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ІНФОРМАЦІЯ
про медико-біологічне нововведення, яке рекомендується для впровадження

Шифр і назва НДР та строки виконання - А.99.02 "Вивчити механізми формування порушень мікробіоценозу кишечника у хворих негоспітальною пневмонією в процесі антибактеріальної хіміотерапії та розробити оптимальні схеми лікування на основі фармакоекономічних аспектів із застосуванням пробіотиків", 1999-2001 рр.
Назва наукової рекомендації: "Спосіб лікування хворих на негоспітальну пневмонію з тяжким перебігом"
Анотація. До впровадження пропонується спосіб лікування хворих на негоспітальну пневмонію з тяжким перебігом, який полягає в тому, що на тлі застосування антибактеріальних препаратів додатково призначається препарат Теком щоденно всередину по 1,0 г (дві капсули) чотири рази на добу до подолання імунологічної недостатності. При цьому спостерігається покращення або нормалізація показників імунного стану організму, скорочення терміну антибіотикотерапії, зменшення частоти після пневмонічних залишкових та побічних  явищ.
	Теком - новий лікарський препарат, що являє собою суміш з високим (не менше 43 %) вмістом ефірів омега-3-поліненасичених жирних кислот (омега-3-ПНЖК), дозволений для клінічного застосування (див. Інструкцію по медичному застосування препарату "Теком", реєстраційний номер: Р/98/19А/8, яка затверджена заст. міністра охорони здоров’я України; 15.10.98 р.).	Експериментально доведено, що Теком має імуномодулюючу та протизапальну дії, які пов’язані з впливам на метаболізм арахідонової кислоти. Конкуренція між АК і омега-3-ПНЖК на ліпооксигиназному рівні проявляються модифікацією спектру лейкотриєнів.
Завдяки застосуванню Текому в комплексній терапії негоспітальної пневмонії у 81,8 % хворих достовірно нормалізується імунологічна реактивність,  а  у  решти спостерігається тенденція до покращення показників імунного стану організму,  швидше  зникають  клінічні  прояви  інтоксикації, розсмоктуються  вогнещеві  явища,  в середньому  на  3  дні скорочується  тривалість  антибіотикотерапії , на 30,9 % зменшується  частота після пневмонічних  залишкових  змін  в легенях.  Це приводить до підвищення  ефективності  лікування  хворих  на  негоспітальну пневмонію з тяжким перебігом.
Показання до застосування - негоспітальна пневмонія з тяжким перебігом.
	Апробація запропонованого способу проведена у відділеннях технологій лікування неспецифічних захворювань легень Інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України та пульмонологічному відділенні Головного військового клінічного госпіталю МО України.
	На "Спосіб лікування хворих на позагоспітальну пневмонію з тяжким перебігом" отриманий деклараційний патент України № 40992 А від 15.08.01 р.
Перелік необхідного обладнання - препаратТеком.
Послуги розробників для оволодіння нововведенням - курси іформації та стажування.
Установа розробник, адреса і реквізити: Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України, 03680, Київ-110, узвіз Протасів Яр 7. Управління Державного казначейства по м. Києву, код ОКПО 24262621, р/р 392150304103 в Управлінні Державного казначейства в м. Києві, МФО 820019 для Інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського, р/р 08020223000807. 
Прізвище, ім’я та по батькові  авторів-розробників, контактний телефон, відповідальний за впровадження: Дзюблик Олександр Ярославович, Гаврисюк Володимир Костянтинович, Недлінська Ніна Миколаївна, Слабченко Вікторія Григорівна, Капітан Георгій Борисович, Мухін Олександр Олександрович, Луцик Мирослав Юрійович, Сімонов Сергій Сергійович. 
 Відповідальний за впровадження — Дзюблик Олександр Ярославович, контактний тел. 269-12-84.
Висновок Вченої Ради Інституту.
Нововведення є результатом виконання НДР. Сучасний підхід до лікування хворих на негоспітальну пневмонію з тяжким перебігом вимагає застосування сучасних комплексних методів лікування. Запропонований спосіб лікування цього захворювання є перспективним, так як до комплексного лікування додається новий вітчизняний високоефективний препарат Теком, якому притаманна імуномодулююча та протизапальна дія. Його застосування дозволяє підвищити ефективність лікування хворих на негоспітальну пневмонію з тяжким перебігом за рахунок скорочення в середньому на 3 дні тривалості антибіотикотерапії та зменшення на 30,9 % частоти післяпневмонічних залишкових явищ. 
Новий метод лікування може бути впроваджений шляхом проведення курсів інформації та стажування. 
Нововведення може бути рекомендовано до застосування в пульмонологічних та терапевтичних відділеннях лікувальних закладів для лікування хворих на негоспітальну пневмонію з тяжким перебігом.
Дана розробка грифу секретності немає.
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