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РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 306 с., 70 таблиць, 4 додатки, 105 джерел.
Об’єкт дослідження – 394 хворих з плевральним випотом різної етіології пролікованих із
застосуванням консервативної терапії і різних інвазивних методик.
Мета роботи – оптимізація лікувальних методів при плевральних випотах різного генезу
шляхом створення єдиної лікувальної технології на основі оцінки ефективності інвазивних і
консервативних лікувальних методів при різних етіологічних і клінічних формах даної патології.
Методи дослідження – комплексне клініко-інструментальне і клініко-лабораторне
обстеження, цитологічні, мікробіологічні, патоморфологічні, статистичні методи.
Вивчена ефективність консервативної терапії та різних інвазивних методів лікування
плевральних випотів. Вивчена ефективність застосування різних методик плевректомії з
декортикацією легені. Розроблено 9 нових способів, які, залежно від застосованого способу,
дозволили підвищити ефективність лікування хворих з плевральними випотами: «Спосіб
лікування двобічного плеврального випоту неясного ґенезу» – на 23,3 %, «Спосіб лікування
плеврального випоту неясного генезу, ускладненого випітним перикардитом» – на 18,3 %,
«Спосіб лікування плеврального випоту різного ґенезу» – на 21,5 %, «Спосіб лікування
ексудативного плевриту різного генезу» – на

10,7 %, «Спосіб знеболення після операцій на

легенях і плеврі» – на 21,5 %, «Спосіб корекції плевральної порожнини при резекції легені» – на
21,7 %, «Спосіб профілактики респіраторних ускладнень після операції на легенях і плеврі, що
супроводжується різними видами торакопластики» – на 26,0 %, «Спосіб профілактики
респіраторних ускладнень після операцій на легенях і плеврі» – 14,7 %, «Спосіб лікування
плеврального випоту туберкульозного генезу» – на 11,3 %. Розроблено алгоритм послідовності
застосування різних інвазивних методів лікування плевральних випотів.
Ступінь впровадження: підготовлено 0 проектів нормативних документів, отримано 8
патентів, опубліковано 0 монографій та посібників, 99 наукових робіт, 0 методрекомендацій, 2
посібника для лікарів, 8 інформаційних листів, підготовлено 8 нововведень, зроблено 33
наукових доповіді, проведено 0 курсів інформації та стажування, отримано 34 акта
впровадження.
Галузь застосування – фтизіатрія, пульмонологія, торакальна хірургія.
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