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Прогнозування перебігу та хірургічна корекція критичної ішемії нижніх 

кінцівок у хворих на цукровий діабет: монографія /за ред. В.П.  Польовий та 

ін. Чернівці: Медуніверситет, 2021. 348 с. 

 

У монографії узагальнено досвід лікування гнійно-

некротичних процесів м’яких за синдрому 

діабетичної стопи з визначенням хірургічної 

тактики при кожній конкретній клінічній ситуації. 

Для таких хворих визначені особливості етіології, 

патогенезу, клінічної, лабораторної та 

інструментальної діагностики, що має значення 

для розробки нових методів лікування.  

Висвітлені нові методи лікування таких 

хворих, показана їх клінічна ефективність. 

Книга рекомендована для лікарів-хірургів, 

судинних хірургів, сімейних лікарів, лікарів 

швидкої та невідкладної медичної допомоги, 

лікарів-інтернів, студентів вищих навчальних 

медичних закладів ІП-ІУ рівнів акредитації. 
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