ІНФОРМАЦІЯ
про медико-біологічне нововведення, 
яке рекомендується для впровадження
 

КПКВ, шифр і назва НДР та строки виконання: 2303030, A.01.07 “Розробити методики кріохірургічного лікування хворих на неспецифічні захворювання, туберкульоз та новоутворення легень і плеври”
Строки виконання: 200.01 – 2003.12.  
 Назва наукової рекомендації: “Спосіб лікування ексудативного плевриту”
Анотація.  Суть нововведення, яке пропонується до впровадження, полягає в удосконаленні способу лікування ексудативного плевриту, в якому шляхом проведення наднизькотемпературної обробки адгезивним контактом кріоаплікатора всієї апікальної зони геміторакса та однократної кріообробки 3-х міжреберних проміжків, інсуффляції в плевральну порожнину за допомогою пульверизатора сухого тальку та проведення мікроірігатора для введення лікарських препаратів та аспірації ексудату, досягається підвищення ефективності лікування за рахунок скорочення строків лікування, попередження виникнення ускладнень, рецидивів та хронізації процесу. Спосіб лікування ексудативного плевриту включає проведення пункції плевральної порожнини, торакоскопію з послідовним виконанням аспірації плеврального ексудату, пересічення внутрішньоплевральних спайок під візуальним контролем, проведення біопсії змінених ділянок парієтальної та вісцеральної плеври з подальшим цитогістологічним дослідженням отриманих біоптатів, дренування плевральної порожнини з наступним внутрішньоплевральним введенням лікарських препаратів, активну аспірацію та видалення дренажу. Суттєвою особливістю способу є те, що під час торакоскопії проводять наднизькотемпературну обробку адгезивним контактом кріоаплікатора всієї апікальної зони геміторакса, у темпі охолодження –(20 – 25) 0С/хв. до температури –(179 – 181) 0С при тривалості впливу – до досягнення візуального заморожування всієї товщі оброблюваної тканини та спонтанному розморожуванні тканини в один цикл та однократну кріообробку 3-х міжреберних проміжків, в плевральну порожнину за допомогою пульверизатора інсуффлюють сухий тальк, після чого проводять мікроірігатор для введення лікарських препаратів та аспірації ексудату.
У порівнянні із відомими, спосіб, що заявляється, дозволяє: підвищити результативність лікування з 73,3 % до 100 % (способом лікування, що заявляється, вилікувані всі хворі); скоротити строки лікування на 19-24 днів, а відповідно й розход лікарських препаратів; скоротити строки призначення аналгетиків на 4-8 днів; попередити виникнення рецидивів, ускладнень та хронізації хвороби.
Показання до застосування – всі категорії хворих з ексудативним плевритом різного генезу.
Нововведення пройшло апробацію у відділенні торакальної хірургії Інституту фтизіатрії і пульмонології  ім. Ф. Г. Яновського АМН України. 
На розгляд ДЦ “Український інститут промислової власності” направлені матеріали заявки на винахід “Спосіб лікування ексудативного плевриту” (заявка № 2003044759 від 23.04.03 р).  По заявці отримано рішення про видачу патенту від 29.10.03 р.
Перелік необхідного обладнання. Набір для торакоскопії, кріогенна установка “Кріоелектроніка – 4”, набір апаратури для невідкладної допомоги (дефібрилятор, серцевий монітор, тощо).
Послуги розробників для оволодіння нововведенням. Курси інформації і стажування, наукові публікації.
Установа – розробник, адреса і реквізити. Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України; 03680, м. Київ–110, вул. М. Амосова, 10.


Прізвище, ім’я та по батькові авторів – розробників: Ю.І. Фещенко, В.М. Мельник, Б.В. Радіонов, М.С. Опанасенко, І.А. Калабуха, О.В. Хмель. 
Контактний телефон: (044) 277-57-00
Відповідальний за впровадження – М.С.Опанасенко
Висновок Вченої Ради інституту (теоретична і практична значимість нововведення, шляхи і обсяги впровадження).
Нововведення, що стосується розробки способу лікування ексудативного плевриту являється актуальним і має суттєве практичне значення.
Новина розробки полягає в удосконаленні способу лікування ексудативного плевриту, в якому шляхом проведення наднизькотемпературної обробки адгезивним контактом кріоаплікатора всієї апікальної зони геміторакса та однократної кріообробки 3-х міжреберних проміжків, інсуффляції в плевральну порожнину за допомогою пульверизатора сухого тальку та проведення мікроірігатора для введення лікарських препаратів та аспірації ексудату, досягається підвищення ефективності лікування: підвищується результативність лікування з 73,3 % до 100 % (способом лікування, що заявляється, вилікувані всі хворі); скорочуються строки лікування на 19-24 днів, а відповідно й розход лікарських препаратів; скорочуються строки призначення аналгетиків на 4-8 днів; попереджується виникнення рецидивів, ускладнень та хронізації хвороби.
Нововведення впроваджується шляхом публікацій у наукових медичних виданнях, доповідей на конференціях та з’їздах, підготовки спеціалістів на робочих місцях та курсах стажування і інформації. 
Спосіб призначений для застосування у відділеннях торакальної хірургії протитуберкульозних диспансерів, в торакальних відділеннях міського та обласного рівнів, торакальних клініках медичних інститутів та інститутів удосконалення лікарів.

Дана розробка грифу секретності немає.
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