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 хірургічного лікування новоутворень межистіння”.
Анотація. Суть нововведення, яке пропонується до впровадження, полягає у удосконаленні способу хірургічного лікування новоутворень межистіння, в якому, шляхом застосування наднизькотемпературного впливу на ложе пухлини досягається зменшення операційної травми, крововтрати, підвищення абластичності операції і відповідно, скорочення тривалості післяопераційного лікування, зменшення числа післяопераційних ускладнень і рецидивів захворювання, в результаті чого підвищується загальна ефективність лікування зазначеної патології.
Запропонований спосіб хірургічного лікування новоутворень межистіння, який включає виконання торакотомії, виділення та видалення пухлини, має суттєву особливість - після видалення пухлини її ложе піддається наднизькотемпературній обробці адгезивним контактом кріоаплікатора, 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, у 2-3 цикли. 
На відміну від існуючих, спосіб, що пропонується має наступні переваги:
	 після закінчення наднизькотемпературної обробки ложе пухлини не кровоточить, не потребує проведення гемостазу або якоїсь іншої обробки;
	  у середньому, на 24,6 % зменшилася загальна операційна крововтрата; 
	  у хворих після операції швидко припиняється плевральна ексудація, що дозволяє в короткий термін видаляти плевральні дренажі; iстотно знижується виразність та тривалість больового синдрому; відсутні післяопераційні ускладнення; 
	 на 34,8 % скорочується тривалість післяопераційного лікування; 
	  відсутні рецидиви захворювання у віддаленому періоді. 

Показання до застосування – всі категорії хворих, яки підлягають хірургічному видаленню пухлини з приводу новоутворень межистіння.
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 хірургічного лікування новоутворень межистіння (заявка № 2002119414 від 26.11.02 р.). Одержано патент України № 58328 А.
Перелік необхідного обладнання. Набір для торакальних операцій, кріогенна установка “Кріоелектроніка – 4”, набір апаратури для невідкладної допомоги (дефібрилятор, серцевий монітор, тощо).
Послуги розробників для оволодіння нововведенням. Інформаційний лист  “Хірургічне лікування новоутворень межистіння із застосуванням кріогенної дії”, Київ, 2003 р.; 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: Б.В. Радіонов, І.А. Калабуха, О.В. Хмель, М.С. Опанасенко, Я.М. Волошин, Ю.Ф. Савенков, Я.Й. Пристайко, В.Т. Гейнц, О.А. Гайдар.
Контактний телефон: (044) 277-27-28
Відповідальний за впровадження – І.А. Калабуха
Висновок Вченої Ради інституту (теоретична і практична значимість нововведення, шляхи і обсяги впровадження).
Нововведення, що стосується розробки способу хірургічного лікування новоутворень межистіння являється актуальним і має суттєве практичне значення.
Новина розробки полягає в удосконаленні способу лікування новоутворень межистіння, в якому шляхом проведення наднизькотемпературної обробки ложа пухлини адгезивним контактом кріоаплікатора, 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, у 2-3 цикли. В результаті використання даної методики  досягається підвищення ефективності лікування хворих з пухлинами межистіння: після закінчення наднизькотемпературної обробки ложе пухлини не кровоточить, не потребує проведення гемостазу або якоїсь іншої обробки; у середньому, на 24,6 % зменшилася загальна операційна крововтрата; у хворих після операції швидко припиняється плевральна ексудація, що дозволяє в короткий термін видаляти плевральні дренажі; істотно знижується виразність та тривалість больового синдрому; відсутні післяопераційні ускладнення; на 34,8 % скорочується тривалість післяопераційного лікування; відсутні рецидиви захворювання у віддаленому періоді. 
 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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