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РЕФЕРАТ
Звіт про НДР: 192 с., 50 табл., 50 джерел, 5 додатків.
Об'єкт дослідження – 120 хворих на бронхообструктивні захворювання легень із тяжким
перебігом (60 хворих на бронхіальну астму, 60 хворих на хронічне обструктивне захворювання
легень).
Мета роботи – підвищення точності діагностики бронхіальної астми та хронічного
обструктивного захворювання легень із тяжким перебігом.
Методи дослідження – клінічні, функціональні, статистичні, додаткові (анкетування,
дослідження ЛОР-органів, передня активна риноманоматрія, полісомнографія).
Одержані результати та їх новизна – вивчені основні клініко-функціональні особливості
тяжкого перебігу бронхіальної астми (БА) та хронічного обструктивного захворювання легень
(ХОЗЛ) шляхом аналізу результатів анкетування, результатів клінічних і функціональних
методів дослідження, які дозволили підвищити точність діагностики БА та ХОЗЛ із тяжким
перебігом. Розроблені додаткові критерії діагностики тяжкого перебігу БА і ХОЗЛ.
Виділено групу хворих на БА і ХОЗЛ з дихальними розладами під час сну, патологією і
анатомічними особливостями верхніх дихальних шляхів зі зниженою фізичною активністю та
толерантністю до фізичного навантаження, що потребують додаткових методів лікування на
тлі базисної медикаментозної терапії. Розроблені нові способи, які дозволили підвищити
точність діагностики: “Спосіб діагностики вазомоторного риніту у хворих на хронічне
обструктивне захворювання легень” – на 10,8 %, “Спосіб діагностики гіперінфляції легень у
хворих на хронічне обструктивне захворювання легень” – на 14,0 %, “Спосіб діагностики
тяжкої персистуючої бронхіальної астми” – на 50,0 %.
Ступінь впровадження – підготовлено 0 проектів нормативних документів, отримано 3
патенти на корисні моделі, опубліковано 0 монографій та посібників, 96 наукових робіт, 0
методрекомендацій, 0 посібників для лікарів, 5 інформаційних листів, підготовлено 5
нововведень, зроблено 50 наукових доповідей, проведено 10 циклів курсів інформації та
стажування, отримано 9 актів впровадження.
Галузь застосування – терапія, пульмонологія, алергологія.
БРОНХІАЛЬНА АСТМА, ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ,
КЛІНІКО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ.
Умови одержання звіту: за угодою. 03680, м. Київ, вул. Амосова 10, НІФП НАМН.

