
ұсынған. - Алматы : ЖШС "ЖанияПолиграф", 2014. - 554 бет.

Данное учебное пособие - первый отечественный опыт
создания книги по фармакологии антимикробных средств и
фармакотерапии инфекционных процессов. Оно посвящено
междисциплинарной проблеме и предназначено для студентов
ВУЗов, СУЗов, широкого круга практикующих врачей
клинических специальностей. В учебном пособии дана
клинико-фармакологическая характеристика антимикробных
средств и, в соответствие с принципами интегрированного
учебника, приводится краткое описание инфекционных
нозологий с основами диагностики и антимикробного лечения.
В одном руководстве читатель будет иметь информацию о
лекарственном препарате и об инфекционном заболевании, при
котором оно применяется. Иллюстрации внутри текста и в
приложении также будут способствовать интегрированному
усвоению информации.

615.015
Ф 247
Фармакология антимикробных
средств : учеб. пособие / Т. А.
Муминов. - Алматы : Литер Принт.
Казахстан, 2016. - 784 с.

Второе издание руководства к практическим занятиям
существенно дополнено материалами по изучению
биодоступности лекарственных препаратов, а также в нем
значительно расширена и обновлена практическая часть,
посвященная приемам и методам генетической инженерии.

В учебном пособии приведены все необходимые
программные материалы для прохождения курса
фармацевтической биотехнологии студентами заочных
отделений медицинских вузов.
Издание предназначено для студентов, интернов, аспирантов
и преподавателей медицинских и фармацевтических вузов.

615.45
О-654
Орехов, С. Н.
Фармацевтическая биотехнология.
Руководство к практическим
занятиям : учебное пособие / С. Н.
Орехов. - 2-е изд.,перераб. и доп. М. : ГЭОТАР - Медиа, 2015. - 432 с.

Данное издание является сокращенной и переработанной
версией учебника Д.А. Харкевича «Фармакология» (11-е
изд., 2015). Оно содержит полный курс фармакологии и
общей рецептуры для студентов 3-х курсов медицинских
вузов и соответствует утвержденной Программе по
фармакологии. В учебнике представлены современные
данные о фармакологии основных групп лекарственных
средств и их практическом применении.

Предназначено в качестве альтернативного учебника для
медицинских вузов — для лечебного, медикопрофилактического и стоматологического факультетов.

615.015

Х 210
Харкевич, Д. А.
Основы фармакологии : учебник / Д.
А. Харкевич. - 2-е изд. ; Рек. Учебнометодическим объединением по мед.
и фарм. образованию вузов России. М. : ГЭОТАР - Медиа, 2015. - 720 с.

В учебнике на современном научно-методическом уровне
изложен материал о химии лекарственных средств: рассмотрены
вопросы строения и свойств лекарственных веществ, источников и
способов их получения, механизмов действия и
биотрансформации. Требования к качеству лекарственных средств
представлены в соответствии с нормативными документами,
включая фармакопеи РФ (XI и XII, ч. 1), Европы, США, Японии,
а также с новыми данными текущей научной периодики и
монографий.
Издание предназначено для учащихся средних учебных
заведений, обучающихся по специальности «Фармация».
Отдельные разделы учебника могут быть полезны студентам
вузов и слушателям факультетов повышения квалификации.

615.07
П 383
Плетенёва, Т. В.
Контроль качества лекарственных
средств : учеб. для мед. училищ и
колледжей / Т. В. Плетенёва. Е. В.
Успенская, Л. И. Мурадов; под ред.
Т. В. Плетенёва. - М. : ГЭОТАР Медиа, 2014. - 560 с.

Издание содержит актуальную информацию об
антибактериальной терапии с учётом применяемых в
современной практической врачебной деятельности
лекарственных средств. В нём освещены общие особенности
антибактериальной терапии, даны сведения об
антибиотикорезистентности, рассмотрены особенности
применения препаратов при почечной недостаточности, а
также у детей. Чёткая структура книги, посвящённой
препаратам и нозологическим формам, позволяет легко и
быстро найти необходимую информацию.
Рекомендуется в качестве карманного справочника для
практикующих врачей, студентов, ординаторов и
аспирантов.

615.281.9
Ф 833
Франк, У.
Антибактериальная терапия в
клинической практике : справочник /
У. Франк ; пер. с нем. С. В. Яковлев.
- М. : ГЭОТАР - Медиа, 2010. - 448
с.

Учебное пособие посвящено фармацевтическому анализу
лекарственных препаратов, производных ароматических
соединений в соответствии с требованиями современной
нормативной документации к контролю качества
лекарственных средств. Материал изложен по основным
разделам ароматических соединений. Приведены способы
получения из природных источников и синтетическим путем,
физические и химические свойства, требования к качеству и
методы анализа, применение и хранение лекарственных
препаратов.
Учебное пособие рекомендовано для студентов,
магистрантов, научных работников фармацевтических
высших учебных заведений.

