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телефон/факс (0562) 27-10-86
1.
КПКВ 651040
Хвороба Крона (ХК): сучасні принципи діагностики та лікування.
Автори розробники: Бойко Т.Й., Сімонова О.В.
Контактний телефон: (8056) 372-92-99.
Пропонується алгоритм діагностики та лікування ХК у залежності від
локалізації та тяжкості перебігу патологічного процесу. Зокрема визначення
ендотелій-залежної вазодилатації плечової артерії може бути рекомендовано
хворим на ХК для прогнозування перебігу, оцінки ступеня метаболічних
порушень і контролю за ефективністю лікування. Комплексну терапію хворих
доповнено курсовим призначенням актовегіну в залежності від функціонального
стану ендотелію. Перевага запропонованого алгоритму діагностики ХК та схем
лікування модифікації класифікації дозволила встановити порушення функції
ендотелію у 68,0% хворих на ХК.
Застосування нововведення дозволяє досягти стійкої ремісії впродовж року
у 87,0% хворих.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику клініку ДУ «Інститут
гастроентерології НАМН України» (акт впровадження № 26 від 18 грудня), КЗ
«Криворізької міської лікарні № 16» ДОР (акт впровадження № 4 від 14 грудня).
Впровадження нововведення в клінічну практику потребує від 300 до 500
грн.
Необхідне обладнання: не потребує.
Послуги розробників: методичні рекомендації.
2.
КПКВ 651040
Спосіб оцінки якості медичної допомоги (ЯМД) хворим з хронічним
безкам'яним холециститом (ХБХ) на етапі діагностики.
Автори розробники: Щербиніна М.Б., Закревська О.В., Байбуз О.Г.,
Ємельяненко Т.Г.
Контактний телефон: (0562) 31-17-81.
Пропонується спосіб оцінки ЯМД хворим з ХБХ на етапі діагностики за
визначенням інформативності окремих діагностичних процедур, вказаних у
стандартах, який оснований на оцінці повноти виконання діагностичних
процедур та відрізняється тим, що спочатку за допомогою математичного
аналізу визначаються коефіцієнти інформативності (КІ) окремих діагностичних
процедур та розраховуються діагностичні коефіцієнти (ДК). Потім
підсумовуються ДК в порядку зменшення КІ, що надає підставу для оцінки ЯМД
на етапі діагностики як належну або неналежну.
Застосування нововведення мінімізує суб’єктивний фактор у процесі
оцінювання якості діагностики, робить метод добре відтворюваним та надає
можливості практичного використання.
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На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель
№ 69355 від 25.04.12.
Нововведення впроваджено в клінічну практику у Полтавській обласній
клінічній лікарні ім.М.В.Скліфосовського (акт впровадження № 24 від 22.06.12);
Державному закладі «Державна клінічна лікарня станції Харків СТГО «Південна
залізниця» (акт впровадження № 25 від 15.10.12).
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: не потребує.
Послуги розробників: патент, курси інформації та стажування.
3.
КПКВ 6561040
Корекція моторно-евакуаторних розладів при хронічному
гастродуоденіті (ХГД).
Автори розробники: Майкова Т.В., Кушніренко І.В., Сиротенко І.А.
Контактний телефон: (0562) 27-07-77.
Пропонується у хворих на ХГД із супутніми порушеннями моторноевакуаторної функції шлунка та дуоденогастральним рефлюксом застосовувати
лінгвальну форму домперідону – брюліум.
Застосування нововведення дозволяє лінгвальну форму домперідону у комплексному лікуванні з антацидними засобами та ентеросорбентами при необхідності їх одночасного призначення. Лінгвальні форми домперідону дозволяють
уникнути екстенсивного метаболізму у тонкій кишці, що покращує його
біологічну доступність.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику клініки ДУ «Інститут
гастроентерології НАМН України» (акт впровадження № 45, від 12.12.12),
терапевтичного відділення обласної лікарні Кіровоградської області (акт
впровадження № 40 від 18.10.12), терапевтичного відділення Харківської міської
лікарні №11 (акт впровадження № 41 від 10.09.12), науково-практичного
медичного центру Харківського Націо-нального медичного університету (акт
впровадження № 42 від 20.09.12).
Необхідне обладнання: не потребує.
Послуги розробників: інформаційний лист, курси інформації та стажування.
4.
КПКВ 6561040
Спосіб визначення цитокінового балансу в організмі.
Автори розробники: Залюбовська О.І., Кушніренко І.В., Майкова Т.В.,
Челкан В.В.
Контактний телефон: (0562) 27-07-77.
Пропонується у хворих на хронічний гастродуоденіт визначати рівень
прозапального ФНП-α та протизапального ІЛ-10 у сироватці крові методом
імуноферментного аналізу, після чого розраховується коефіцієнт їх
співвідношення.
Застосування нововведення та визначення різних типів цитокінового
дисбалансу правильно оцінює стан міжклітинної кооперації у цитокіновій ланці
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імунорегуляції у 100,0% хворих для своєчасного вжиття лікувальних заходів.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель
№ 69782 від 10.05.12.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику терапевтичного відділення обласної лікарні Кіровоградської області (акт впровадження № 39, від
18.10.12), терапевтичного відділення Харківської міської лікарні № 11 (акт впровадження № 37 від 10.09.12), науково-практичного медичного центру Харківського Національного медичного університету (акт впровадження № 38 від
20.09.12).
Необхідне обладнання: не потребує.
Послуги розробників: патент, курси інформації та стажування.
5.
КПКВ 6561040
Діагностика та лікування хвороб стравоходу та шлунка.
Автори розробники: Мосійчук Л.М., Зак М.Ю.
Контактний телефон: (0562) 27-07-77.
Пропонується системний підхід до розгляду основних питань з механізмів
розвитку, діагностики та лікування захворювань стравоходу і шлунка з
визначенням критеріїв діагностики та характеристикою основних класів
препаратів, що застосовуються для лікування.
Застосування запропонованого системного підходу до встановлення
діагнозу та диференційний підхід до лікування дозволяють уникнути
навантаження надмірною кількістю обстежень, чітко визначити тактику ведення
пацієнта та підвищити ефективність лікування.
Нововведення впроваджено в клініці ДУ «Інститут гастроентерології
НАМН України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: не потребує.
Послуги розробників: навчальний посібник, курси інформації та стажування.
6.
КПКВ 6561040
Моніторинг хворих на хронічний гастродуоденіт (ХГД) в поєднанні з
первинним гіпотиреозом (ПГТ).
Автори розробники: Кушніренко І.В., Залюбовська О.І.
Контактний телефон: (0562) 27-07-77.
Запропоновано систему моніторингу хворих на ХГД, що перебігає в
поєднанні з ПГТ, на підставі стандартних підходів до діагностики та лікування.
Застосування системи моніторингу хворих на ХГД в поєднанні з ПГТ
дозволяє здійснювати адекватний діагностичний пошук та лікувальні заходи,
уникаючи зайвих обтяжливих обстежень і поліпрагмазії.
Нововведення впроваджено в клініці ДУ «Інститут гастроентерології
НАМН України».
Необхіне обладнання: не потребує.
Послуги розробників:методичні рекомендації, курси інформації і стажування.
7

7.
КПКВ 6561040
Удосконалення класифікації та діагностики хронічного гастриту (ХГ).
Автори розробники: Степанов Ю.М., Зак М.Ю., Мосійчук Л.М.,
Гайдар Ю.А.
Контактний телефон: (0562) 27-07-77.
Запропоновано розроблену модифікацію класифікації ХГ – системи OLGA,
яка спрямована на підвищення якості прогнозування розвитку ерозивновиразкових уражень слизової оболонки шлунка та дистального раку шлунка.
Зокрема, при аналізі ступеня гастриту, запропоновано додатково визначати
показник активності запалення, а при визначенні стадії атрофії додатково
вказувати наявність метаплазії та дисплазії.
Застосування модифікованої класифікації ХГ дозволяє підвищити якість
діагностики та визначитися з тактикою лікувальних заходів.
Нововведення впроваджено в клініці ДУ «Інститут гастроентерології
НАМН України».
Необхідне обладнання: не потребує.
Послуги розробників:методичні рекомендації, курси інформації і стажування.
8.
КПКВ 6561040
Поєднана патологія гастродуоденальної зони і щитовидної залози:
механізми формування, підходи до багатофакторної діагностики і
патогенетичного лікування.
Автори розробники: Майкова Т.В., Кушніренко І.В., Залюбовська О.І.
Пушкіна М.І.
Контактний телефон: (0562) 27-07-77.
Пропонується застосування діагностичних та лікувальних алгоритмів у
хворих на гастроентерологічну патологію з метою своєчасного виявлення
захворювань щитовидної залози і підвищення ефективності хворих з поєднаним
перебігом захворювань гастродуоденальної зони та щитовидної залози.
Застосування нововведення і впровадження розроблених діагностичних та
лікувальних алгоритмів у практичну діяльність лікаря спрощує діагностичні
процедури та оптимізує лікувальний процес, що підвищує ефективність надання
медичної допомоги хворим.
Нововведення впроваджено в клініці ДУ «Інститут гастроентерології
НАМН України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: не потребує.
Послуги розробників: навчальний посібник, курси інформації та стажування.
ДУ ІНСТИТУТ ГЕНЕТИЧНОЇ ТА РЕГЕНЕРАТИВНОЇ МЕДИЦИНИ
__________НАМН УКРАЇНИ____________
04114, Київ-114, вул. Вишгородська, 67
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1.
КПКВ 6561040
Індивідуалізація підходу до отримання мезенхімальних стовбурових
клітин (МСК) з матриксу пуповини людини (ПЛ).
Автори розробники: Маслова О.О., Шувалова Н.С., Сухорада О.М.,
Дерябіна О.Г., Кордюм В.А.
Контактний телефон: (044) 526-55-96
Пропонується спосіб отримання МСК із ПЛ, шляхом застосування індивідуалізованого методу: різної комбінації ферментативних та механічних методик у
залежності від органометричних характеристик зразка пуповини, що дозволяє
оптимізувати вихід клітин.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №
74171 від 25.10.12.
Застосування нововведення знижує негативні впливи на клітини, підвищує
ефективність отримання МСК за рахунок підбору оптимальної комбінації
методик для кожного зразка пуповини, в залежності від його органометричних
характеристик.
Нововведення впроваджено в роботу ДУ “Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України” та Інституту молекулярної біології та
генетики НАН України.
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: стерильний бокс, термостат, центрифуга,
стерильні інструменти.
Послуги розробників: наукові публікації, курси інформації та стажування.
2.
КПКВ 6561040
Спосіб моделювання пошкодження трубчатих кісток у дрібних
лабораторних тварин.
Автори розробники: Кирик В.М., Кучук О.В.
Контактний телефон: (044) 206-18-99.
Пропонується спосіб пошкодження стегнової кістки у дрібних лабораторних
тварин, який полягає в створенні за допомогою стоматологічного бура заданого
діаметру локального дефекту кісткової тканини глибиною до ендосту кістки.
Застосування нововведення дозволяє вивчати процеси регенерації кісткової
тканини в експерименті при гострих пошкодженнях, зокрема – досліджувати
регенераторний потенціал стовбурових клітин різного типу. При застосуванні
даного способу зменшується травматизація оточуючих тканин та зберігається
цілісність кістковомозкового каналу стегнової кістки. Завдяки визначеному діаметру стоматологічного бора та формі ріжучого краю можна стандартизувати
розміри і глибину пошкодження для його наступного морфометричного аналізу.
Стоматологічний бур для нанесення пошкодження виготовлений з металу, який
дозволяє легко його мити та стерилізувати перед та після використання.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №
60512 від 25.06.11.
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Нововведення впроваджено в роботу відділу клітинних та тканинних технологій ДУ "Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України",
ДУ "Інститут геронтології ім.Д.Ф.Чеботарьова НАМН”.
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: хірургічні інструменти, операційний електродриль,
набір стоматологічних борів.
Послуги розробників: курси інформації та стажування, патент.
3.
КПКВ 6561040
Спосіб одержання фібробласто-лімфоцитарних розеток (ФЛР), як
модельного аналогу тимічної ніші ex vivo.
