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ІНФОРМАЦІЯ

про медико-біологічне (науково-технічне, медико-організаційне) 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 хворих на хронічне легеневе серце.

Анотація .
Суть нововведення, що пропонується для впровадження полягає  в застосуванні нового лікарського препарату Теком, який містить більше 43,0 % омега-3 поліненасичених жирних кислот, що дозволяє за рахунок модифікуючого впливу омега-3 поліненасичених жирних кислот на спектр ейкозаноїдів з переважанням синтезу вазодилатуючих, антикоагуляційних та дезагрегуючих біологічно активних речовин досягти  суттєвого поліпшення перебігу захворювання та добитися покращання якості життя зазначеної категорії хворих..  За рахунок призначення препарату Теком у дозі 4 г/день протягом 4 тижнів  досягається зниження агрегації тромбоцитів крові і підвищення ефективності лікування при відсутності побічних ефектів. 
Таким чином, запропонований спосіб лікування хворих з хронічним ле-геневим серцем дозволяє отримати позитивний результат клінічного перебігу захворювання і викликає зниження раніше підвищеної агрегаційної активності тромбоцитів крові до нормального рівня або стану дезагрегації, що сприяє зниженню легенево–судинного опору, тиску в легеневих судинах, і призводить до зменшення задишки, серцебиття, непродуктивного кашлю і повністю ліквідує епізоди втрати свідомості і болю в області серця при повній відсутності побічних ефектів. Лікування спрощується внаслідок того, що замість декількох лікарських препаратів (антикоагулянти, дезагреганти, вазодилататори) застосовується лише один препарат – Теком. Крім того, внаслідок кумулятивних властивостей препарату, можливе курсове призначення препарату замість постійного призначення інших лікарських засобів.
Зазначеного спосіб може бути застосований у хворих хронічними захворюваннями легень з хронічним легеневим серцем.
Проведена апробація запропонованого способу у клініко-функціональному, фтизіохірургічному та терапевтичному відділеннях інституту та у відділеннях Клінічної лікарні нафтопереробної промисловості МОЗ України.
На розгляд НДЦПЕ подана заява на видачу патенту України на винахід  “Спосіб лікування хворих на хронічне легеневе серце” (заявка № 99116059 від 04.11.99). Рішення про видачу патенту від 07.04.2000 р.
   Перелік необхідного обладнання. Препарат Теком.
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, Морозова Наталія Аронівна, Ячник Анатолій Іванович, Лещенко Сергій Іванович, Дзюблик Ярослав Олександрович, Морська Наталія Дмитрівна, Яхниця Тетяна Василівна.
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 хворих на хронічне легеневе серце” є результатом виконання НДР і має велике теоретичне і практичне значення, яке полягає в тому, що вперше досліджено вплив препарату Теком на стан системи ейкозаноїдів і гемостаз у хворих з хронічним легеневим серцем, розроблені схеми застосування препарату та вивчена його клініко-функціональна ефективність у хворих з хронічним легеневим серцем. Застосування запропонованого способу лікування дозволяє нормалізувати показники системи зсідання крові, попередити розвиток тромботичних ускладнень, зменшити опір і тиск в судинах малого кола кровообігу, покращити функціональні показники правого шлуночка серця.
Нововведення може бути впроваджено шляхом публікацій, проведення курсів інформації та стажування і може знайти широке застосування в пуль-монологічних, кардіологічних, терапевтичних, хірургічних відділеннях та амбулаторно.
Вказати чи має гриф секретності дана розробка. Грифу секретності не має.
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