615.07
О-650
Ордабаева, С. К.
Анализ лекарственных препаратов,
производных ароматических
соединений : учеб. пособие / С. К.
Ордабаева. - Шымкент : Әлем, 2012
. - 300 с.

В учебнике рассмотрены основные правила, примеры и
схемы изготовления лекарственных препаратов в условиях
рецептурно-производственных отделов аптек. Значительное
внимание уделено вопросам организации производственной
деятельности, а также материалам по государственному
нормированию качества, эффективности и безопасности
лекарственных препаратов.
Предназначен студентам высшего профессионального
образования, обучающимся по специальности «Фармация» по
дисциплине « Фармацевтическая технология », также
рекомендован студентам, обучающимся по специальности «
Лечебное дело », учащимся медицинских и
фармацевтических колледжей.

615.45
Г 124
Гаврилов, А. С.
Фармацевтическая технология.
Изготовление лекарственных
препаратов : учебник / А. С.
Гаврилов. - 2-е изд., перераб. - М. :
ГЭОТАР - Медиа, 2016. - 760 с.

В руководстве представлена современная классификация
наиболее значимых возбудителей бактериальных инфекций у
людей, приведена общая характеристика антибактериальных
препаратов. В сравнительном аспекте рассматриваются клинико-фармакологические свойства различных классов и групп
антибиотиков. Обращено внимание на проявления
нежелательных реакций на лекарственные антибактериальные
препараты, меры профилактики и помощи при их развитии,
особенности лекарственных взаимодействий, правила
дозирования антибиотиков у пациентов с нарушением функции
почек. Специальный раздел посвящен принципам выбора и
особенностям применения антибактериальных препаратов при
инфекциях различной локализации.
Адресовано клиническим фармакологам, терапевтам, врачам
других специальностей, студентам медицинских вузов.

615.281
А 721
Антибактериальные препараты в
клинической практике : руководство
/ И. В. Андреева [и др.]; под ред. С.
Н. Козлова, Р. С. Козлова. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 232 с.

В учебном пособии представлены сведения о современных
методах получения медицинских препаратов в условиях
промышленного биофармацевтического производства.
Наибольшее внимание уделено биотехнологическим аспектам
производства антибиотиков. Подробно освещены методы
выделения из почвы микроорганизмов — продуцентов
антибиотиков, их идентификация по культуральноморфологическим признакам и хранение микроорганизмов
продуцентов. Представлены микробиологические методы
определения чувствительности и концентрации антибиотиков.
Даны сведения о промышленном получении препаратов
различных фармакологических групп (витаминов и
коферментов, аминокислот, стероидных гормонов и др.) с
помощью биотехнологии.
Учебное пособие предназначено студентам, интернам,
аспирантам и преподавателям медицинских вузов.

615.45
О-654
Орехов, С. Н.
Фармацевтическая биотехнология :
рук. к практическим занятиям: учеб.
пособие / С. Н. Орехов; под ред. В.
А. Быкова, А. В. Катлинского. - М. :
ГЭОТАР - Медиа, 2013. - 384 с.

Учебник состоит из двух частей. В первой части
рассматриваются общие закономерности фармакокинетики и
фармакодинамики, общие вопросы, касающиеся побочного и
токсического действия лекарственных веществ, обсуждаются
основные виды лекарственной терапии. Вторая часть включает
главы, в которых в соответствии с принятой
фармакологической классификацией содержатся сведения об
основных группах лекарственных средств и о лекарственных
препаратах, наиболее широко применяемых в отечественной
медицинской практике.
Учебник предназначен студентам медицинских и
фармацевтических вузов.

615.015
Ф 247
Фармакология : учебник / под ред. Р.
Н. Аляутдина. - ; Рек. Учебнометодическим объединением по мед.
и фарм. образованию вузов России. М. : ГЭОТАР - Медиа, 2013. - 832
+эл. опт. диск (CD-ROM).

Во втором, исправленном и дополненном издании
руководства приведены классификация и клиническая
фармакология лекарственных средств, применяемых при
заболеваниях органов дыхания. Описаны типичные
клинические проявления, критерии диагностики, основные
принципы и схемы лечения заболеваний органов дыхания с
уровнями доказательности. Освещены особенности ведения
разных групп пациентов, даны алгоритмы лечения
отдельных нозологических форм. Широко представлена
справочная информация, облегчающая рациональный
индивидуализированный выбор лекарственного средства и
схемы лечения.
Предназначено для практикующих врачей, слушателей
курсов повышения квалификации, студентов высших
медицинских учебных заведений.

615.23
Р 277
Рациональная фармакотерапия
заболеваний органов дыхания : рук.
для практикующих врачей / под ред.
А. Г. Чучалина. - 2-е изд., испр. и
доп. - М. : "Литтерра", 2013.
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