Автори розробники:
Нікольський І.С., Нікольська В.В., Зубов Д.О.,
Нікольська К.І., Савінова В.О., Малишева О.О.
Контактний телефон: (044) 521-33-31.
Пропонується спосіб вивчення контактної взаємодії клітин гемопоетичного
ряду і мультипотентних стромальних клітин, який полягає у приведенні в контакт in vitro клітин гемопоетичного ряду та МСК з утворенням клітинних асоціацій за типом розеток з МСК в центрі і клітинами гемопоетичного ряду по
периферії.
Застосування нововведення дозволяє вивчати здібності різних типів клітин
до входження у склад розеток, що є важливим з урахуванням значної ролі
тимусних МСК у формуванні паренхіми цього органу, а також ролі контактної
взаємодії МСК і гемопоетичних стовбурових клітин у формуванні кістковомозкових ніш для останніх; відкриває можливість встановлення змін, що
відбуваються між клітинами, що контактують, з перспективою практичного
використання цього підходу, а також збагачення теоретичних уявлень про роль
контактної взаємодії клітин гемопоетичного та стромального ряду.
На дану наукову розробку зареєстрована заявка на отримання патенту
України № u2012 13866 від 04.12.12.
Нововведення впроваджено в дослідницьку роботу ДУ “Інститут генетичної
та регенеративної медицини НАМН”, ННЦ «Інститут біології» Київського
національного університету імені Тараса Шевченко.
Впровадження нововведення в клінічну практику потребує 18 000 грн.
Необхідне обладнання: ламінарний бокс, СО2-інкубатор, бінокулярний мікроскоп, інвертований мікроскоп, центрифуги,
дозатори.
Послуги розробників: курси інформації та стажування, наукові публікації.
4.
КПКВ 6561040
Спосіб одержання живильного агарового середовища (ЖАС) для
дослідження гранулоцитарно-макрофагальної колонієутворюючої
активності (ГМКА) гемопоетичних стовбурових клітин (ГСК).
Автори розробники:
Нікольська В.В., Нікольська К.І.
Контактний телефон: (044) 521-33-31.
10

Пропонується спосіб одержання ЖАС для дослідження ГМКА ГСК, що
полягає у заміні живильного середовища на основі середовища Mc Coy’s на середовище Ігла МЕМ з HEPES-буфером з наступним змішуванням безпосередньо
перед застосуванням однієї частини 2-кратного середовища, підігрітого до 39°С,
з однією частиною розчину 0,6% агару тієї ж температури.
Застосування нововведення вдосконалює методику виявлення колонієутворюючих гранулоцитарно-макрофагальних одиниць, що дає можливість більш
широко і ефективно використовувати її у роботі наукових лабораторій для
вивчення імунобіології гемопоетичних стовбурових клітин.
На дану наукову розробку подана заявка на отримання патенту України №
u2012 11936 від 16.10.12.
Нововведення впроваджено в дослідницьку роботу ДУ “Інститут генетичної
та регенеративної медицини НАМН”, ННЦ «Інститут біології» Київського
національного університету імені Тараса Шевченко.
Впровадження нововведення в практику потребує 12 000 грн.
Необхідне обладнання: ламінарний бокс, СО2-інкубатор, дозатори.
Послуги розробників: консультації, наукові публікації.
5.
КПКВ 6561040
Застосування визначення поліморфного варіанту G1934A (алель *4) гена Cyp2D6 для прогнозування підвищеного ризику розвитку раку
грудної залози (РГЗ) у жінок з обтяженою спадковістю.
Автори розробники: Левкович Н.М., Горовенко Н.Г., Подольська С.В.
Контактний телефон: (044) 205-48-13.
Пропонується спосіб прогнозування розвитку РГЗ, що включає клінікогенеалогічний аналіз, який відрізняється тим, що після визначення обтяженості
родоводу, здійснюють забір біологічної рідини та виконують молекулярно-генетичне дослідження поліморфізму G1934A гена CYP2D6 і при наявності генотипу
*4*4 (А1934А) гена CYP2D6 свідчать про підвищення ризику розвитку РГЗ.
Застосування нововведення характеризується невисокою трудоємністю, доступною вартістю досліджень та більш високою точністю прогнозування ризику
розвитку раку грудної залози у жінок з обтяженою спадковістю.
На дану наукову розробку одержано патент України № 75386 від 26.11.12.
Нововведення впроваджено в лікувально-діагностичну практику Державного Референс-центру з молекулярної діагностики МОЗ України та лекційний курс
кафедри генетики НМАПО ім.П.Л.Шупика.
Необхідне обладнання: обладнання та реактиви для проведення полімеразної ланцюгової реакції та поліморфізму довжини
рестрикційних фрагментів.
Послуги розробників: курси стажування.
6.
КПКВ 6561040
Застосування визначення поліморфного варіанту С-108Т гена PON1 для
прогнозування розвитку гіпертонічної хвороби (ГХ) у жінок.
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Автори розробники: Фіщук Л.Є., Горовенко Н.Г., Подольська С.В.
Контактний телефон: (044) 205-48-13.
Пропонується спосіб прогнозування ГХ у жінок, який включає проведення
молекулярно-генетичного дослідження поліморфного варіанта С-108Т гена
PON1 і при наявності Т-108 алеля і Т-108Т генотипу гена PON1 роблять
висновок про підвищений ризик розвитку гіпертонічної хвороби.
Застосування нововведення характеризується невисокою трудоємністю,
доступною вартістю досліджень та більш високою інформативністю.
На дану наукову розробку одержано патент України № 75385 від 26.11.12.
Нововведення впроваджено в лікувальну роботу Референс-центра з молекулярної діагностики МОЗ України, лекційний курс кафедри генетики НМАПО ім.
П.Л.Шупика.
Необхідне обладнання: обладнання і реактиви для проведення полімеразної
ланцюгової реакції та поліморфізму довжини
рестрикційних фрагментів.
Послуги розробників: курси стажування.
7.
КПКВ 6561040
Спосіб культивування мультипотентних стовбурових клітин (МСК) –
похідних нервового гребеня (ПНГ) з бульбарного регіону волосяного
фолікула (ВФ) дорослих ссавців
Автори розробники: Васильєв Р.Г., Родніченко А.Є., Лабунець І.Ф.,
Бутенко Г.М.
Контактний телефон: (044) 206-18-99.
Пропонується спосіб культивування МСК – ПНГ, який включає мікрохірургічну ізоляцію бульбарного регіону ВФ та його культивування методом експлантатів на обробленій колагеном поверхні у живильному середовищі певного складу, що призводить до еміграції з експлантату та подальшої проліферації МСК –
ПНГ.
Застосування нововведення дозволяє відтворено отримувати чисті культури
МСК – ПНГ від експериментальних тварин різних ліній і віку. МСК – ПНГ
характеризуються значним проліферативним потенціалом, здатністю до росту за
умов клональної щільності, та самовідновленням при їх субклонуванні.
Мультипотентність даного типу клітин була підтверджена їх здатністю до
диференціювання у остеогенному та адипогенному напрямках.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №
66086 від 26.12.11.
Нововведення впроваджено в роботу відділу клітинних і тканинних
технологій ДУ "Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН
України" та ДУ "Інститут геронтології ім.Д.Ф.Чеботарьова України".
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: бокс біологічної безпеки ІІ класу, СО2-інкубатор,
інвертований мікроскоп.
Послуги розробників: курси інформації та стажування.
12

ДУ ІНСТИТУТ ГЕМАТОЛОГІЇ ТА ТРАНСФУЗІОЛОГІЇ НАМН УКРАЇНИ
04060, м. Київ, вул. М. Берлінського, 12, телефон: (044) 440-27-44,
факс: (044) 440-27-22, e - m a i l : i g t 2 @ u k r . n e t
1.
КПКВ 6561040
Метод визначення концентрації імуноглобулінів основних класів
(Ig ОК) у сироватці крові.
Автори розробники: Гордієнко Ал.І., Гордієнко Ан.І., Білоглазов В.О.,
Хіміч Н.В.
Контактний телефон: (044) 440-30-44.
Пропонується метод визначення концентрації Ig ОК А, М, G у сироватці
крові у хворих на гостру та хронічну лейкемію за допомогою
мікротурбідиметричного аналізу. Перевагою нововведення у порівнянні з
існуючими аналогами є ефективність, швидкість виконання та простота
проведення, при цьому висока точність і незначна витрата реагентів.
Застосування нововведення дозволяє оцінювати стан гуморального імунітету та прогнозувати розвиток інфекційних ускладнень у хворих на лейкемію.
Нововведення врроваджено на кафедрі внутрішньої медицини № 2 ДУ
”Кримський державний медичний університет ім.С.İ. Георгієвського”,
м. Сімферополь.
Впровадження нововведення потребує 5 тис грн.
Необхідне обладнання: імуноферментний аналізатор та відповідні
антисироватки.
Послуги розробників: курси стажування, семінари.
2.
КПКВ 6561040
Метод визначення ендотоксинзв’язуючих рецепторів (ЕР) на клітинах
периферичної крові.
Автори розробники: Гордієнко Ал.І., Гордієнко Ан.І., Білоглазов В.О.,
Хіміч Н.В.
Контактний телефон: (044) 440-30-44.
Пропонується використання методу імуноферментного аналізу для
визначення ЕР на моноцитах і гранулоцитах периферичноï крові хворих на
мієлоїдну та лімфоїдну лейкемію. Перевагою нововведення у порівнянні з
існуючими аналогами є висока вірогіднність результатів, що дає можливість
отримати об’єктивну інформацію у вигляді числових значень та гістограм.
Застосування нововведення дозволяє оцінювати ендотоксинзв’язуючий
потенціал лейкоцитів при захворюваннях крові.
Нововведення впроваджено на кафедрі внутрішньої медицини № 2 ДУ
„Кримський державний медичний університет ім.С.İ.Георгієвського”,
м. Сімферополь.
Впровадження нововведення потребує 7 тис грн.
Необхідне обладнання: імуноферментний аналізатор та антиген ліпополісахарид Escherichia coli K30 (09:K30:H12)
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Послуги розробників: курси стажування, семінари.
3.
КПКВ 6561040
Метод прогнозування медикаментозноï резистентності (ПМР) у хворих
на хронічну мієлоїдну лейкемію (ХМЛ).
Автори розробники: Гордієнко А.І., Шороп Є.В., Перехрестенко Т. П.,
Третяк Н. М.
Контактний телефон: (044) 440-30-44.
Пропонується метод ПМР у хворих на ХМЛ, які отримують терапію
інгібіторами тирозинкінази (ІТ), за зростанням в периферичній крові та кістковому мозку кількості гемопоетичних клітин, що експресують внутрішньоклітинний протоонкоген Bcl-2. ПМР за цим показником підтверджується цитогенетичними дослідженнями. Перевагою нововведення у порівнянні з існуючими
аналогами є швидкість виконання дослідження та його висока іноформативність.
Застосування нововведення дозволяє об’єктивно оцінювати відповідь хворих на терапію ІТ за допомогою аналізу експресії пухлинними клітинами білку
Bcl-2.
Нововведення впроваджено в Київській міській клінічній лікарні № 9. Акт
впровадження від 29.12.12.
Впровадження нововведення потребує 8 тис грн.
Необхідне обладнання: проточний лазерний цитофлюориметр та
моноклональні антитіла.
Послуги розробників: курси стажування, семінари.
4.
КПКВ 6561040
Спосіб оцінки ефективності терапії інгібіторами тирозинкінази (ТКІ) у
хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію (ХМЛ).
Автори розробники: Шороп Є.В., Гордієнко А.І., Перехрестенко Т.П.,
Третяк Н.М.
Контактний телефон: (044) 440-30-22.
Пропонується спосіб оцінки ефективності ТКІ у хворих на ХМЛ методом
лазерної проточної цитофлюориметрії за інтенсивністю флуоресценції тромбоцитів периферичної крові після фарбування їх розчином тіазолового оранжевого.
Підвищення зазначеного показника у хворого в ході лікування вказує на ефективність ТКІ. Перевагою нововведення є швидкість, об’єктивність та простота
виконання дослідження.
