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9. Барна О. М. Особливості  патогенезу, клініки, діагностики та лікування ішемічної хвороби  
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24. Глотов М.О. Вплив штучної вентиляції легенів при абдомінальних операціях на 
сурфактантну систему і корекція її порушень. –Дніпропетровськ, 2006-20с. 
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після опромінення.-К., 2006-24с. 
33. Довбиш М.А. Патогенетичне значення порушень лімфатичної системи при обструкції 
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38. Желтякова І.О. Вивчення стійкості біологічних об’єктів різного рівня організації до дії 
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хронічному бронхіті. – Сімферополь, 2006-17с. 
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лабіринтів.-К., 2006-20с. 
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79. Литвиненко Н.А. Ефективність лікування хворих на вперше діагностований туберкульоз 
легень із бактеріовиділенням залежно від кількості та розмірів деструкцій. –К., 2006-20с. 
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