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ІНФОРМАЦІЯ

про медико-біологічне нововведення, яке рекомендується для впровадження

Шифр і назва НДР та строки виконання: А.98.02  Розробити технологію застосування нового лікарського препарату Теком у комплексному лікуванні хворих з хронічним легеневим серцем. 01.1998-12.2000 рр.
Назва наукової рекомендації: Спосіб лікування туберкульозу легень.
Анотація.
Суть нововведення, що пропонується для впровадження, полягає в тому, що на тлі прийому протитуберкульозних препаратів,  починаючи з 3-го - 4-го міс. лікування додаткове  щоденне призначення Текому всередину у фармакопейно припустимих дозах до подолання імунологічної недостатності  організму,  в  результаті  цього  швидше  наступає позитивна динаміка: скорочення термінів загоєння каверн та загальної  тривалості лікування, зменшення частоти посттуберкульозних залишкових  явищ, а також поліпшується переносність протитуберкульозних препаратів і зменшується частота побічних явищ цих препаратів.
	Теком має імуномодулюючу  та протизапальну дії,  які  пов'язані  з    впливом на метаболізм  арахідонової кислоти. Вперше препарат омега-3 поліненасичених жирних кислот застосовано при  лікуванні туберкульозу легень.
	Лікування хворих за заявленим способом має суттєві, статистично вірогідні переваги у порівнянні з існуючими способами, зокрема:
1. Імунологічна  недостатність  організму  нормалізується  у 68,9 %, у решти (31,8 %) - спостерігається покращання показників  імунного стану організму після курсу лікування Текомом.  Завдяки цьому:
     -  на  1,3 міс.  швидше наступає затихання туберкульозного  процесу;
     -  на 1,6 міс. скорочується загальна тривалість лікування;
     -  на  40,7   %   зменшується   частота   посттуберкульозних  залишкових явищ.
Показанням для призначення препарату Теком  є різні форми туберкульозу легень, який	 супроводжується імунологічною недостатністю.
Проведена апробація запропонованого способу у фтизіохірургічних та терапевтичних відділеннях Інституту.
На розгляд НДЦПЕ подана заява на видачу патенту України на винахід  “Спосіб лікування туберкульозу легень”  (за  № 99063640 від 29.06.99). Рішення про видачу патенту від  26.11.1999 р.
    Перелік необхідного обладнання. Препарат Теком, протитуберкульозні препарати.
Послуги розробників для оволодіння нововведенням: методичні рекомендації, інформаційні листи (назва, рік, місце), курси інформації і стажування, семінари і т.д.
Інформаційний лист  “Застосування препарату омега-3 поліненасичених жирних кислот Теком при лікуванні хворих з хронічним легеневим серцем”.- Київ, 2000.- 2 с., пропонуються курси інформації та стажування, доповіді на семінарах та з’їздах науковців та лікарів.
Установа-розробник, адреса і реквізити. Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України, 03680, Київ-110, узвіз Протасів Яр, 7 тел.:(044) 277-54-88 ; факс  (044) 277-21-18.
Прізвище, ім’я та по батькові авторів-розробників, контактний телефон, відповідальний за впровадження.
Гаврисюк Володимир Костянтинович, М’ясников Віктор .Георгійович, Мельник Василь Михайлович, Ячник Анатолій Іванович, Морозова Наталія Аронівна,  Лещенко Сергій Іванович, Дзюблик Ярослав Олександрович, Гончар Катерина Євгенівна. 
Відповідальний за впровадження- Гаврисюк Володимир Костянтинович.
Контактний телефон: 277-93-11
Висновок Вченої ради інституту (теоретична і практична значимість нововведення, шляхи і обсяги впровадження). 
Нововведення “Спосіб лікування туберкульозу легень” є результатом виконання НДР і має теоретичне і практичне значення, яке полягає в тому, що вперше застосовано препарат омега-3 поліненасичених жирних кислот Теком з метою нормалізації імунного статусу у хворих на туберкульоз легень. Застосування запропонованого способу лікування дозволяє зменшити прояви запального процесу в легенях, нормалізувати стан системи гемостазу та покра-щити Т-клітинну та макрофагальну ланки імунітету, завдяки чому  на 19,1 %  поліпшується ефективність лікування  хворих на туберкульоз легень та на  33,8  %  поліпшується  переносність  протитуберкульозних  препаратів  і  зменшується частота  побічних явищ цих препаратів. Нововведення може бути впроваджено шляхом публікацій, проведення курсів інформації та стажування і може знайти широке застосування у практиці роботи фтизіатричних установ.
Дана розробка грифу секретності не має. 
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