Застосування нововведення дозволяє оцінювати ефективність лікування
хворих на ХМЛ.
Нововведення впроваджено в лабораторії цитології та імунології ДУ «ІГТ
НАМН України».
Впровадження нововведення потребує 2,5 тис грн.
Необхідне обладнання: проточний лазерний цитофлюориметр, центрифуга.
Послуги розробників: курси стажування, семінари.
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5.
КПКВ 6561040
Новий індекс аутокоагуляційного тесту (АКТ).
Автори розробники: Семеняка В.І., Ющенко П.В, Авер'янов Є.В.,
Асса О.В., Солодова Т.С.
Контактний телефон: (044) 440-75-66.
Пропонується індекс аутокоагуляційного тесту для скринінгової оцінки прокоагулянтної активності факторів внутрішнього шляху протромбіназоутворення,
який базується на визначенні середньогеометричного приросту активності (ПА)
тромбопластину-тромбіну протягом перших 10 хв АКТ. Перевагою нововведення є те, що запропонований індекс має менший коефіцієнт варіації та краще
корелює з параметрами активованого парціального тромбопластинового часу,
ніж індекс максимальної активності (МА) аутокоагулограми. Так, у референтній
групі (n = 40) коефіцієнт варіації ПА становив 3,6%, середньоквадратичне відхилення – 1,44, тоді як для МА коефіцієнт варіації становив 8,2%, а середньоквадратичне відхилення – 3,28. Референтний інтервал запропонованого індексу
ПА АКТ становив 45,0±2,88.
Застосування нововведення підвищує ефективність діагностики та лікування
хворих з порушеннями в системі гемостазу.
Нововведення впроваджено у відділенні гемофілії та інших коагулопатиій
ДУ «ІГТ НАМН України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: центрифуга рефрижераторна; термостат з прозорими стінками для коагуляційних досліджень.
Послуги розробників: науково-практичні семінари, курси стажування.
6.
КПКВ 6561040
Спосіб оцінки результатів оперативного лікування (ОРОЛ) рубцевих
деформацій та контрактур (РДК).
Автори розробники: Жернов О.А., Жернов А.О.
Контактний телефон: (044) 296-71-19.
Пропонується спосіб ОРОЛ РДК шляхом визначення їх пігментації, рухливості, кольору та висоти. Здійснюється інструментальне вимірювання ширини
рубця та ступеня контрактури, які виражають у цифрово-літерних позначеннях і
оцінюють кількістю набраних балів за всіма ознаками. Результати лікування
вважаються добрими при кількості балів від 0 до 7 без літери чи з літерою «а»,
при кількості балів від 8 до 13 та літерах «a» і «b» – задовільними, а при балах
від 14 до 17 та літерах «c» і «d» – незадовільними.
На дану наукову розробку одержано патент України на корисну модель №
73769, МПК A61B17/58 від 10.10.12.
Застосування нововведення у хворих з рубцевими ураженнями, зменшує
кількість оперативних втручань, підвищує естетичний результат операції.
Нововведення впроваджено у відділенні опікової травми ДУ «ІГТ НАМН
України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
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Необхідне обладнання: хірургічний та мікрохірургічний інструментарій.
Послуги розробників: науково-практичні семінари, курси стажування.
7.
КПКВ 6561040
Алгоритм вивчення якості життя (ЯЖ) у хворих на гостру мієлоїдну
лейкемію (ГМЛ).
Автори розробники: Басова О.В. Третяк Н.М.
Контактний телефон: (044) 440-12-20.
Пропонується вивчати ЯЖ хворих на ГМЛ за допомогою спеціалізованих
та загальних опитувальників за схемою: до початку лікування, після першого та
другого курсів терапії перед наступним (коли очікується поліпшення стану
хворого після виходу з нейтропенії), при констатації ремісії, якщо така спостерігається, та через 1, 3 роки для вивчення віддалених результатів лікування.
Застосування нововведення дозволяє більш об’єктивно оцінювати відповідь
пацієнтів з ГМЛ на терапію, визначити додаткові аспекти впливу на стан хворого, дає можливість порівнювати результати лікування пацієнтів при застосуванні різних схем терапії.
Нововведення впроваджено у відділенні захворювань системи крові ДУ
«ІГТ НАМН».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: комп’ютер.
Послуги розробників: курси стажування, семінари.
8.
КПВК 6561040
Алгоритм проведення контролю якості еритроцитвмісних середовищ.
Автори розробники: Перехрестенко П.М., Назарчук Л.В., Чугрієв А.М.,
Терещук Т.О., Мазуркевич І.А.
Контактний телефон: (044) 453-61-80 .
Пропонується алгоритм проведення контролю якості еритроцитвмісних
середовищ, який включає комплекс систематизованих, уніфікованих лабораторних методик та параметрів контролю якості консервованої донорської крові,
еритроцитів в додатковому розчині, еритроцитів відмитих і періодичність
проведення досліджень. Перевагою нововведення є забезпечення якості
еритроцитвмісних гемотрансфузійних середовищ, заготовлених в закладах
служби крові України у відповідності до європейських вимог.
Застосування нововведення забезпечує стандартизацію проведення
контролю якості еритроцитвмісних компонентів крові.
Нововведення впроваджено в закладах служби крові України: Житомирський ОЦК, Харківський ОЦК, Луганська ОСПК, Дніпропетровська ОСПК,
Вінницька ОСПК, Рівненська ОСПК, Миколаївська ОСПК. Акти впровадження
за 2012 рік.
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: ваги електронні (точність до 1г), фотоелектронколориметр, рефрактометр лабораторний, дозатори піпе16

точні, мікроскоп для морфологічних досліджень, лічильна камера Фукса-Розенталя, центрифуга на
2000-4000 об/хв, мікроцентрифуга для визначення
гематокриту.
Послуги розробників: методичні рекомендації, науково-практичні семінари.
ДУ ІНСТИТУТ ГЕРОНТОЛОГІЇ НАМН УКРАЇНИ__________
04114, м. Київ, вул. Вишгородська, 67, телефон: (044) 430-40-68,
факс: (044) 432-99-56, 430-41-34
1.
ПКВ 6561040
Спосіб виявлення осіб літнього віку зі зниженою мелатонінутворюючою
функцією епіфіза (МФЕ).
Автори розробники: Іщук В.О., Шатило В.Б., Бондаренко О.В., АнтонюкЩеглова І.А.
Контактний телефон: (044) 432-86-77.
Пропонується метод виявлення осіб літнього віку зі зниженою МФЕ, яка
асоціюється з передчасним старінням та підвищеним ризиком виникнення серцево-судинних захворювань (ССЗ). Метод полягає у тому, що людям літнього віку,
які протягом 7 та більше днів не вживали антигіпертензивні препарати, проводять добове моніторування артеріального тиску (АТ) з визначенням середнього
добового систолічного АТ та добового індексу середнього АТ і вираховують
розрахункову мелатонінутворюючу функцію епіфіза за формулою: МФЕр =
19,07 – 0,087 х СрСАТдоб. + 0,191 х ДІ АТсеред., де МФЕр – розрахункова
мелатонінутворююча функція епіфіза за нічною екскрецією 6-гідроксимелатонінсульфату (мкг), СрСАТдоб. – середній добовий систолічний АТ (мм рт. ст.),
ДІ АТсеред. – добовий індекс середнього АТ (%). При значенні МФЕр нижче за
9 мкг визначають зниження МФЕ.
Застосування нововведення дозволить своєчасно виявити порушення МФЕ у
людей літнього віку та провести необхідну її корекцію, запобігаючи розвитку
ССЗ. Запропонований метод доступний для використання в усіх лікувальнопрофілактичних установах системи охорони здоров’я.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель UA
№ 67591, МПК А61В 10/00 (2012.01) від 27.02.12.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику загально-терапевтичного
відділення ДУ „Інститут геронтології ім.Д.Ф.Чеботарьова НАМН України”.
Впровадження нововведення в клінічну практику потребує 20 тис грн.
Необхідне обладнання: добовий монітор АТ з програмним забезпеченням,
яке дозволяє обчислювати середній добовий систолічний АТ та добовий індекс середнього АТ.
Послуги розробників: патент, наукові публікації.
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2.
ПКВ 6561040
Спосіб визначення функціонального віку (ФВ) дихальної системи (ДС)
організму людини.
Автори розробки: Коркушко О.В., Писарук А.В., Асанов Е.О.
Контактний телефон: (044) 432-86-77.
Пропонується спосіб визначення ФВ ДС організму людини шляхом
проведення розрахунку за спірографичними показниками за спеціально
розробленою формулою, в основі якого лежить отримання показників функції
зовнішнього дихання, які найбільш тісно корелюють з функціональним віком
ДС, та розрахунок ФВ ДС організму людини за формулою: для чоловіків ФВДС = 96,3 - 0,3х(MVV - VE) - 11,3хERV – 3хIRV - 2,5хMEF25% - 75%; для жінок
- ФВДС = 91 - 0,123х(MVV - VE) - 26,4хERV - 4,5хIRV – 4хMEF25% - 75%; де:
MVV - VE – резерв дихання, л/хв; VE – хвилинний об’єм дихання, л/хв.; MVV максимальна вентиляція легень, л/хв.; ERV – резервний об'єм видиху, л; IRV –
резервний об'єм вдиху, л; MEF25% - 75% – середній потік видиху, л/с. Якщо
розрахований ФВДС менше ніж на 10 років відрізняється від календарного віку
людини, то старіння ДС відбувається фізіологічно; якщо більше ніж 10 років, то
старіння ДС відбувається прискорено та потребує лікування.
Застосування нововведення дозволяє визначити передчасне старіння ДС та
ризик розвитку патології легень, провести ранню діагностику захворювання на
донозологічному етапі та дати оцінку ефективності лікування.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель UA
№ 54304, МПК 61 N5/06 від 10.11.10.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику загально-терапевтичного
відділення ДУ «Інститут геронтології ім.Д.Ф.Чеботарьова НАМН України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: спірометр.
Послуги розробників: наукові публікації, патент, курси стажування.
3. КПКВ 6561040
Спосіб підвищення функціональних можливостей дихальної системи
(ДС) організму людини.
Автори розробки: Коркушко О.В., Асанов Е.О., Диба І.А.
Контактний телефон: (044) 432-86-77.
Пропонується метод підвищення функціональних можливостей ДС організму людини шляхом проведення дихальних тренувань, в основі якого лежить
проведення дихальних тренувань із позитивним опором видиху 10 см вод. ст.
При цьому тривалість видиху має бути у 3 рази довша вдиху. Курс складається із
10 щоденних тренувань, кожне з яких триває 15-20 хв. Під час проведення тренувань кожні п'ять хв. проводиться моніторування артеріального тиску та пульсу.
Впровадження нововведення сприяє підвищенню знижених функціональних
можливостей ДС, а саме: збільшенню бронхіальної прохідності, максимальної
вентиляції легень та їх життєвої ємності, резервного об’єму вдиху та видиху, а
також профілактиці захворювань легень у людей старшого віку.
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На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель UA
№ 58472, МПК 61 N5/06 від 11.04.11.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику загально-терапевтичного
відділення ДУ «Інститут геронтології ім.Д.Ф.Чеботарьова НАМН України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: дихальний тренажер.
Послуги розробників: наукові публікації, патент, курси стажування.
4. КПКВ 6561040
Діагностика стану серцево-судинної системи (ССС) у хворих похилого
Віку (ПВ), які перенесли кардіоемболічний ішемічний інсульт (КІІ) на
фоні фібриляції передсердь.
Автори розробки: Кузнецова С.М., Кузнєцов В.В., Єгорова М.С.
Контактний телефон: (044) 430-40-27
Пропонується метод оцінки функціонального стану ССС у хворих ПВ у відновному періоді КІІ з урахуванням півкульної локалізації вогнища ураження
шляхом комплексного клініко-інструментального обстеження: циркадної динаміки АТ, частоти шлуночкових порушень ритму, розміру лівого передсердя, наявності гіпертрофії лівого шлуночка концентричного типу, частоти виявлення
атеросклеротичних бляшок у сонних артеріях, ступеня стенозу церебральних
артерій.
