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Розділ 1. Друковані праці Ковтуновича Г.П. 
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Черная Л.А. Газовая инфекция / Л.А.Черная, 

Г.П.Ковтунович. – К.: Гос. мед. изд-во УССР, 1950. – 

224 с. 

 

У книзі висвітлено актуальні питання сучасного вчення 

про газову інфекцію, етіологію, патогенез, клініку, 

профілактику та лікування даного захворювання. 

Включені розділи, що присвячені мікробіології 

збудників анаеробної інфекції та лабораторній 

методиці. 
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В книзі на великих клінічних даних висвітлюються 

відмінності симптоматології, діагностики і лікування, 

зокрема комплексного, туберкульозного перитоніту. 

Ця книга є спробою авторів дати практичному лікарю 

узагальнені матеріали, що стосуються туберкульозного 

перитоніту.  
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Келеман В.Д. Хирургия рака головки поджелу-

дочной железы и фатерова сосочка / В.Д.Келеман, 

Г.П.Ковтунович. – К.: Гос. мед. изд-во УССР, 1963. – 

215 с. 

 

Монографія написана досвідченими хірургами. В ній 

на великому власному досвіді авторів та даних 

літератури всесторонньо освітлено клініка, діагностика 

та особливості хірургічного лікування раку головки 

підшлункової залози і фатерового сосочка.   
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Черная Л.А. Столбняк / Л.А.Черная, Г.П.Ковту-

нович. – К.: Здоров’я, 1968. – 224 с. 

 

В монографії узагальнені дані власних спостережень та 

літератури з епідеміології, профілактики, клініки та 

лікування правцю. Короткий нарис історії вивчення 

правцю, детальна характеристика його збудника, а 

також аналіз уявлень про механізм дії токсину 

передують даному викладу. 

Клінічна частина монографії базується на аналізі 1000 

історій хвороб та на власному досвіді. Подана 

класифікація клінічних проявів правцю та описані 

особливості перебігу різних його форм. 
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