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nonsteroidal anti-inflammatory drugs.
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системи у хворих на остеоартроз.
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рефлюксну хворобу.
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Дудка Т.В. Інтенсивність протеолізу високо- та низькомолекулярних білків
плазми крові у хворих на бронхіальну астму та хронічний некаменевий
холецистит.
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та фозиноприлу.
Поліщук О.Ю. Роль алекситимії у формуванні соціально-психологічної
дезадаптації у пацієнтів із порушеннями ритму серця.
Полянська О.С. Ішемічна хвороба серця на тілі вегетативної дисфункції.
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Дутка І.І. Поліморфізм гена інгібітору активатора плазміногену 1 (РАІ-1)
у хворих на виразкову хворобу.
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дітей та підлітків.
Хомко О.Й. Порушення функціонального стану дихальної системи хворих
на абдомінальний сепсис.
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ТРАВМАТОЛОГІЇ
Bilyk I.I. Some aspects of the treatment of peritonitis, such as complications of
acute appendicitis.
Dudko O.G. Surgical treatment of displaced distal radius fractures.
Ilyuk I.I. Metastatic prostate cancer. Prostate-specific antigen as a screening sign
of metastasis.
Knut R.P. Morphological changes of hernia sac and hernia-surrounding tissues
in elderly patients suffering from inguinal hernias.
Kozlovska I.М. A comprehensive treatment of complicated forms of diabetic
foot syndrome.
Kulachek Y.V. Prediction and preconditions of a complicated course of
traumatic injury of the small intestine.
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Raylyanu S.I. Hernia tissues morphology in patients with chronic inguinal
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Rotar O.V. intestinal oxidant stress and antioxidant defence during acute
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abdominal sepsis.
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Zaitsev V.I. Ultrasonic examination of scrotum organs in patients with chronic
prostatitis.
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Ковальчук П.Є. Наш досвід лікування наслідків вогнепальних переломів
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Sydorchuk L.I. Taxonomic composition and micro-ecological indices of palatine
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