Застосування нововведення дозволяє провести своєчасну корекцію виявлених порушень ССС, що підвищує ефективність вторинної профілактики
повторних інсультів у хворих ПВ з КІІ на фоні фібриляції передсердь.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику відділення реабілітації
хворих з порушенням мозкового кровообігу ДУ «Інститут геронтології ім.Д.Ф.
Чеботарьова НАМН України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: ультразвуковий діагностичний комплекс з можливістю дослідження судин голови та шиї, апарат для
холтерівського моніторування ЕКГ та АТ.
Послуги розробників: методичні рекомендації, наукові публікації, науковопрактичні конференції, семінари.
5.
ПКВ 6561040
Спосіб корекції вестибулярних порушень (ВП) у хворих похилого віку,
(ПВ) які перенесли ішемічний інсульт (ІІ).
Автори розробники: Кузнецова С.М., Кузнєцов В.В.,
Шульженко Д.В., Євграшкін О.О.
Контактний телефон: (044) 430-40-27.
Пропонується метод корекції ВП у хворих ПВ у відновному періоді ІІ шляхом застосування препарату Бетагістин у дозі 24 мг 2 рази на добу, протягом 1го місяця. Препарат покращує якість функції рівноваги та стійкість у верти19

кальній позі, а також церебральну гемодинаміку (переважно в судинах вертебробазилярного басейну) та гармонізує біоелектричну активність головного мозку.
Застосування нововведення у хворих ПВ у відновному періоді ІІ підвищує
ефективність реабілітації цієї категорії пацієнтів, покращує якість їх життя.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику відділення реабілітації
хворих з порушенням мозкового кровообігу ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф.
Чеботарьова НАМН України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: комп’ютерний стабілограф.
Послуги розробників: інформаційний лист, наукові публікації, науковопрактичні конференції, семінари.
6.
ПКВ 6561040
Спосіб корекції емоційно-мнестичних порушень у хворих похилого віку
(ПВ), які перенесли ішемічний інсульт (ІІ).
Автори розробники: Кузнецова С.М., Кузнєцов В.В., Глушко С.Ф.,
Романюк Т.Ю., Юрченко Ф.В., Корженевська Н.М.
Контактний телефон: (044) 430-40-27.
Пропонується метод корекції психо-емоційного та функціонального стану
ЦНС у хворих ПВ у відновному періоді ІІ шляхом застосування мелатонінергічного антидепресанту Мелітор у дозі 25 мг 1 раз на добу, на ніч, протягом 2-х
місяців. Препарат знижує рівень тривоги та депресії, розширює діапазон
функціональної активності, покращує церебральну гемодинаміку та гармонізує
біоелектричну активність головного мозку. Більш виражений вплив препарату на
функціональний стан ЦНС у хворих з локалізацією інсульту в правій півкулі.
Застосування нововведення у хворих ПВ у відновному періоді ІІ підвищує
ефективність лікування, покращує якість життя цієї категорії хворих.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику у відділенні реабілітації
хворих з порушеннями мозкового кровообігу ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф.
Чеботарьова НАМН України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: апарат для ультразвукової доплерографії екстра- та
інтракраніальних судин головного мозку, електроенцефалограф, тести для оцінки когнітивної функції та
тести для виявлення тривоги та депресії.
Послуги розробників: наукові публікації, науково-практичні конференції,
семінари.
7.
ПКВ 6561040
Методи діагностики легких та помірних когнітивних порушень (КП) у
осіб похилого віку (ПВ)
Автори розробники: Бачинська Н.Ю., Полєтаєва К.М., Демченко О.В.,
Холін В.О., Покровенко І.В., Копчак О.О.,
Рожелюк І.Ф., Шулькевич А.А., Тихоненко О.О.
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Контактний телефон: (044) 431-05-26.
Пропонуються методи підвищення ефективності діагностики легких і помірних КП у осіб ПВ як однієї з перших ознак хронічної ішемії мозку та розвитку
нейродегенеративного процесу. Виявлення когнітивного дефіциту проводиться
шляхом ретельного аналізу скарг пацієнта, анамнестичних даних, клініконеврологічного,
інструментального,
нейровізуалізаційного
обстеження,
лабораторних досліджень, а також детального нейропсихологічного обстеження.
Застосування нововведення дозволяє виявити пацієнтів з високим ризиком
розвитку деменції, сприяє ранній діагностиці порушень когнітивних функцій і
своєчасній патогенетично обгрунтованій терапії хворих та запобіганню або
відстроченню розвитку деменції.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику відділення вікової патології
нервової системи ДУ «Інститут геронтології ім.Д.Ф.Чеботарьова НАМН
України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: не потребує.
Послуги розробників: наукові публікації, методичні рекомендації.
8. КПКВ 6561040
Спосіб прогнозування розвитку деменції у осіб похилого віку (ДОПВ),
які страждають на синдром помірних когнітивних порушень (ПКП).
Автори розробники: Бачинська Н.Ю., Демченко О.В., Писарук А.В.
Контактний телефон: (044) 431-05-26.
Пропонується спосіб прогнозування розвитку ДОПВ з синдромом ПКП шляхом використання спеціально розробленої формули. У формулу ввійшли найбільш інформативні і незалежні предиктори розвитку деменції, а саме: показники максимальної репродукції 10 слів, субтесту кодування, складних вербальних
парних асоціацій, візуальної репродукції, легких вербальних парних асоціацій.
Формула ПК = 0,23 X1 + 0,05 X2 + 0,52 X3 + 0,11 X4 + 4,1 X5 - 36,19; де ПК прогностичний коефіцієнт; X1 – показник тесту 10 слів; X2 – показник субтесту
кодування; X3 – показник складних вербальних асоціативних пар субтесту
“Вербальні парні асоціації” (короткотривала пам'ять); X4 – показник субтесту
“Візуальна репродукція” (короткотривала пам'ять); X5 – показник легких
вербальних асоціативних пар субтесту “Вербальні парні асоціації” (довготривала
пам’ять). Якщо ПК < 0, то прогнозується розвиток синдрому деменції.
Застосування нововведення у хворих похилого віку з синдромом ПКП дозволяє
вчасно виділити групу пацієнтів з найбільш високим потенційним ризиком
розвитку синдрому деменції, встановлює необхідний їм медичний супровід,
своєчасно призначає патогенетично доцільне лікування, що сприятиме
запобіганню розвитку вказаної патології.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель UA №
57232, МПК А 61В 5/16 від 10.02.11.
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Нововведення впроваджено в лікувальну практику відділення вікової патології
нервової системи ДУ «Інститут геронтології ім.Д.Ф.Чеботарьова НАМН
України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: не потребує.
Послуги розробників: наукові публікації, патент України, семінари,
консультації.
9.
ПКВ 6561040
Спосіб лікування осіб похилого віку (ПВ), хворих на синдром помірних
когнітивних порушень (ПКП), з використанням нейропротектора
рослинного походження – препарату Гінкофар.
Автори розробники: Бачинська Н.Ю., Рожелюк І.Ф., Холін В.О.,
Демченко О.В., Полєтаєва К.М., Шулькевич А.А.,
Козлов С.В.
Контактний телефон: (044) 431-05-26.
Пропонується спосіб підвищення ефективності лікування пацієнтів ПВ, хворих
на синдром ПКП, з використанням нейропротектора рослинного походження препарату Гінкофар у дозі 80 мг 2 рази на добу, протягом 1 місяця. Гінкофар
виявляє комплексний вплив на ряд патогенетичних механізмів розвитку
захворювання за рахунок додаткового вазопротекторного ефекту, підвищення
еластичності стінок кровоносних судин, забезпечення протинабрякової дії.
Використання препарату викликає позитивну динаміку самопочуття і
когнітивного функціонування (за тестом MMSE), зростання розумової
працездатності, підвищення рівня концентрації уваги, здатності до навчання.
Застосування нововведення в лікуванні осіб ПВ, хворих на синдром ПКП,
покращує когнітивні здібності пацієнтів, попереджує прогресування захворювання.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику відділення вікової патології
нервової системи ДУ «Інститут геронтології ім.Д.Ф.Чеботарьова НАМН України»
та педагогічний процес на кафедрі терапії та геріатрії НМАПО ім.П.Л.Шупика
МОЗ України.
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: не потребує
Послуги розробників: наукові публікаціїх, інформаційний лист.
10.
ПКВ 6561040
Спосіб лікування осіб похилого віку (ОПВ) з синдромом деменції (СД)
альцгеймерівського і судинного типів (АСТ).
Автори розробники: Бачинська Н.Ю., Рожелюк І.Ф., Холін В.О.,
Полєтаєва К.М., Шулькевич А.А., Козлов С.В.
Контактний телефон: (044) 431-05-26.
Пропонується спосіб лікування ОПВ, хворих на СД АСТ, селективним
інгібітором ацетилхолінестерази - препаратом Альмер у дозі 5 мг 1 раз на добу
протягом першого місяця, з можливим наступним збільшенням дози до 10 мг.
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Використання препарату протягом 3-х місяців викликає покращення когнітивного статусу, сприяє поліпшенню процесу сприйняття, обробки інформації,
функціонуванню системи пам’яті в цілому та поведінкових характеристик.
Застосування нововведення сприяє підвищенню ефективності лікування ОПВ
з СД АСТ, що дозволяє загальмувати прогресування захворювання та уповільнити
розвиток когнітивного дефіциту.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику відділення вікової патології
нервової системи ДУ «Інститут геронтології ім.Д.Ф.Чеботарьова НАМН
України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: не потребує
Послуги розробників: наукові публікації, інформаційний лист.
11.
ПКВ 6561040
Спосіб діагностики структурно-функціонального стану кісткової
тканини (СФСКТ) у осіб похилого віку (ОПВ).
Автори розробники: Поворознюк В.В., Дзерович Н.І.
Контактний телефон: (044) 431-05-50.
Пропонується спосіб діагностики СФСКТ поперекового відділу хребта шляхом визначення показника якості трабекулярної кісткової тканини (TBS) за методикою «TBS iNsight®». Показник TBS характеризує мікроархітектуру кісткової
тканини і визначає ризик вертебральних переломів. Запропонований спосіб
оцінює СФСКТ незалежно від ступеня розвитку дегенеративно-дистрофічних
змін поперекового відділу хребта дозволяє провести диференційну діагностику
між дегенеративно-дистрофічними та остеопоротичними процесами.
Застосування нововведення в ОПВ дозволяє виділити пацієнтів з високим
ризиком переломів, підвищити рівень ранньої діагностики порушень СФСКТ і
своєчасно застосувати лікувальні та профілактичні заходи, що покращить якість
життя пацієнтів, зменшить медико-соціальні наслідки остеопорозу та його
ускладнень.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику відділення вікових змін
опорно-рухового апарату ДУ «Інститут геронтології ім.Д.Ф.Чеботарьова НАМН
України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: двохфотонний рентгенівський денситометр (Prodigy,
GE); комплект програмного забезпечення «TBSiN
sight®» («Med-Imaps», Франція), інстальований на
комп’ютері остеоденситометр.
Послуги розробників: наукові публікації, методичні рекомендації, монографії, курси інформації та стажування, семінари.
12.
ПКВ 6561040
Спосіб лікування пацієнтів старших вікових груп з вертебральним
больовим синдромом (ВБС).
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Автори розробники: Поворознюк В.В., Поворознюк Вас.В., Орлик Т.В.,
Бистрицька М.А., Дубецька Г.С.
Контактний телефон: (044) 431-05-50.
Пропонується спосіб лікування пацієнтів з ВБС та корінцевим синдромом
шляхом застосування препарату Габалепт за схемою: 1-2 доба - по 1 капсулі (300
мг), 3-4 доба - по 2 капсули (600 мг), 5-12 доба - по 3 капсули (900 мг), 13-14
доба - по 2 капсули (600 мг), 15-16 доба - по 1 капсулі (300 мг) на добу. Габалепт
– структурний аналог ГАМК, антиконвульсант, який впливає на нейропатичний
компонент больового синдрому (аллодинія, гіпералгезія), пов'язаний з
залученням нервових структур, що беруть участь в проведенні больової
інформації. Препарат викликає зниження інтенсивності больового синдрому та
покращення функціонального стану хребта.
