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 РЕФЕРАТ

Звіт про НДР:  172 с., 18 табл., 5 додатків, 120 джерел.

Об'єкт дослідження – 375 хворих на вперше діагностований туберкульоз легень. 

Мета – підвищити ефективність лікування хворих на туберкульоз легень шляхом 

стандартизації хірургічної допомоги при вперше виявленому деструктивному туберкульозі 

легень.

Методи досліджень i апаратура – клінічні, хірургічні, рентгенологічні, лабораторні; 

відеоторакоскопічний комплекс «Контакт», апарати штучної вентиляції легень РО-6, РО-8, 

"Angstrom"; електродiатермiчна установка.

Результати i новизна – визначена потреба у хірургічному лікуванні хворих на вперше 

виявлений деструктивний туберкульоз легень; сформовано  та апробовано стандарт надання 

хірургічної допомоги хворим на вперше виявлений деструктивний туберкульоз легень; 

розроблено спосіб попередження легенево-плевральних ускладнень хірургічного лікування 

органів дихання.

Ступінь впровадження: опублікована 51 наукова робота, підготовлено 1 проект наказу 

МОЗ України, 0 методрекомендацій, 0 інформаційних листів, 2 посібників для лікарів, 0 заявок 

на винахід, отримано 1 патент на корисну модель, зроблено 23 доповіді, проведено 2 курсів 

інформації і стажування.

Ефективність – включення хірургічних втручань за розробленим стандартом у 

комплексне лікування хворих на вперше діагностований туберкульоз легень забезпечило, у 

вибрані терміни, успішне лікування у 94,1 % хворих при відсутності  ускладнень і летальності; 

застосування розробленого способу попередження післяопераційних легенево-плевральних 

ускладнень дозволило запобігти їх виникненню та скоротити тривалість післяопераційного 

лікування з 35,3 діб + 4,9 діб до 15,7 діб + 2,2 діб.

Галузь застосування – торакальна хірургія. 

ЛЕГЕНІ, ТУБЕРКУЛЬОЗ, ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ 
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