Облікова картка дисертації (ОКД)
Шифр спецради: Д 08.81.80
Відкрита
Вид дисертації: 00
Державний обліковий номер: 0493U000079
Дата реєстрації: 27-07-1999

1. Відомості про здобувача
ПІБ (укр.): Трух Валентина Степановна
ПІБ (англ.): Трух Валентина Степановна
Шифр спеціальності, за якою відбувся захист: 14.00.07
Дата захисту: 22-12-1992
На здобуття наукового ступеня: к.б.н.
Спеціальність за освітою: 2019

2. Відомості про установу, організацію, у вченій раді якої відбувся захист
Назва організації: Совместное опытно-конструкторское бюро "Гигиена и экология"
Підпорядкованість: АМН Украины
Код ЄДРПОУ: 2011999
Адреса: 252033, г.Киев-33, ул. Саксаганского, 75
Телефон:
Інше:

3. Відомості про організацію, де виконувалася (готувалася) дисертація
Назва організації: Харьковский институт усовершенствования врачей
Підпорядкованість: МЗ Украины
Код ЄДРПОУ: 1896877
Адреса: 310176, Украина, г.Харьков, ул.Корчагинцев, 58
Телефон: 113556
Інше:

4. Відомості про організацію, де працює здобувач
Назва організації: Харьковский институт усовершенствования врачей
Підпорядкованість: МЗ Украины
Код ЄДРПОУ: 1896877
Адреса: 310176, Украина, г.Харьков, ул.Корчагинцев, 58
Телефон: 113556
Інше:

5. Наукові керівники та консультанти
Наукові керівники
Макотченко В.М. (д.мед.н., професор, 14.00.07)
Шмутер Л.М. (к.мед.н., с.н.с., 14.00.36)

6. Офіційні опоненти та рецензенти
Офіційні опоненти
Коваленко Н.Н. (д.мед.н., професор, 14.00.36)
Шевченко А.М. (д.мед.н., професор, 14.00.07)

7. Підсумки дослідження та кількісні показники
Підсумки дослідження: 40 - Нове вирішення актуального
наукового завдання

Кількість публікацій:

Кількість сторінок: 196

Кількість патентів:

Кількість додатків:

Впровадження результатів роботи: 35

Ілюстрації:

Мова документа: Українська

Таблиці: 64

Зв'язок з науковими темами:

Схеми:
Використані першоджерела: 250

8. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Індекс УДК: 616.23/.25, 613.6; 613.62, 616:612.017.1, 616:612.017.1:616.233.002.613.62:621, 616:612.017.1:616.233.002.613.62:621
Тематичні рубрики: 76.29.35, 76.33.37, 76.03.55, 86.25.

9. Тема та реферат дисертації
Тема (укр.)
Состояние иммунологической реактивности у больных пылевым бронхитом рабочих машиностроения

Тема (англ.)
Реферат (укр.)
Объект исследования: Санитарно-гигиенические условия труда, кровь больных пылевым бронхитом рабочих
машиностроения. Цель исследования: Изучить состояние иммунной реактивности у больных пылевым бронхитом
рабочих машиностроения, оценить значение ее нарушений в патогенезе заболевания, обосновать применение
иммунокоррегирующей

терапии.

Методы

исследования

и

аппаратура:

Санитарно-гигиенические,

клинико-

лабораторные, иммунологические. Микроскоп МБИ, термостат, холодильниек, центрифуги, стинциляционный счетчик.
Теоретические результаты и новизна: Установлена роль нарушений иммунной систеиы в развитии пылевого бронхита и
его

осложнений

(инфекционно-воспалительный

процесс,

астмоидный

синдром,

инфекционно-аллергическая

бронхиальная астма). Практические результаты и новизна: Разработанные диагностические критерии нарушения
иммунной реактивности могут быть использованы для раннего выявления иммунной недостаточности у больных
пылевым бронхитом, уточнения ее характера и степени выраженности. Выявленные варианты нарушений иммунитета
необходимо учитывать при назначении иммуномодулирующей терапии. Предмет и степень внедрения: Методические
рекомендации республиканского уровня, два информационных письма. Эффективность внедрения: Целенаправленное

применение

иммуномодуляторов

повышает

эффективность

лечения,

снижает

сроки

временной

утраты

трудоспособности, предупреждает прогрессирование заболевания и его осложнений у больных пылевым бронхитом
рабочих

машиностроения.

Сфера

(область)

использования:

Клиники

профзаболеваний,

профпатологические

и

пульмонологические отделения областных и городских больниц, медико-санитарные части машиностроительных
предприятий.

Реферат (англ.)

Голова спеціалізованої вченої ради: Кундиев Ю.И. (д.мед.н., акад.)

Підпис

М.П.

Відповідальний за подання документів: (Тел.: )

Підпис

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