Застосування нововедення сприяє підвищенню лікування пацієнтів з
вертебральним больовим та корінцевим синдромами, що покращить якість їх
життя, дозволить зменшити прийом традиційних знеболюючих засобів, а також
зменшить медико-соціальні наслідки остеохондрозу та його ускладнень.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику відділення вікових змін
опорно-рухового апарату ДУ «Інститут геронтології ім.Д.Ф. Чеботарьова НАМН
України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: не потребує.
Послуги розробників: наукові публікації, курси інформації та стажування,
семінари.
13.
ПКВ 6561040
Модифікований флавоноїд як активна субстанція для створення
лікарського препарату антидепресивної дії.
Автори розробники: Безверха І.С., Пантелеймонова Т.М., Заїка М.У.,
Шарабура Л.Б., Фрасинюк М.С., Бондаренко С.П.,
Хиля В.П.
Контактний телефон: (044) 431-05-08.
Пропонується модифікований ізофлавоноїд (лабораторний шифр 5/09) з
нейропсихотропною активністю. У дослідах на тваринах при експериментальних
депресивноподібних та емоційно-стресових станах, а також у нейрофармакологічних тестах взаємодії з речовинами, що пригнічують або стимулюють ЦНС,
сполука 5/09 спричиняла дію, характерну для антидепресантів. Досліджувана речовина має переваги перед деякими сучасними антидепресантами за показником
гострої токсичності (менш токсична, ніж амітриптилін, флуоксетин,
мілнаципран, кломіпрамін), а також за відсутністю холінолітичних властивостей,
що зумовлюють побічні реакції багатьох антидепресантів.
Застосування нововведення відкриває перспективу створення нового
ефективного і безпечного лікарського засобу нейропсихотропної дії для корекції
психоемоційних розладів, зокрема, у осіб літнього віку.
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На дану наукову розробку подана заявка на винахід № А2012 13435, МПК
А61К 31/00; С07D 311/36 від 26.11.12.
Нововведення впроваджене на етапі доклінічного вивчення в лабораторії
геріатричної фармакології ДУ «Інститут геронтології ім.Д.Ф.Чеботарьова НАМН
України».
Впровадження нововведення в клінічну практику потребує 500 тис грн.
Необхідне обладнання: флюориметр (типу Флюорат-02-АБЛФ, РФ),
актометр (типу UGO Basile , Італія).
Послуги розробників: консультації.
14.
ПКВ 6561040
Засоби фізичної реабілітації для осіб похилого віку (ОПВ)
Автор розробник: Прокопенко Н.О.
Контактний телефон: (044) 431-05-06.
Пропонується оздоровча програма для ОПВ на основі занять фізичною
культурою шляхом індивідуалізації тренувальних фізичних навантажень. Особи
ПВ для занять фізичною культурою розподіляються на групи відповідно до рівня
функціональних резервів серцево-судинної системи (ССС): основна, підготовча,
спеціальна. Для оцінки рівня функціонування системи кровообігу й визначення її
адаптаційного потенціалу розраховується інтегральний показник на основі даних
про частоту пульсу (у стані спокою й після навантаження) і артеріальний тиск. У
залежності від групи установлюється тривалість увідної, основної і заключної
частини занять.
Застосування нововведення сприяє тренуванню ССС у ОПВ, профілактиці
вік-залежної патології, підвищенню рівня загальної витривалості.
Нововведення впроваджено в навчальний процес кафедри терапії та геріатрії
НМАПО МОЗ України та роботу Запорізького обласного благодійного фонду
“Запорізька соціально-технічна інноваційна агенція”.
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: прилад для виміру артеріального тиску,
секундомір, гімнастична палиця.
Послуги розробників: курси стажування, методичні рекомендації, наукові
публікації.
_ДУ ІНСТИТУТ ГІГІЄНИ та МЕДИЧНОЇ ЕКОЛОГІЇ_
_____________ім.О.М.Марзєєва НАМН УКРАЇНИ________________
02660, м. Київ, вул. Попудренка, 50, телефон: (044) 559-73-73, факс:
(044) 559-90-90
1.
КПКВ 6561040
Спосіб визначення канцерогенних N-нітрозамінів (НА) у біологічному
матеріалі (БМ).
Автори розробники: Черниченко І.О., Соверткова Л.С., Баленко Н.В.
Контакний телефон: (044) 559-14-81.
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Пропонується спосіб визначення НА у БМ, суть якого полягає у встановленні рівнів НА в експериментальному біологічному матеріалі, зокрема, в органах піддослідних тварин, з метою вивчення закономірностей ендогенного утворення цих канцерогенів з їх попередників. Спосіб дозволяє спостерігати за процесом ендогенного синтезу НА у динаміці та за умов введення попередників різними шляхами (перорально чи інгаляційно). Використання цієї розробки дає
можливість встановити дозову залежність кількості ендогенно утворених НА від
рівнів надходження попередників, виявити відсутність матеріальної кумуляції
НА в органах протягом тривалого введення попередників та наявність функціональної, яка в результаті сумації ефектів усіх концентрацій НА, що ендогенно
утворюються в організмі, призводить до канцерогенного ефекту – індукуванню
новоутворень.
Застосування нововведення дозволяє прогнозувати підвищення реальної
канцерогенної небезпеки розвитку новоутворень за рахунок надходження до
організму широко розповсюджених в оточуючому середовищі попередників НА
(нітрати/нітрити, аміни, фармакологічні препарати, що містять нітро- та
аміногрупи тощо); сприяє подальшому вивченню дозо-ефектних та дозо-часових
залежностей ендогенного синтезу НА в органах за дії їх попередників та
встановленню зв’язку між рівнями ендогенно синтезованих НА та
канцерогенним проявом їх впливу.
На дану наукову розробку отримано патент UA № 71255 МПК G01N 33/48
від 10.07.12. Бюл.№13.
Нововведення впроваджено у навчальний процес Інституту екологічної безпеки Національного авіаційного університету (акт впровадження від 03.12.12).
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: газовий хроматограф з термо-іонним детектором;
ультразвуковий диспергатор, центрифуга.
Послуги розробників: семінари, консультації.
2.
КПКВ 6561040
Спосіб тестування канцерогенних властивостей хімічних сполук.
Автори розробники: Черниченко І.О., Баленко Н.В., Осташ О.М.,
Винарська О.І.
Контактний телефон: (044) 559-34-45.
Пропонується спосіб дослідження in vivo мутагенності шляхом аналізу частоти клітин з мікроядрами у різних органах експериментальних тварин з паралельним додатковим визначенням імуносупресії та наступним встановленням
кореляційних зв’язків і ступеня їх вірогідності між показниками мутагенності та
імуносупресії.
Застосування нововведення дозволяє визначити комплекс показників мутагенності та імуносупресії, наявність вірогідних кореляційних зв’язків між ними у
ранні терміни дії канцерогена, що є раннім інформативним критерієм канцерогенних властивостей хімічних сполук; дозволяє оперативно та надійно провести
тестування і скринінг хімічних канцерогенів із генотоксичними механізмами дії.
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На дану наукову розробку отримано патент України (UA №72641, МПК
G01N 33/48, заявл. 10.02.12. Опубл. 27.08.12. Бюл. № 16).
Нововведення впроваджено у навчальний процес Інституту екологічної безпеки Національного авіаційного університету (акт впровадження від 03.12.12).
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: центрифуга, термостат, світлооптичний мікроскоп,
аналітичні терези, аптекарські терези.
Послуги розробників: семінари, консультації.
3.
КПКВ 6561040
Використання прискорених методів у гігієнічних дослідженнях для
ідентифікації канцерогенів (К) навколишнього середовища.
Автори розробники: Черниченко І.О., Литвиченко О.Н., Баленко Н.В.,
Осташ О.М., Соверткова Л.С., Швагер О.В.,
Винарська О.І., Григоренко Л.Є.
Контактний телефон: (044) 559-34-45.
Пропонується комплекс генотоксичних і ранніх імунологічних показників
для тестування та скринінгу хімічних К з генотоксичним механізмом дії та
гігієнічної оцінки їх небезпеки. У хронічному досліді на білих безпородних
мишах при різних шляхах введення встановлено поєднання змін показників генотоксичного ефекту (зростання числа клітин з мікроядрами) і розвитку імуносупресії (зменшення відносної кількості Т-лімфоцитів) та наявність вірогідного
зворотного кореляційного зв’язку між ними у ранні терміни досліду (на кінець
першого місяця) за дії бенз/а/пірену. За впливу токсичних речовин (ацетону,
фенолу) спостерігалися інші зміни. А саме, генотоксичний ефект був відсутній і
число клітин з мікроядрами не відрізнялося від спонтанного рівня у мишей
інтактного контролю. Відмічена, як і за дії К, імуносупресія (зменшення числа Тлімфоцитів) мала транзиторний характер, що проявилося наступною нормалізацією кількості Т-лімфоцитів на кінець третього місяця. Виявлені відмінності в
реакціях організму за дії К і токсичних сполук дозволили розглядати комплекс
показників генотоксичної та імуносупресивної дії К як можливі ранні критерії
канцерогенності хімічних речовин і рекомендувати їх для ідентифікації
генотоксичних канцерогенів навколишнього середовища.
Нововведення впроваджено у навчальний процес Інституту екологічної безпеки Національного авіаційного університету (акт впровадження від 03.12.12).
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: термостат, світлооптичний мікроскоп з приставкою
(фотокамера, комп’ютерна програма), аналітичні
терези, аптекарські терези.
Послуги розробників: інформаційний лист.
4.
КПКВ 6561040
Використання прискорених методів для оцінки канцерогенної активності (КА) доз хімічних канцерогенів (К) з метою їх регламентації.
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Автори розробники: Черниченко І.О., Баленко Н.В., Осташ О.М.,
Соверткова Л.С., Зінченко Н.О., Винарська О.І.,
Лук’янчук С.В.
Контактний телефон: (044) 559-34-45.
Пропонується комплекс генотоксичних і ранніх імунологічних показників
для тестування КА та визначення небезпеки різних доз генотоксичних К з метою
гігієнічної регламентації. В хронічному досліді на білих безпородних мишах при
різних шляхах введення (нашкірні аплікації та пероральне введення) встановлено зростання генотоксичного ефекту за числом клітин з мікроядрами залежно
від дози бенз/а/пірену, тривалості впливу та можливості визначення супресивного впливу К на імунну систему протягом першого місяця. Показано поєднаність і односпрямованість змін показників генотоксичного ефекту (зростання числа клітин з мікроядрами) та розвитку імуносупресії (зменшення відносної кількості Т-лімфоцитів), вірогідного зворотного кореляційного зв’язку між ними у
ранні терміни тільки за дії доз бенз/а/пірену, що індукували пухлини шкіри та
передшлунка. Вказані закономірності не спостерігалися за впливу токсичних
речовин (ацетону, фенолу). Ця відмінність дозволяє розглядати комплекс показників генотоксичності та імуносупресивної дії К як можливі ранні критерії КА
різних доз генотоксичних К, визначити їх мінімально діючі та максимально недіючі рівні з наступним обґрунтуванням гігієнічних нормативів (орієнтовно безпечного рівня вмісту в навколишньому середовищі та гранично допустимої
концентрації).
Нововведення впроваджено у навчальний процес Вінницького національного медичного університету (акт впровадження від 03.10.12) та Інституту
екологічної безпеки Національного авіаційного університету (акт впровадження
від 11.09.12).
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: термостат, світлооптичний мікроскоп з приставкою
(фотокамера, комп’ютерна програма), аналітичні
терези, аптекарські терези.
Послуги розробників: інформаційний лист, курси інформації та стажування.
5.
КПКВ 6561040
Спосіб визначення порушень генеративної функції (ГФ) під впливом
шкідливих чинників довкілля (ШЧД).
Автори розробники: Томашевська Л. А., Кравчун Т. Є., Лемешко Л.П.,
Бугаєнко О. О., Андрієнко Л.Г.
