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Підручник з внутрішніх хвороб, який видається з 2005 року,
являється оригінальним продуктом Польського інституту
доказової медицини та видавництва Медицина Практична
(Medycyna Praktyczna). Переклад з польського видання Інтерни Щеклікa (Interna Szczeklika) віддзеркалює актуальний стан знань і базується головним чином на найновіших
рекомендаціях клінічної практики, які опрацьовуються авторитетними міжнародними і державними науковими товариствами та Всесвітньою організацією охорони здоров’я.
Назва підручника увіковічує померлого у 2012 році першого головного редактора — проф. Анджея Щеклика, одного з
найвидатніших польських лікарів і науковців світової слави.
Унікальні характеристики підручника «Інтерна Щекліка»:
• створюється згідно з принципами доказової медицини
(evidence based medicine — EBM)
• доступна у всіх можливих формах — друкованій, інтернет-версії, а також застосунку для
мобільних пристроїв
• постійно оновлюється — виходить до друку щорічно (єдиний такого типу підручник на
світі), а в електронних версіях — у постійному режимі
Автори
Понад 400 видатних польських фахівців у різних галузях внутрішньої медицини.
Головним редактором є к. м. н. Пьотр Ґаєвський, FACP, голова Польського інституту доказової медицини. Впродовж 25-ти років виконує функцію головного редактора щомісячного журналу «Медицина Практична», основного навчального періодичного видання в
галузі терапії у Польщі. Є віце-головою Товариства польських терапевтів (TIP), Головою
комісії спеціалізованої та безперервної освіти TIP та членом Американського коледжу лікарів.
Користувачі
Фахівці в галузі внутрішніх хвороб (терапевти), фахівці в більш вузьких галузях внутрішньої медицини (кардіологія, пульмонологія, гастроентерологія, ендокринологія, нефрологія,
гематологія, ревматологія і т. д.), сімейні лікарі, студенти-медики.
Завдяки унікальним характеристикам «Інтерна Щекліка» може конкурувати з найпопулярнішими на сьогоднішній день у світі підручниками в галузі терапії.
Про його цінність свідчить зокрема участь у підготовці англомовного видання підручника
«Інтерна Щекліка» експертів з Університету імені Макмастера (Канада) — одного з найкращих у світі медичних центрів, в якому зародилась доказова медицина (EBM).
185

Праці НТШ Медичні науки
2019, Том 55, № 1
ISSN 1563-3950
Рецензії на видання

Proc Shevchenko Sci Soc Med Sci
www.mspsss.org.ua
ISSN 1563-3950
2019, Vol. 55, 1
Book review

«Інтерна Щекліка» вирізняється серед інших підручників, якими на сьогоднішній день користуються у світі, також і тим, що кожне видання іноземною мовою підготовлене:
• для даної країни (або регіону) — що має суттєве значення з огляду на відмінності у системах охорони здоров’я, епідеміологічній ситуації та доступності діагностичних і терапевтичних методів, а також локальні відмінності у медичній термінології в тісній співпраці з
авторитетними експертами в галузі терапії у даній країні.
Окрім цього, на відміну від доступних на сьогоднішній день підручників, доступ до електронної версії іншомовних видань «Інтерни Щекліка» надається безкоштовно.
Видання підручника «Інтерна Щекліка»
• Польською мовою
• Англійською мовою
• Іспанською мовою
• Українською мовою
• Російською мовою (триває робота з підготовки видання)
Доступ до інтернет-версії підручника (empendium.com/ua/) надається безкоштовно.
Завадка Олександр,
доцент к.м.н. кафедри ортопедичної стоматології
ЛНМУ ім. Данила Галицького, директор Видавництва «НАУТІЛУС»
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