ІНФОРМАЦІЯ
про медико-біологічне нововведення, яке рекомендується для
впровадження
Шифр і назва НДР та строки виконання: А.95.08 “Профілактика гнійно-запальних ускладнень та корекція гіперкоагуляційного стану при операціях на легенях і плеврі”. Строки виконання: 1995 - 1997 рр.
Назва наукової рекомендації: “Спосіб формування кукси бронху”
Анотація.
Запроповано спосіб формування кукси бронху, в якому для укріплення кукси бронха ще у процесі торакотомії виділяють міжреберний лоскут разом із міжреберними артерією, веною та нервом завдовжки 20-25 см, себто формують м'язово-судинно-нервовий лоскут на ніжці біля хребта, потім на бронх накладають циркулярну лігатуру, дистальніше від неї - танталовий шов, який окутують названим вище міжреберним лоскутом, в результаті досягається попередження розвитку післяопераційних ускладнень, недостатності кукси бронха, бронхіальної нориці при запаленні легені та ендобронхіті через подвійний захист танталового шва як з боку прозіру бронха, так й з боку плевральної порожнини, що приводить до підвищення ефективності хірургічного лікування хвороб органів дихання.
Спосіб відрізняється від відомих методів формування кукси бронху тим, що укріплюють куксу проксимальніше від танталового шва циркулярною лігатурою, а сам танталовий шов - міжреберним м'язово-судинно-нервовим лоскутом. Така методика обробки запобігає розвитку неспроможності кукси бронху в ранньому післяопераційному періоді, в результаті чого створюються умови для сприятливого перебігу післяопераційного періоду і профілактики післяпневмонектомічних гнійно-запальних ускладнень.
Показання до застосування - всі категорії хворих, які підлягають хірургічному втручанню шляхом пульмонектомії з приводу різноманітної пульмонологічної патології.
Застосування даного методу сприяє зниженню числа післяпневмонектомічних ускладнень у вигляді неспроможності кукси бронху і забезпечує доброякісність перебігу післяопераційного періоду з відсутністю необхідності проведення повторних та реконструктивних оперативних втручань.
Спосіб апробований в відділенні торакальної хірургії Інституту фтизіатрії і пульмонології АМН України.
На розгляд Науково-дослідного центру патентної експертизи подана заявка на видачу патенту України на винахід “Спосіб формування кукси бронху”(розписка від 13.10.97).
Перелік необхідного обладнання. Набір для торакальних операцій, набір апаратури для невідкладної допомоги (дефібрилятор, серцевий монітор, тощо).
Послуги розробників для оволодіння нововведенням. Курси інформації і стажування, навчання на робочому місці, наукові публікації.
Установа-розробник, адреса і реквізити. Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського АМН України; 252000, м.Київ, МСП‑650, узв.Протасів Яр,7; тел.277‑04‑02.
Прізвище, ім'я та по-батькові авторів-розробників, контактний телефон.
Пристайко Ярема Йосипович,
Мельник Василь Михайлович. Телефон - 277‑57‑00.
Відповідальний за впровадження - ст.наук.співроб. Пристайко Я.Й.
Висновок Вченої Ради інституту.
Нововведення, що стосуються розробки нових методів укріплення кукси бронху при оперативних втручаннях шляхом пневмонектомії, являються актуальними і мають суттєве практичне значення. Новина розробки полягає тому, що укріплюють куксу проксимальніше від танталового шва циркулярною лігатурою, а сам танталовий шов - міжреберним м'язово-судинно-нервовим лоскутом.  . Застосування нововведення створює умови для профілактики розвитку неспроможності кукси бронху в післяопераційному періоді, що сприяє попередженню розвитку гнійно-запальних ускладнень після пневмонектомії і в результаті підвищується ефективність оперативних втручань.
Нововведення може бути впроваджене шляхом публікацій у наукових медичних виданнях, доповідей на конференціях та з`їздах, підготовки спеціалістів на робочих місцях та курсах стажування і інформації, видання методичних рекомендацій “Профілактика гнійно-запальних ускладнень при операціях на легенях і плеврі”. Спосіб може знайти широке застосування у відділеннях торакальної хірургії протитуберкульозних диспансерів, в торакальних відділеннях міського та обласного рівнів, торакальних клініках медичних інститутів та інститутів удосконалення лікарів.