Контактний телефон: (044) 574-00-86.
Рекомендований спосіб визначення порушень ГФ під впливом ШЧД дозволяє виявити молекулярні механізми порушень функціональних процесів
внутрішньоутробного розвитку плода та зміни ГФ самиць-щурів під впливом
ШЧД. Використання даного способу підвищує точність і інформативність
досліджень, сприяє удосконаленню оцінки стану ембріогенезу при дії ШЧД.
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Застосування нововведення характеризується розширенням діапазону видів
біологічного матеріалу (амніотична рідина) та скороченням часу на проведення
таких досліджень.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №
68686, затверджено 10.04.12, заявка на винахід № u 2011 10290 від 23.08.11.
Нововведення впроваджено в Українському державному центрі стандартизації і контролю якості природних і преформованих засобів, ДУ «Український
НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України» (акт впровадження від
15.08.12) та ДП «Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І.Медведя» МОЗ
України (акт впровадження від 17.10.12).
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: біохімічний аналізатор; діагностичні тест-набори з
визначення загального білку, глюкози, сечовини,
активності лужної фосфатази; центрифуга
лабораторна ОПН-3; холодильник, термостат.
Послуги розробників: курси інформації та стажування, семінари.
6.
КПКВ 6561040
Визначення фізичних якостей та ознак втоми у дітей 6–15 років.
Автори розробники: Полька Н.С., Платонова А.Г., Яцковська Н.Я.,
Шкуро В.В.
Контактний телефон: (044) 559-34-44.
Пропонується визначення фізичних якостей та ознак втоми у дітей
шкільного віку за динамікою змін зовнішніх ознак стомлення під час фізичного
навантаження в навчально-виховних, оздоровчих, позашкільних закладах
шляхом встановлення рівня стомлення (невеликий, значний, сильний). Методика
дозволяє визначити фізичні якості дітей 6-15 років та ознаки втоми після
фізичного навантаження на уроках фізичного виховання.
Застосування нововведення дозволяє своєчасно діагностувати зменшення
потенційних можливостей гемо циркуляторної системи школярів при різних
формах фізичного навантаження.
Нововведення впроваджено у практику роботи лікарів відділення гігієни
дітей і підлітків Бахчисарайської районної СЕС АР Крим (акт впровадження від
01.07.12).
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: не потребує.
Послуги розробників: інформаційний лист, курси інформації та стажування.
7.
КПКВ 6561040
Кількісне та якісне визначення вмісту води в організмі дітей 6–17
років.
Автори розробники: Платонова А.Г., Яцковська Н.Я., Пашинська С.Л.
Контактний телефон: (044) 559-34-44.
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Пропонується методика оцінки вмісту води в організмі дітей шкільного віку,
що характеризує узгодженість процесів збільшення тотальних розмірів тіла
(маси тіла) з відповідним досягнутим розвитком жирового компоненту тіла як
основного «депо» вмісту води.
Застосування нововведення дозволяє встановити відхилення у пропорційності та співвідношенні м’язового та жирового компонентів тіла при скринінгових обстеженнях дітей. Якщо значення вмісту води хлопчиків та дівчаток
відповідного віку знаходяться поза межами розрахованих стандартизованих
нормативних значень, констатується відхилення у вигляді дефіциту або
перевищенні вмісту води в організмі; сприяє своєчасному встановленню
відхилень у фізичному розвитку школярів і корекції рухової активності,
фізичного виховання та організації раціонального харчування.
Нововведення впроваджено у практику роботи кафедри гігієни та соціальної
медицини Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна (акт
впровадження від 02.11.12).
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: не потребує.
Послуги розробників: інформаційний лист, семінари.
8.
КПКВ 6561040
Стандарти для оцінки фізичного розвитку школярів.
Автори розробники: Полька Н.С., Платонова А.Г.
Контактний телефон: (044) 559-34-44.
Пропонуються стандартизовані нормативні значення за статево-віковими
шкалами регресії показників фізичного розвитку міських та сільських дітей
шкільного віку. Розроблені шкали регресії враховують три показники: довжину
тіла, масу тіла та окружність грудної клітки, а також співвідношення між цими
показниками в процесі росту і розвитку дитини від 6 до 17 років.
Застосування нововведення сприяє своєчасному встановленню відхилень у
фізичному стані школярів та їх корекції шляхом впровадження профілактичних
заходів.
Нововведення впроваджено у практику роботи кафедри оздоровчої та
лікувальної фізкультури Харківського національного педагогічного університету
ім.Г.С. Сковороди (акт впровадження від 02.12.10); кафедри гігієни та екології №
2 Харківського національного медичного університету (акт впровадження від
05.12.10); лабораторії гігієни харчування та безпеки їжі ДУ «Науковий центр
радіаційної медицини НАМНУ» (акт впровадження від 02.12.10); відділу гігієни
шкільного віку та підлітків ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей і підлітків
НАМНУ» (акт впровадження від 22.12.10); відділення гігієни дітей і підлітків
Бахчисарайської райСЕС АР Крим (акт впровадження від 30.11.12).
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: не потребує.
Послуги розробників: методичні рекомендації, семінари.
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9.
КПКВ 6561040
Скринінг-оцінка гармонійності фізичного розвитку дітей 6–17 років.
Автори розробники: Платонова А.Г., Яцковська Н.Я., Пашинська С.Л.
Джурінська С.М., Шкарбан К.С.
Контактний телефон: (044) 559-34-44.
Пропонується методика скринінг-оцінки гармонійності фізичного розвитку
дітей 6–17 років за основними показниками фізичного розвитку та морфофункціонального стану (довжина тіла, маса тіла, окружність грудної клітки,
м’язова сила правої руки та життєва ємність легенів). Якщо фактичні значення
показників хлопчиків або дівчаток відповідного віку знаходяться у межах
розрахованих стандартизованих нормативних значень показників, фізичний
розвиток вважається гармонійним.
Застосування нововведення сприяє своєчасному встановленню відхилень у
фізичному стані школярів та їх корекції шляхом впровадження профілактичних
заходів.
Нововведення впроваджено у практику роботи відділення гігієни дітей і
підлітків Бахчисарайської райСЕС АР Крим (акт впровадження від 01.07.12).
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: не потребує.
Послуги розробників: інформаційний лист, семінари.
10.
КПКВ 6561040
Методика оцінки ефективності оздоровлення (ОЕО) дітей 6–17 років в
закладах оздоровлення та відпочинку (ЗОВ).
Автори розробники: Платонова А.Г., Яцковська Н.Я., Джурінська С.М.,
Шкарбан К.С.
Контактний телефон: (044) 559-34-44.
Пропонується методика ОЕО дітей 6–17 років в ЗОВ за динамікою змін
показників фізичного розвитку: довжина тіла (см), маса тіла (кг), окружність
грудної клітки (см), м’язова сила руки (кг), життєва ємність легенів (мл).
Розроблена методика дає можливість ОЕО як кожної дитини (високий
оздоровчий ефект; слабкий оздоровчий ефект; відсутність оздоровчого ефекту),
так і дитячого колективу в цілому.
Застосування нововведення сприяє визначенню недоліків у організації відпочинку, дозволяє запропонувати конкретні профілактичні заходи, контролювавти їх ефективність з метою зміцнення здоров’я школярів під час перебування у
ЗОВ.
Нововведення впроваджено у практику роботи відділення гігієни дітей і
підлітків Бахчисарайської райСЕС АР Крим (акт впровадження від 01.07.12).
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: не потребує.
Послуги розробників: інформаційний лист, семінари.
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11.
КПКВ 6561040
Скринінг–оцінка фізичного розвитку дітей 6–17 років за індексом
Вервека (ІВ).
Автори розробники: Платонова А.Г., Яцковська Н.Я., Джурінська С.М.,
Пашинська С.Л.
Контактний телефон: (044) 559-34-44.
Пропонується методика скринінг-оцінки фізичного розвитку дітей 6–17
років за ІВ, що характеризує співвідношення процесів росту і розвитку дитини у
трьох напрямах – поздовжні, поперечні, вагові. Розроблена методика дозволяє
встановити відхилення у фізичному розвитку дітей шкільного віку (затримка
росту,
відставання,
випередження,
грацільність)
за
розробленими
стандартизованими нормативними значеннями ІВ окремо за статтю та віком.
Застосування нововведення сприяє своєчасному встановленню відхилень у
фізичному стані школярів та корекції шляхом впровадження профілактичних
заходів.
Нововведення впроваджено у практику роботи відділення гігієни дітей і
підлітків Бахчисарайської райСЕС АР Крим ( акт впровадження від 01.07.12).
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: не потребує.
Послуги розробників: інформаційний лист, курси стажування, семінари,
консультації.
12.
КПКВ 6561040
Оцінка гармонійності функціонального стану (ФС) дітей 6–17 років за
силовим індексом (СІ).
Автори розробники: Полька Н.С., Платонова А.Г., Яцковська Н.Я.,
Пашинська С.Л.
Контактний телефон: (044) 559-34-44.
Пропонується методика скринінг-оцінки гармонійності ФС дітей 6–17 років
за СІ, що характеризує узгодженість процесів збільшення тотальних розмірів
тіла (маси тіла) з відповідним досягненим розвитком мускулатури. Розроблена
методика дозволяє встановити відхилення у морфо-функціональному стані дітей
при масових медичних обстеженнях.
Застосування нововведення сприяє своєчасному встановленню відхилень у
морфоФС школярів та корекції рухової активності, фізичного виховання та
збалансованості його статичного та динамічного компонентів.
Нововведення впроваджено у практику роботи відділення гігієни дітей і
підлітків Бахчисарайської райСЕС АР Крим (акт впровадження від 01.07.12) та
кафедри гігієни та соціальної медицини Харківського національного університету ім.В.Н.Каразіна (акт впровадження від 02.11.12).
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: не потребує.
Послуги розробників: інформаційний лист, курси стажування, семінари,
консультації.
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13.
КПКВ 6561040
Скринінг–оцінка фізичного розвитку (ФР) дітей 6–17 років за індексом
Кетле (ІК).
Автори розробники: Полька Н.С., Платонова А.Г., Яцковська Н.Я.,
Пашинська С.Л.
Контактний телефон: (044) 559-34-44.
Пропонується методика скринінг-оцінки ФР дітей 6–17 років за ІК, що
характеризує співвідношення процесів росту і розвитку дитини або скільки маси
тіла дитини (ваги) припадає на квадратний метр його довжини тіла (показник
вгодованості). Розроблена методика дозволяє встановити відхилення у ФР дітей
шкільного віку (дефіцит або перевищення маси тіла відносно росту, ожиріння
або виснаження) за розробленими стандартизованими нормативними
значеннями індексу Кетле окремо за статтю та віком.
Застосування нововведення сприяє своєчасному встановленню від-хилень у
ФР школярів та корекції шляхом впровадження профілактичних заходів.
Нововведення впроваджено у практику роботи кафедри ТМФВ, оздоровчої
та лікувальної фізичної культури Харківського національного педагогічного
університету ім.Г.С.Сковороди (акт впровадження від 01.11.12).
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: не потребує.
Послуги розробників: інформаційний лист, курси стажування, семінари,
консультації.
14.
КПКВ 6561040
Внутрішні джерела забруднення повітря житлових приміщень
хімічними канцерогенами як потенційна небезпека для здоров‘я
людини.
Автори розробники: Черниченко І.О., Литвиченко О.М., Соверткова Л.С.,
Зінченко Н.О.
Контактний телефон: (044) 559-34-45.
Пропонується визначення джерел забруднення повітряного середовища
житлових приміщень канцерогенами, які створюють постійне аерогенне навантаження на організм мешканців. Наведений перелік свідчить про необхідність
їхнього подальшого вивчення, проведення досліджень з удосконалення гігієніного регламентування цих речовин, розробки методології проведення санітарногігієнічного моніторингу умов проживання населення, обґрунтування системи
профілактичних заходів.
Нововведення впроваджено в практику роботи кафедри загальної гігієни ДЗ
«Дніпропетровська медична академія» (акт впровадження від 28.09.12) та
кафедри загальної гігієни та екології Вінницького національного медичного
університету (акт впровадження від 23.11.12).
