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 післяопераційному 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 профілактики емпієми плеври після пневмонектомії”
Анотація.
Запропонований спосіб профілактики емпієми плеври після пневмонектомії, який включає заповнення плевральної порожнини розчином поліглюкіну з добавленням добової дози антибіотику широкого спектру дії, видалення встановленого під час операції дренажу, проведення лікувально-діагностичних пункцій, в якому починаючи з 4—5 діб після операції проводять екстракорпоральне ультрафіолетове опромінення плеврального вмісту в об'ємі 600-800 мл в 5-6 прийомів з інтервалом в 2-3 дні у кількості 4-6 сеансів.
На відміну від існуючих, розроблений спосіб не включає видалення плеврального ексудату, що в сукупності з подальшим його неодноразовим ультрафіолетовим опроміненням дозволяє:
— забезпечити попередження розвитку емпієми плеври після пневмонектомії незалежно від типу мікробного агенту;
— оптимізувати морфологічний склад плеврального вмісту;
— скоротити тривалість періоду інтенсивного післяопераційного лікування і створити умови для більш ранньої реабілітації оперованих хворих.
Спосіб показаний для застосування всім хворим, які підлягають оперативному лікуванню шляхом пульмонектомії з приводу різноманітної пульмонологічної патології.
На “Спосіб профілактики емпієми плеври після пневмонектомії”отриманий патент України № 20567 А від 15.07.97.
Перелік необхідного обладнання. Апарат “МД 73 М Изольда”з джерелом ультрафіолетового випромінення “ДРБ‑8”, обладнаним світлофільтром, якій вирівнює спектр випромінення; набір для плевральних пункцій (пункційна голка, шприц); контейнер “Кампопласт”, “Гемакон”, або ін.
Послуги розробників для оволодіння нововведенням. Курси інформації і стажування, навчання на робочому місці, наукові публікації, матеріали патенту України за № 20567 від 15.07.97.
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 профілактики і лікування емпієми плеври після пульмонектомії мають суттєве практичне значення. Новина розробки обумовлена застосуванням нового методу обробки плеврального вмісту, а саме - ультрафіолетового опромінення ексудату без його видалення з плевральної порожнини. Завдяки його застосуванню попереджується розвиток післяпневмонектомічної емпієми плеври, що забезпечує сприятливий перебіг післяопераційного періоду з уникненням розвитку важких ускладнень, які потребують інтенсивної терапії та, часто, проведення повторних оперативних втручань різного рівня складності.
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 листа “Профілактика і лікування гнійно-запальних ускладнень в ранньому післяопераційному періоді після пульмонектомії”.
Нововведення може бути впроваджене в відділеннях торакальної хірургії протитуберкульозних диспансерів, в торакальних відділеннях міського та обласного рівнів, торакальних клініках медичних інститутів та інститутів удосконалення лікарів.


