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і підго с т ро му пе ребігу ек зо ген но го алергічно го аль ве о-

літу. Пе рехід хво ро би у хронічну фор му з роз вит ком 

інтер стиціаль но го і внутрішньо аль ве о ляр но го фібро зу, 

обліте ру ю чо го бронхіоліту знач но погіршує про гноз.

Не своєчас на діаг но с ти ка, не аде к ват на те ра пе в тич на 

так ти ка, про дов жен ня кон так ту працівни ка з при чин-

ноMзна чу щим алер ге ном спри я ють про гре су ван ню хво-

ро би, роз вит ку не зво рот них пнев мо скле ро тич них змін, 

які при зво дять до інвалідності.

Ек с пер ти за пра цез дат ності. Осо би, які пе ре не сли го с т-

ру або підго с т ру фор му аль ве оліту, по винні бу ти 

раціональ но пра цев ла ш то вані без впли ву при чин но го 

ан ти ге ну. При хронічній формі пра цез датність хво рих 

за ле жить від сту пе ня про явів функціональ них по ру-

шень.

ЭКЗОГЕННЫЙ АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ АЛЬВЕОЛИТ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ

В.С. Тка чи шин
Ре зю ме. В ста тье рас смо т ре ны ос нов ные ас пек ты эк зо ген но го 

ал лер ги че с ко го аль ве о ли та как про фес си о наль но го за бо ле ва ния: эти о-

па то ге нез, кли ни че с кая симп то ма ти ка, ди а гно с ти ка, диф фе рен ци-

аль ная ди а гно с ти ка, про фи лак ти ка и ле че ние.

Клю че вые сло ва: эк зо ген ный ал лер ги че с кий аль ве о лит, про фес си о-

наль ное за бо ле ва ние.

EXOGENOUS ALLERGIC ALVEOLITIS 

IN PROFESSIONAL PATHOLOGY

V.S. Tkachishin
Summary. The main thesis of origin, manifestation, diagnose, differential 

diagnosis, prophylactyc and treatment of exogenous allergic alveolitis as 

professional disease are described in the article.
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Місце проведення конференції
Засідання конференції будуть проводитися в примі-

щенні комплексу «Сады Победы» (Україна, м. Одеса, 

пл. 10-го квітня).

В рамках конференції передбачена виставка лікар-

ських препаратів, медичної техніки, медичного облад-

нання, виставка-продаж медичної літератури тощо.

Заїзд та реєстрація — 15–16 травня 2011 р.

Тези доповідей будуть надруковані у спецвипус-

ку (№ 3-с) «Журналу вушних, носових та горлових 

хвороб».
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16–17 травня 2011 р. в місті Одеса відбудеться

щорічна традиційна весняна конференція 

Українського наукового медичного товариства лікарів-оториноларингологів

«Діагностика і лікування хронічних захворювань ЛОР-органів»

А
Н

О
Н

С