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: пробовідбірне обладнання, газовий хроматограф та
фотоелектроколориметр для визначення
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канцерогенних сполук, комп‘ютер.
Послуги розробників: інформаційний лист, курси інформації та стажування.
15.
КПКВ 6561040
Доказовість канцерогенної небезпеки пасивного куріння (НПК).
Автори розробники: Черниченко І.О., Литвиченко О.М., Зінченко Н.О.,
Соверткова Л.С.
Контактний телефон: (044) 559-34-45.
Пропонується визначення кількісних аспектів канцерогенної НПК, оцінка їх
ролі у формуванні аерогенного навантаження на людину в умовах житла і як
наслідок – розвитку онкологічних захворювань. У квартирах, де курять, існує
постійний підвищений канцерогенний фон – концентрації канцерогенних
речовин (зокрема ряду поліциклічних ароматичних вуглеводнів, нітрозамінів,
формальдегіду, бензолу) у 2-5 разів перевищують аналогічні показники у
квартирах, де не курять. Це зумовлює підвищення на 15–20% ймовірності
захворіти на рак їх мешканцям порівняно з тими, хто проживає у вільному від
тютюнового диму житлі; підкреслено НПК для дитячого організму.
Нововведення впроваджено в практику роботи кафедри загальної гігієни ДЗ
«Дніпропетровська медична академія» (акт впровадження від 28.09.12).
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: пробовідбірне обладнання, газовий хроматограф,
фотоелектроколориметр для визначення
канцерогенних сполук, комп‘ютер.
Послуги розробників: інформаційний лист, курси інформації та стажування.
16.
КПКВ 6561040
Метод інтегральної гігієнічної оцінки робочої пози дитини під час
роботи на комп’ютері.
Автори розробники: Платонова А.Г., Яцковська Н.Я., Джурінська С.М.,
Шкарбан К.С.
Контактний телефон: (044) 559-34-44.
Пропонується метод інтегральної гігієнічної оцінки робочої пози дитини під
час роботи на персональних та/або портативних комп’ютерах. Розроблена бальна
система оцінювання складається з 12 критеріальних показників (посадка дитини
на стільці, положення тулуба, ніг, колін, стегон, голови, плечей, передпліч, кисті,
ліктів, положення екрану, клавіатури, відстань до монітору).
Застосування нововведення дозволить розробити безпечний для здоров’я
режим роботи в умовах статичного навантаження під час навчання.
Нововведення впроваджено у практику кафедри гігієни та соціальної медицини Харківського національного університету ім.В.Н.Каразіна (акт впровадження від 02.11.12).
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: не потребує.
Послуги розробників: інформаційний лист, курси інформації та стажування,
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семінари, консультації.
17.
КПКВ 6561040
Визначення розвитку зорової втоми (ЗВ) у дітей 7–17 років в умовах
візуального навантаження.
Автори розробники: Платонова А.Г., Яцковська Н.Я., Джурінська С.М.,
Антомонов М.Ю.
Контактний телефон: (044) 559-34-44.
Пропонується метод визначення розвитку ЗВ у дітей 7–17 років для
індивідуальної оцінки розвитку перших ознак ЗВ та спазму акомодації.
Розроблена шкала гігієнічної оцінки розвитку ЗВ дозволяє визначити групу
ризику щодо можливого негативного впливу візуального навантаження на
функціональний стан організму і попередити розвиток хронічних захворювань
зорового аналізатора серед школярів за стандартизованими нормативними
значеннями окремо за статтю, віком, для правого або лівого ока.
Застосування нововведення дозволить розробити оптимальний режим
роботи з факторами візуального навантаження незалежно від способу
пред`явлення інформації (папір, електронний папір, TFT або LCD – монітор).
Нововведення впроваджено у практику роботи відділення гігієни дітей і
підлітків Бахчисарайської райСЕС АР Крим (акт впровадження від 01.07.12).
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: не потребує.
Послуги розробників: інформаційний лист, курси інформації та стажування,
семінари, консультації.
18.
КПКВ 6561040
Використання метаболічного еквіваленту в оцінці рівня рухової
активності дітей (РАД) шкільного віку.
Автори розробники: Полька Н.С., Калиниченко І.О., Гозак С.В.,
Станкевич Т.В.
Контактний телефон: (044) 559-14-90.
Пропонується алгоритм визначення енергетичного забезпечення добової
РАД шкільного віку. Визначення енерговитрат на рухову активність дозволить
своєчасно встановити дефіцит та надлишок фізичної діяльності за окремими
категоріями і вжити заходів щодо її оптимізації. Своєчасна корекція РАД у
режимі дня сприятиме підвищенню функціональних можливостей їх організму,
нормалізації обміну речовин, оптимізації вегетативного забезпечення, профілактиці порушень опорно-рухового апарату, позитивному перебігу адаптації під
впливом різноманітних факторів навчання та навколишнього середовища.
Застосування нововведення за допомогою визначення метаболічного еквіваленту окремих видів добової діяльності, розроблений за принципами доказової
медицини, є інформативним і зручним у використанні та не потребує значних
фінансових витрат.
35

Нововведення впроваджено у навчальний процес медико-профілактичного
факультету № 4 Національного медичного університету ім.О.О.Богомольця (акт
впровадження від 25.09.12) та ННІ фізичного виховання, спорту та здоров’я
Черкаського Національного університету ім. Богдана Хмельницького МОН
України (акт впровадження від 01.06.12).
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: не потребує.
Послуги розробників: методичні рекомендації.
19.
КПКВ 6561040
Профілактика порушень постави і плоскостопості (ППП) у дітей в
умовах закладів освіти засобами фізичного виховання.
Автори розробники: Полька Н.С., Гозак С.В., Калиниченко І.О.,
Воробйов О.Ф., Слаутенко Н.М., Станкевич Т.В.,
Новгородська Л.М., Васильєва І.В.
Контактний телефон: (044) 559-14-90.
Пропонуються методики визначення ППП у дітей та заходи профілактики
для впровадження у навчально-виховному процесі в закладах освіти.
Своєчасна корекція рухової активності дітей у режимі дня, формування
правильної постави і стопи сприятимуть підвищенню функціональних можливостей організму учнів, нормалізації обміну речовин, оптимізації вегетативного
забезпечення, позитивному перебігу адаптації до змін факторів навчання та
навколишнього середовища, тобто збереженню та зміцненню здоров'я дітей
шкільного віку.
Нововведення впроваджено у навчальний процес медико-профілактичного
факультету № 4 Національного медичного університету ім.О.О.Богомольця (акт
впровадження від 18.09.12), ННІ фізичного виховання, спорту і здоров’я Черкаського Національного університету ім. Богдана Хмельницького МОН України
(акт впровадження від 01.06.12), Київського центру спортивної медицини ГУОЗ
КМДА (акт впровадження від 15.10.12) та Запорізького навчально-виховного
комплексу № 63 Запорізької міської ради (акт впровадження від 14.09.12).
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: не потребує.
Послуги розробників: методичні рекомендації.
20.
КПКВ 6561040
Впровадження програми профілактики і корекції порушень опорнорухового апарату «Красива постава дитини» в навчальний процес
закладів дошкільної та середньої освіти.
Автори розробники: Полька Н.С., Гозак С.В., Воробйов О.Ф.,
Станкевич Т.В., Тимошенко О.Є., Новгородська Л. М.
Контактний телефон: (044) 559-14-90.
Пропонуються схема та алгоритм впровадження програми профілактики і
корекції порушень опорно-рухового апарату дітей «Красива постава дитини» у
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навчально-виховний процес закладів дошкільної і середньої освіти. Навички
гігієни хребта запобігатимуть появі нових порушень опорно-рухового апарату в
подальшому житті.
Своєчасна корекція харчування і рухової активності дітей у режимі дня;
впровадження спеціальних вправ для корсетних м’язів хребта у ранкову
гімнастику, уроки фізкультури, фізкультурні хвилинки, фізичні заняття у групах
продовженого дня, позашкільні заняття у спортивних секціях; формування
правильної постави сприятимуть також підвищенню функціональних можливостей організму учнів, розумової працездатності; нормалізації обміну речовин;
оптимізації вегетативного забезпечення; позитивному перебігу адаптації до
факторів навчання та навколишнього середовища, тобто збереженню та зміцненню здоров'я дітей дошкільного і шкільного віку.
Нововведення впроваджено у навчальний процес медико-профілактичного
факультету № 4 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
(акт впровадження від 15.05.12), ННІ фізичного виховання, спорту і здоров’я
Черкаського Національного університету ім. Богдана Хмельницького МОН
України (акт впровадження від 01.06.12), роботу територіального віділу освіти
молоді та спорту Орджонікідзеквського району м. Запоріжжя (акт впровадження
від 04.05.12) та Запорізького навчально-виховного комплексу № 63 Запорізької
міської ради (акт впровадження від 21.09.12).
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: не потребує.
Послуги розробників: методичні рекомендації.
21.
КПКВ 6561040
Оцінка добових енерговитрат для визначення рівня рухової активності
(РА) дітей старшого дошкільного віку (ДСДВ).
Автори розробники: Полька Н.С., Калиниченко І.О., Гозак С.В.,
Єлізарова О.Т., Станкевич Т.В., Рудницька О.П.,
Макарова О.В., Шевченко Н.Ф.
Контактний телефон: (044) 559-14-90.
Пропонується алгоритм визначення енергетичного забезпечення добової РА
ДСДВ. Визначення добових енерговитрат ДСДВ на рухову активність дозволить
своєчасно встановити її рівень. При дефіциті або надлишку фізичної діяльності
визначити фактори ризику і вжити заходів щодо її оптимізації.
Застосування нововведення оптимізує рухову активність дітей старшого
дошкільного віку, що сприяє збереженню їх здоров'я.
Нововведення впроваджено у навчальний процес медико-профілактичного
факультету № 4 Національного медичного університету ім.О.О.Богомольця (акт
впровадження від 06.09.12), ННІ фізичного виховання, спорту і здоров’я
Черкаського Національного університету імені Богдана Хмельницького МОН
України (акт впровадження від 01.06.12) та Запорізького навчально-виховного
комплексу № 63 Запорізької міської ради (акт впровадження від 14.09.12).
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
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Необхідне обладнання: не потребує.
Послуги розробників: методичні рекомендації.
22.
КПКВ 6561040
Спосіб оцінки адаптаційно-резервних можливостей (АРМ) організму
дітей шкільного віку.
Автори розробники: Гозак С.В., Єлізарова О.Т., Станкевич Т.В.
Контактний телефон: (044) 559-14-90.
Пропонується комплексний показник для визначення АРМ учнів загальноосвітніх навчальних закладів з метою оцінки їх резервів здоров’я, ступеню адаптованості до комплексу внутрішньошкільних факторів. Розроблений показник
АРМ має статистично вірогідні зв’язки з такими показниками, як рівень соматичного здоров’я (р≤0,001); продуктивність розумової працездатності (р≤0,01) і
залежить від умов для фізичного виховання у школі (р≤0,05); організації
фізичного виховання у школі (р≤0,05) та якості проведення уроку фізкультури
(р≤0,05). Оптимізація цих факторів призведе до підвищення функціональних
можливостей організму дітей та зміцнення їх здоров’я.
Реалізація методики у вигляді електронної таблиці підкреслює сучасний підхід та зацікавленість авторів у оптимізації практичного застосування інтегрального показника для оцінки адаптаційно-резервних можливостей організму учнів.
Нововведення впроваджено у навчальний процес медико-профілактичного
факультету № 4 Національного медичного університету ім.О.О.Богомольця (акт
впровадження від 30.04.12).
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: не потребує.
Послуги розробників: інформаційний лист.
23.
КПКВ 6561040
Метод комплексної гігієнічної оцінки уроку фізичної культури у
загальноосвітніх навчальних закладах (ЗНЗ).
Автори розробники: Гозак С.В., Калиниченко І.О., Станкевич Т.В.,
Козлов О.І.
Контактний телефон: (044) 559-14-90.
