ІНФОРМАЦІЯ 
про медико-біологічне нововведення, яке рекомендується для впровадження
Шифр і назва НДР та строки виконання: А.95.05 “Розробити заходи з профілактики і лікування гнійно-запальних ускладнень в ранньому післярпераційному періоді після пневмонектомії на основі стимуляції репарації кукси бронху з допомогою біоорганічних полімерів і ультрафіолетового опромінення плеврального вмісту”; 95.04 - 97.12.
Назва наукової рекомендації: “Спосіб обробки кукси бронху біоорганічнім полімером левкіном під час пневмонектомії”
Анотація.
Запропонований спосіб обробки кукси бронху під час пневмонектомії, який проводиться шляхом заповнення дистальної частини кукси бронху здатним до біологічної деструкції полімером левкіном після прошивання бронху в проксимальній його частині механічним швом. Після зведення кукси бронху та утримання її в фіксованому положенні до повної полімеризації левкіну виконується плевризація кукси за загальноприйнятою методикою. Левкін представляє собою двокомпонентний препарат, який складається з ампули з клєєвою субстанцією і флакону з сухою речовиною, які при змішуванні безпосередньо перед застосуванням продукують субстанцію, здатну до швидкої полімеризації. Препарат випускається промисловим відділом Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН.
Спосіб відрізняється від відомих методів обробки кукси бронху застосуванням біоорганічного полімеру левкіну для укріплення кукси, що сприяє подальшому заповненню просвіту кукси фіброзною тканиною і 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.
Перелік необхідного обладнання. Набір для торакальних операцій, набір апаратури для невідкладної допомоги (дефібрилятор, серцевий монітор, тощо), левкін.
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.
Радіонов Борис Васильович,
Когосов Юзеф Аронович,
Калабуха Ігор Анатолійович.
Відповідальний за впровадження - проф.Радіонов Б.В. Телефон - 277‑70‑94
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 в застосуванні нового матеріалу для укріплення кукси бронху - біоорганічного полімеру левкіну. 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 підвищує 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 інформаційного листка “Профілактика і лікування гнійно-запальних ускладнень в ранньому післяопераційному періоді після пульмонектомії”. Спосіб може бути впроваджений в відділеннях торакальної хірургії протитуберкульозних диспансерів, в торакальних відділеннях міського та обласного рівнів, торакальних клініках медичних інститутів та інститутів удосконалення лікарів.

