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НАЗВА НОВОВВЕДЕННЯ: Лікування хворих на саркоїдоз легень. 

АНОТАЦІЯ. 

Алгоритм створений з урахуванням положень Уніфікованого клінічного 

протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) і третинної (високоспеціалізованої) 

медичної допомоги «Саркоїдоз», Адаптованої клінічної настанови, заснованої на 

доказах, «Саркоїдоз» (Наказ МОЗ України від 08.09.2014 р. № 634). 

Суть нововведення, що пропонується для впровадження, полягає у застосуванні 

алгоритму персоніфікованої терапії хворих на саркоїдоз легень, який заснований на 

врахуванні протипоказань до призначення, переносимості та резистентності до 

глюкокортикостероїдної (ГКС) терапії, застосуванні імуносупресивної терапії, а також 

характеру відповіді на проведене лікування в кожному окремому випадку. 

Застосування алгоритму персоніфікованої терапії дозволяє досягти клінічного 

вилікування у 97,0 % хворих на саркоїдоз легенів. 

Апробація запропонованого нововведення проведена у відділенні 

інтерстиціальних і бронхообструктивних захворювань легень у хворих на туберкульоз 

Державної установи “Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. 

Яновського Національної академії медичних наук України». 

ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ: саркоїдоз легень. 
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НОВОВВЕДЕННЯ: не потребує. 

ПОСЛУГИ РОЗРОБНИКІВ ДЛЯ ОВОЛОДІННЯ НОВОВВЕДЕННЯМ: Лікування 

хворих на саркоїдоз легень : методичний посібник / В. К. Гаврисюк та ін., НІФП НАМНУ. 

Київ, 2018. 50 с. ; публікації у фахових наукових виданнях; зроблені доповіді на 

науково-практичних конференціях, зроблено доповідь на І Національному конгресі 

пульмонологів. 
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ВИСНОВОК ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ. 

Нововведення, що стосується лікування хворих на саркоїдоз легень, є 

актуальним і має практичне значення. 

Новизна розробки полягає у створенні алгоритму персоніфікованої терапії хворих на 

саркоїдоз легень, який заснований на врахуванні протипоказань до призначення, 

переносимості та резистентності до глюкокортикостероїдної (ГКС) терапії, застосуванні 

імуносупресивної терапії, а також характеру відповіді на проведене лікування в кожному 

окремому випадку. 

Застосування запропонованого алгоритму персоніфікованої терапії дозволяє 

досягти клінічного вилікування у 97,0 % хворих на саркоїдоз легенів. 

Нововведення може бути впроваджено шляхом знайомства з ним на курсах 

інформації і стажування, семінарах, публікацій у фахових наукових виданнях. 

Нововведення рекомендовано для впровадження у лікувально-профілактичних 

закладах терапевтичного та пульмонологічного профілю. 
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