ІНФОРМАЦІЯ
про медико-біологічне нововведення, яке рекомендується для впровадження
Шифр і назва НДР та строки виконання:
ЦФ.393 “Вивчити причинно-наслідкові зв'язки динаміки захворюваності, хворобливості, смертності та деяких інших показників розповсюдженості туберкульозу в Україні; розробити 10‑річний науково-обгрунтований прогноз й шляхи впливу на цю недугу. Розробити нові методи ранньої діагностики і профілактики туберкульозу та основні напрямки перспективних наукових досліджень у фтизіатрії”, 1994 - 1997 рр.
Назва наукової рекомендації: “Спосіб діагностики туберкульозу”.
Анотація
Суть нововведення, яке рекомендується для впровадження, полягає в тому, що на мазок крові пацієнта наносять 0,1 мл 9-25 % розчину трилону Б, через 10 хвилин в зону реакції вводять 0,1 мл туберкуліну, що розведений ізотонічним розчином хлориду натрію в 10-40 разів, після чого через 10 хвилин додають 0,1 мл 0,2-0,5 % розчину азотнокислого срібла і при появі на світлі в центрі зони реакції чорно-коричневого забарвлення, а по периферії - рівномірно розсіяного глибчастого осадка у вигляді кільця - діагностують туберкульоз.
Спосіб, що пропонується у порівнянні з існуючими дозволяє значно скоротити терміни дослідження з 72 годин до 2,5‑3 годин, підвищити діагностичну чутливість способу з 70 % до 96,6 %, усунути можливість алергізації організму за рахунок того, що реакція не передбачає введення туберкуліну в тканини організму, поширити можливість використання способу у зв'язку з відсутністю протипоказань.
Показання для застосування - захворювання на туберкульоз.
Запропоноване нововведення пройшло апробацію в лабораторії патоморфології Інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського АМН України та міському протитуберкульозному диспансері № 6.
На розгляд Науково-дослідного центру патентної експертизи подана заявка на винахід “Спосіб діагностики туберкульозу”(заявка № 97063149 від 26.06.97 р.).
Перелік необхідного обладнання: очищений туберкулін ППД‑Л, розчин трилону Б, розчин азотнокислого срібла, проектор, який дозволяє збільшити зображення результатів реакції мазка крові на екрані у 30 разів.
Послуги розробників для оволодіння нововведенням: 
курси інформації та стажування.
Установа-розробник, адреса і реквізити. Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського АМН України, 252000, м.Київ, МСП‑650, узвіз Протасів Яр, 7, р/р № 120344 Оперу НБУ по м. Києву та обл., МФО 321024.
Прізвище, ім'я та по-батькові авторів-розробників. 
Суслов Євгеній Іванович,
Підгаєвська Тетяна Петрівна,
Плєнов Сергій Миколайович,
Чепіль Петро Іванович,
Кузовкова Світлана Дмитрівна,
Григорович Людмила Львівна.
Відповідальний за впровадження - Cуслов Є.І. Контактний телефон - 277‑55‑11.
Висновок Вченої ради інституту.
Нововведення є результатом виконання науково-дослідної роботи, має велике практичне значення. Створений спосіб дозволяє диференціювати захворювання від інфікованості на туберкульоз. При його застосуванні значно скорочується тривалість дослідження, підвищується діагностична чутливість. Спосіб дозволяє усунути можливість алергізації організму та поширити можливість використання у зв'язку з відсутністю протипоказань.
Спосіб простий та доступний, є більш економічним за рахунок значного зменшення кількості туберкуліну, що використовують.
Результати роботи можуть бути впроваджені шляхом проведення курсів інформації та стажування.
Нововведення рекомендовано до застосування в установах практичної охорони здоров'я для діагностики туберкульозу. Може бути використано при скринінгових обстеженнях населення.

