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ЛЕГЕНЕВА КРОВОТЕЧА
Л. В. Лузан

Резюме
Синдром легеневої кровотечі є одним із найбільш частих і 

найбільш небезпечних ускладнень при більш ніж 100 захворю-
ваннях, виникнення, тривалість та наслідки якого неможливо 
зпрогнозувати. Бронхоскопія є найбільш інформативним мето-
дом діагностики легеневої кровотечі, яка дозволяє встановити 
локалізацію джерела кровотечі, уточнити характер захворюван-
ня, яке стало причиною ЛК, оцінити інтенсивність кровотечі та, в 
разі необхідності, виконати заходи по ії тимчасовій зупинці, як 
етапу підготовки до операції. Це має підтвердження за даними 
аналізу 196 випадків ЛК у хворих, які лікувалися в КЛПЗ 
«Чернігівський обласний протитуберкульозний диспансер» у 
2005–2008 роках. 

PULMONARY BLEEDING
L. V. Luzan 

Summary
Pulmonary bleeding syndrome remains one of the most 

common and most dangerous complication with unforeseen 
causes, duration and outcomes in more than 100 diseases. 
Bronchoscopy is the most valuable method of pulmonary bleeding 
diagnosing, allowing to determine localization of bleeding, assess 
the causative condition and the intensity of bleeding. In certain 
cases it helps to stop bleeding temporary until surgery becomes 
possible. These statements were confirmed by the results of analysis 
of 196 cases of pulmonary bleeding in patients, admitted to 
Chernihiv oblast tuberculosis dispensary during 2005–2008 yy.


