ІНФОРМАЦІЯ
про медико-біологічне нововведення, яке рекомендується для 
впровадження
Шифр і назва НДР та строки виконання: А.96.06. Розробити високоефективні інтермітуючі режими хіміотерапії хворих деструктивним туберкульозом легень, спроможні значно зменшити витрати протитуберкульозних препаратів. 01.1996 - 12.1998 рр.
Назва наукової рекомендації: Інтермітуючі режими хіміотерапії з основним етапом поліхіміотерапії у хворих деструктивним туберкульозом легень.
Анотація суті нововведення, що рекомендується:
У хворих з вперше виявленим деструктивним туберкульозом легень і з рецидивами деструктивного туберкульозу в перші 4 - 6 міс лікування (переважно на стаціонарному етапі) застосовуються інтермітуючі режими поліхіміотерапії із 4 - 6 протитуберкульозних препаратів, таких як ізоніазид, рифампіцин, стрептоміцин, піразинамід, етамбутол та ін., після чого на заключному амбулаторному етапі строком 2-4 міс призначаються також інтермітуюче тільки 2 - 3 препарати (в основному із числа таких, як ізоніазид, рифампіцин, піразинамід і етамбутол). Загальна тривалість всього курсу хіміотерапії становить 6 - 8 міс.
Основним варіантом інтермітуючого режиму є вживання препаратів через день. Близькім до цього варіантом є призначення препаратів 3 - 4 рази на тиждень. Тому при 5 - 6-компонентних інтермітуючих режимах кожний день застосовується не більше 3 препаратів, а при 4-компонентних - в основному 2 препарати. 4-компонентні інтермітуючі режими призначаються лише при обмеженому процесі без бактеріовиділення. Можливим варіантом інтермітуючої методики, особливо на заключному етапі хіміотерапії, є і вживання деяких препаратів 2 рази на тиждень.
Інтермітуюча хіміотерапія з основнім етапом поліхіміотерапії при однаковій ефективності із стандартною щоденною або переважно щоденною 6 - 8-місячною хіміотерапією з основним інтенсивним етапом має ряд важливих переваг.
По-перше, завдяки вживанню препаратів через день або 4-3 -2 рази на тиждень інтермітуюча хіміотерапія зменшує в порівнянні з щоденним або переважно щоденним лікуванням витрати протитуберкульозних препаратів і загальну вартість всього курсу хіміотерапії в 1,6 - 1,65 рази.
По-друге, переносимість інтермітуючої хіміотерапії значно краща, ніж щоденної або переважно щоденної - частота побічних реакцій зменшується в 2 рази завдяки суттєво меншій навантаженості хворих ліками і меншій інтенсивності лікування при інтермітуючому режимі.
Результати застосування нововведення, що пропонується, дуже високі: у хворих деструктивним туберкульозом легень бактеріовиділення припиняється в 97,7 % випадків, порожнини розпаду загоюються в 93,0 %, побічні реакції виникають лише у 14,0 % хворих, із них різко виражені тільки у 2,1 %, тривалість всього курсу хіміотерапії коливається в межах 6 - 8 міс, середні витрати протитуберкульозних препаратів, потрібних на весь курс лікування, становлять 440,2  18,3 г; сприятливі віддалені результати забезпечуються у 97,8 % хворих.
Апробація нововведення проведена у відділенні фтизіатрії Інституту фтизіатрії і пульмонології АМН України.
Показання для застосування: хворі з вперше виявленим деструктивним туберкульозом легень і з рецидивами деструктивного туберкульозу.
Подана заявка на видачу патенту України на винахід "Спосіб поліхіміотерапії хворих деструктивним туберкульозом легень", № 98063180, від 18.06.98. 
Перелік необхідного обладнання: протитуберкульозні препарати ізоніазид, рифампіцин, стрептоміцин, піразинамід, етамбутол, канаміцин, етіонамід та ін. 
Послуги розробників для оволодіння нововведенням: інформаційний лист "Інтермітуючі режими поліхіміотерапії для хворих деструктивним туберкульозом легень." Київ, 1998; публікація статей, доповіді на науково-практичних конференціях і з'їздах фтизіатрів і пульмонологів. 
Установа-розробник, адреса і реквізити: Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського АМН УКраїни. 252000, Київ, МСП-680, узвіз Протасів Яр, 7. Р/р 40101656007 ОПЕРУ УНБ по м.Києву та Київський обл., МФО 321024. Код інституту 02011964. 
Прізвище, ім'я та по-батькові авторів-розробників, контактний телефон: Бялик Йосип Борисович, Гурецька Алла Олексіївна, Людвиченко Олена Петрівна, Циганкова Людмила Михайлівна, тел.277 41 33. 
Відповідальний за впровадження: Гурецька А.О. 
Висновок вченої ради Інституту: Подане нововведення має значне наукове і практичне значення - медичне, економічне і соціальне, оскільки дозволяє зменшити витрати протитуберкульозних препаратів і загальну вартість всього курсу хіміотерапії - в 1,6 - 1,65 рази та зменшити частоту побічних реакцій - в 2 рази і забезпечити при цьому високі безпосередні і віддалені результати, такі як і при щоденній інтенсивній хіміотерапії. 
Терміни впровадження: 1999 - 2000 роки. Шляхи впровадження: публікація статей, інформаційний лист, доповіді на науково-практичних конференціях і з'їздах фтизіатрів і пульмонологів. Доцільно якнайшвидше впровадження цього нововведення - в протитуберкульозних стаціонарах і диспансерах обласного, міського і районного рівнів. 
1998.11.05.

