
Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології № 1, 2013186

Акушерство та гінекологія

УДК:616.12 – 008.331

А.П. Дністрянська, В.С. Дністрянський

КОРЕКЦІЯ ВЕГЕТО-СУДИННИХ ПОРУШЕНЬ У ЖІНОК З ПАТОЛОГІЧНИМ
КЛІМАКСОМ

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

       
























































   












Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології № 1, 2013 187

Акушерство та гінекологія





     



   



   



    

   




    

     











    
    


      






   
   

    
  


     




   



    










    

    







      

      






  













 





    
  







    
    



     
   














Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології № 1, 2013188

Акушерство та гінекологія


     


   
     
    



   
        













 








     








 


     





    


    





     




      

  





    



    
  



   


  


 
    






 




 

      
    


 


















 











 


