ІНФОРМАЦІЯ
про медико-біологічне нововведення, яке рекомендується для впровадження
Шифр і назва НДР та строки виконання - А 96.01, “Розробити інтегровану медичну технологію діагностики, лікування і профілактики хронічного бронхіту на основі вивчення його основних синдромів”,1996 - 1998 рр.
Назва наукової рекомендації. Індикатор оцінки функції дихальної системи людини “ВІТЕСТ КС‑1”.
Анотація.
До впровадження пропонується перший вітчизняний індикатор оцінки функції дихальної системи людини “Вітест КС‑1”, який базується на методі пікфлоуметрії та дає характеристику стану повітропровідних шляхів легень через визначення величини пікової швидкості форсованого видиху в умовних одиницях з метою оцінки вираженності і зворотності бронхообструктивного синдрому. Моніторінг пікової швидкості видиху надає лікарю максимально достовірну інформацію про стан пацієнта, а також дозволяє досягти контрольованого перебігу захворювань легень з наявністю бронхообструктивного синдрому. Це безпечний прилад для індивідуального використання хворими, які можуть оволодіти необхідними навичками на протязі декількох хвилин за допомогою медперсоналу.
Проведена апробація індикатора оцінки функції дихальної системи людини “ВІТЕСТ КС‑1”в Інституті фтизіатрії і пульмонології у відділенні технологій лікування НЗЛ, у Республіканській клінічній лікарні у відділенні пульмонології, у Національному медичному університеті на кафедрі фтизіатрії з циклом пульмонології, у Центральній транспортній клінічній лікарні у відділенні пульмонології, у Київській медичній академії післядипломної освіти на кафедрі пульмонології.
У всіх обстежених була виявлена повна співставність оцінки зворотності бронхообструктивного синдрому при проведенні фармакологічних проб з бронхолітиком “Беротек”та на фоні комплексної терапії на протязі 10 днів по клінічним симптомам та показникам функції зовнішнього дихання (ФЗД), які отримані на приладі “Пневмоскрін” (фірми “Еріх Єгер”, Німеччина) в порівнянні з вимірами пікової швидкості видиху на приладі “Вітест”.
Показання для застосування - захворювання легень з наявністю бронхообструктивного синдрому (бронхіальна астма, хронічний обструктивний бронхіт, гострий бронхіт з обструктивним синдромом та інші).
Перелік необхідного обладнання - наявність “Вітесту”.
Послуги розробників для оволодіння нововведенням - інструкція з медичного застосування “Вітесту”, курси інформації та стажування, семінари.
Установа-розробник, адреса і реквізити:
— Інститут фтизіатрії і пульмонології ім.Ф.Г.Яновського АМН України, Київ, МСП - 650, узвіз Протасів яр, 7, р/р 120344 в Оперу НБУ по Києву та Київській області, МФО 321024, код 02011964.
— АТЗТ “Ремтранс”, 252034, м.Київ, вул. Богданівська, 2; АКБ “Росток-Банк”, м.Київ, р/р 1467060, МФО 322692, код 23508652 
Прізвище, ім”я та по батькові авторів-розробників, контактнийтелефон:
Дзюблик Олександр Олександрович,
Мухін Олександр Олександрович,
Солдатенков Юрій Григорович,
Когут Костянтин Йосипович,
Нетяга Віктор Миколайович,
Пєшков Юрій Андрійович,
Відповідальний за впровадження - Мухін Олександр Олександрович, 277‑62‑42.
Висновок Вченої Ради інституту.
Нововведення є результатом виконання проміжного етапу НДР. Сучасний підхід до лікування хворих з бронхообструктивним синдромом вимагає досягти контрольованого перебігу захворювання, особливо на постстаціонарному етапі. Це можливо при постійному проведенні моніторингу пікової швидкості видиху за допомогою першого вітчизняного індикатора оцінки функції дихальної системи людини “Вітест КС‑1”. Нововведення може бути впроваджене шляхом проведення семінарів, курсів інформації та стажування. Дане нововведення отримало дозвіл на застосування Комітету з нової медичної техніки МОЗ України (протокол № 9 від 1.10.97), тому воно може бути рекомендоване до обов'язкового застосування в медичній практиці при лікуванні хворих з бронхообструктивним синдромом.

