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ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ
НА ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ В ЗАЛЕЖНОСТІ
ВІД СТАНУ БРОНХІАЛЬНОГО ДЕРЕВА
І. Т. П'ятночка, С. І. Корнага
Резюме
В роботі приведені дані про частоту і характер бронхіаль
ної патології при різних типах і клінічних формах туберкульозу
легень. В залежності від стану бронхіального дерева про
аналізовано клінічний перебіг, функціональний стан легенево
серцевого апарату і результати лікування у хворих на вперше
діагностований інфільтративний туберкульоз легень.

EFFICIENCY OF TREATMENT OF LUNG
TUBERCULOSIS PATIENTS DEPENDING
ON THE CONDITION OF BRONCHIAL TREE
І. Т. Pyatnochka, S. I. Kornaha
Summary
The data about frequency and a character of bronchial pathol
ogy in different types and clinical forms of lung tuberculosis were
presented in this article. Depending on the condition of bronchial
tree a clinical course, functional condition of lungs and heart and
the results of treatment, were analyzed in patients with newly
diagnosed infiltrative lung tuberculosis.
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