Пропонується застосування інтегрального показника для оцінки рівня відповідності проведення уроку фізичної культури у ЗНЗ функціональним можливостям організму дітей та їх потребам у оздоровленні, профілактиці порушень
опорно-рухового апарату, навчанні елементам самоконтролю.
Комплексна гігієнічна оцінка уроку фізичної культури за допомогою
інтегрального показника дозволить контролювати ефективність організаційних і
медико-педагогічних заходів та вдосконалити проведення уроків фізкультури з
метою оптимізації рівня рухової активності учнів, гармонізації їх фізичного і
психічного розвитку, профілактики порушень опорно-рухового апарату,
збереження та зміцнення здоров’я школярів.
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Нововведення впроваджено у навчальний процес медико-профілактичного
факультету № 4 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
(акт впровадження від 02.04.12).
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: не потребує.
Послуги розробників: інформаційний лист.
24.
КПКВ 6561040
Оцінка склепіння стопи учнів загальноосвітніх навчальних закладів у
скринінгових дослідженнях.
Автори розробники: Гозак С.В., Калиниченко І.О., Станкевич Т. В., Дяченко Ю.Л., Скиба О.О., Слаутенко Н.М., Васильєва І.В.
Контактний телефон: (044) 559-14-90.
Пропонується, для скринінгових досліджень, використовувати розрахунковий метод визначення індексу склепіння стопи за формулою, яка була запропонована М.О. Фридляндом, з подальшою оцінкою висоти склепіння стопи у дітей
з урахуванням віку і статі. Оцінка склепіння стопи за допомогою розроблених
таблиць дозволить контролювати ефективність фізичного виховання та
вдосконалити структуру навчально-виховного процесу з метою зміцнення
здоров’я школярів.
Нововведення впроваджено у навчальний процес медико-профілактичного
факультету № 4 Національного медичного університету ім.О.О.Богомольця (акт
впровадження від 06.09.12).
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: не потребує.
Послуги розробників: інформаційний лист.
25.
КПКВ 6561040
Метод оцінки рівня рухової активності (РРА) дітей шкільного віку.
Автори розробники: Гозак С.В., Калиниченко І.О., Станкевич Т.В.,
Рудницька О.П., Савченко Г.І.
Контактний телефон: (044) 559-14-90.
Пропонується використання інтегрального показника для оцінки РРА учнів
загальноосвітніх навчальних закладів з урахуванням фізичної активності дітей у
шкільний та позашкільний час анкетним методом. Дану методику можна
використовувати як для індивідуальної, так і для колективної оцінки РРА, а також для визначення груп ризику щодо можливого негативного впливу гіпокінезії
та гіперкінезії на фізичний розвиток і функціональні можливості організму,
формування захворювань серцево-судинної, ендокринної, кістково-м’язової
систем.
Комплексна гігієнічна оцінка за допомогою інтегрального показника дозволить контролювати ефективність організаційних і медико-педагогічних заходів і
вдосконалити структуру навчально-виховного процесу та режиму дня з метою
оптимізації рівня рухової активності, збереження і зміцнення здоров’я школярів.
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Нововведення впроваджено у навчальний процес медико-профілактичного
факультету № 4 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
(акт впровадження від 17.04.12).
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: не потребує.
Послуги розробників: інформаційний лист.
26.
КПКВ 6561040
Використання інтегрального показника для гігієнічної оцінки програм
з фізичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах.
Автори розробники: Гозак С.В., Антомонов М.Ю., Русакова Л.Т.,
Станкевич Т.В., Кучма Н.О., Волощук О.В.
Контактний телефон: (044) 559-14-90.
Пропонується застосування інтегрального показника для гігієнічної оцінки
програм з фізичного виховання дітей в загальноосвітніх навчальних закладах.
Інформаційний лист присвячений новому підходу до гігієнічної оцінки
програм з фізичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах з
використанням інтегрального показника з урахуванням вагових коефіцієнтів, які
визначені експертним шляхом. Ця методика дозволить спеціалістам державної
санітарно-епідеміологічної служби, а також фахівцям у галузі фізичної культури
і спорту, працівникам органів управління освітою адекватно і з мінімальними
затратами часу оцінити програму з фізичного виховання з точки зору її впливу
на збереження і зміцнення здоров'я учнів. Запропонована методика є
комплексною, об’єктивною та однозначною у трактуванні результатів, що
забезпечить єдиний методичний підхід до гігієнічної оцінки програм з фізичного
виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах.
Нововведення впроваджено у загальноосвітніх навчальних закладах Вінницької (акт впровадження від 16.09.10), Дніпропетровської (акт впровадження
від 05.08.10), Рівненської (акт впровадження від 12.11.10), Львівської областей
(акт впровадження від 15.11.10) та у навчальному процесі медико-профілактичного факультету № 4 Національного медичного університету
ім.О.О.Богомольця (акт впровадження від 02.04.12).
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: не потребує.
Послуги розробників: інформаційний лист.
27.
КПКВ 6561040
Тестові курси з організації просвітницької роботи з населенням на
наступні теми: "Законодавство України щодо техногенно-підсилених
джерел природного походження", "Радон – базовий", "Радон –
аерозолі", "Радіоактивність у воді", "Вимірювання радону і гаммавипромінювань", "Картування радононебезпечних територій".
Автори розробники: Лось І.П., Павленко Т.О., Аксьонов М.В., Фризюк М.А.,
Гриценко І.В.
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Контактний телефон: (044) 513-94-12.
В Україні на сьогодні практично відсутня просвітницька робота, яка є
критичною ланкою в системі протирадіаційного захисту населення. На практиці
ця невід’ємна компонента системи захисту має бути одним з першочергових
завдань будь-якої програми дій по зменшенню доз опромінення населення в
ситуації пролонгованого опромінення. В організації просвітницької роботи
основною проблемою сьогодні є відсутність фахівців з цього питання та
відповідних програм щодо радіаційних ризиків і заходів, які будуть їх
зменшувати, а також офіційних структур, які професійно мали б займатися
питанням науково-просвітницької роботи з населенням. У процесі науковопросвітницької роботи особливу увагу потрібно приділяти фахівцям і
організаціям, які формують суспільну думку за допомогою засобів масової
інформації, представникам суспільних природоохоронних організацій, а також
лікарям, учителям, лекторам та іншим розповсюджувачам знань.
Нововведення впроваджено у ДЗ «Кіровоградська обласна СЕС» (акт
впровадження від 26.12.11) та ДЗ «Одеська обласна СЕС» МОЗ України (акт
впровадження від 29.09.11).
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: не потребує.
Послуги розробників: курси інформації та стажування, консультації.
28.
КПКВ 6561040
Застосування методу контактної радіографії для визначення розподілу
радіоактивних частинок за розмірами та активністю.
Автори розробники: Лось І.П., Демчук В.В., Мартинюк О.В., Троян Л.В.,
Федоренко О.В.
Контактний телефон: (044) 559-56-54.
Пропонується метод контактної радіографії, в основі якого лежить явище
утворення «прихованого зображення» у фотоматеріалі. Для створення радіограми досліджувана проба у вигляді тонкого шару приводиться в контакт з
фоточутливим шаром рентгенівської плівки і експонується протягом заданого
часу. Після прояву фотоматеріалу в місцях контакту з радіоактивними частинками спостерігаються плями почорніння. Радіограма надає візуальну інформацію
про наявність радіоактивних частинок і їх розташування у пробі. Метод
контактної радіографії є єдиним простим методом, придатним для визначення
параметрів дисперсного розподілу радіоактивних частинок в зразках навколишнього середовища. До переваг методу контактної радіографії слід віднести:
широкий діапазон розмірів частинок (від 0,15 мкм до 300–500 мкм) та їх
активностей (від 10-3 до 103 Бк), які можуть бути ідентифіковані; можливість
використання нормативних методів відбору проб та їх попередньої лабораторної
підготовки; можливість дослідження аерозольних фільтрів без спеціальної
підготовки; можливість дослідження зразків різного походження (аерозольні
фільтри, ґрунти, рідини, органічні проби); одночасне експонування великої
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кількості зразків; наочність зображення та можливість його довгострокового
зберігання; простота і відносно низька вартість радіографічних досліджень.
Метод апробований та відкалібрований на зразках чорнобильського
походження у зоні відчуження ЧАЕС (акт впровадження ДСП «Чорнобильський
спецкомбінат» від 04.09.12).
Необхідне обладнання: нормативне обладнання лабораторій радіаційного
контролю для спектрометричних та радіометричних
досліджень зразків оточуючого середовища; обладнання фотолабораторії у обсязі рентгенологічної
лабораторії медичного закладу (рентген-кабінет);
витратні матеріали (рентгенівська плівка, фото-хімікати, тощо); програмно-апаратний комплекс для
вимірювання характеристик радіоактивних аерозолів
(комп’ютер, сканер, освітлювальна система); спеціалізоване програмне забезпечення “Радіографія”.
Послуги розробника: курси інформації і стажування, семінари, консультації.
_ДУ ІНСТИТУТ ДЕРМАТОЛОГІЇ ТА ВЕНЕРОЛОГІЇ НАМН УКРАЇНИ_
61057, м. Харків, вул. Чернишевського, 7/9, телефон: (057) 706-32-00,
факс: (057) 706-32-03
1.
КПКВ 651040
Алгоритм акупунктури в лікуванні хворих на поширені дерматози з
ускладненим алергологічним анамнезом.
Автори розробники: Солошенко Е.М., Іванова А.В., Стулій О.М.,
П’ятикоп І.О., Гіржанова І. В.
Контактний телефон: (057) 706-32-00, 706-32-02
Акупунктуру проводять індивідуалізовано із урахуванням супутньої патології в продовж 2-3 циклів по 10 сеансів з трьохтижневими перервами. У процесі
терапії здійснюється вплив на енергетичні канали, відповідальні за ретикулоендотеліальну систему (РЕС) – канал легень (Р), канал селезінки – підшлункової
залози (RP), канал печінки (F), канал нирок (R), котрі, за східною концепцією,
являються головними для «очищення брудної енергетики». Режим роботи на цих
каналах – за тонізуючою методикою. Одночасно для посилення трофіки органів
системи РЕС включають біологічно активні точки (БАТ) «співчуття». При
кожному сеансі проводять також аурикулотерапію за принципом ідентичності,
як і при здійсненні впливу на канали, коли включаються не тільки основні БАТ,
але й симптоматичні. Особлива увага приділяється методу мікроголкотерапії пролонгованого впливу на БАТ, коли мікроголку вводять у вушну раковину на 37 днів «in locus morbi», а також на БАТ, вплив на які приводить до антиалергічної та детоксикаційної дії. В алгоритм терапії включають акупунктуру також
на зони шкіряних проявів, використовуючи при цьому правило «малого уколу».
Згідно з цим правилом, першу голку вводять в БАТ, що максимально наближена
до осередка ураження, але нижче зони проявів відносно ходу каналу. Другу
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голку вводять в максимально наближену БАТ, але вище зони проявів, у той час
як третю голку - в епіцентр зони.
Нововведення впроваджено у відділенні дерматології ДУ «ІДВ НАМНУ» та
на кафедрах рефлексотерапії і дерматовенерологіі ХМАПО (29.12.12).
Вартість 1 циклу курсу терапії на 1 хворого складає 150 грн.
Необхідне обладнання: одноразові стерильні голки корпоральні та аурикулярні, спирт, вата, одноразові рукавички.
Послуги розробників: курси інформації та стажування, семінари.
2.
КПКВ 651040
Фізіотерапевтичні методи в комплексній терапії поширених дерматозів
з ускладненим алергологічним анамнезом (УАА).
Автори розробники: Солошенко Е.М.,Стулій О.М., Зюбан І.В., П’ятикоп І.О.
Контактний телефон: (057) 706-32-00, 706-32-02.
Пропонується спосіб терапії хворих на поширені дерматози з УАА, який
полягає в призначенні надвенного лазерного опромінення крові в надкубітальній
ділянці протягом 15 хвилин при потужності лазера на кінцівці світоводу від 5 до
10 мВт, який черегують через день з ультразвуком на ланку проекції надиркових залоз (випромінювач діаметром 4 см, лабільна методика імпульсний
режим, інтенсивність 0,4 Вт/см2, тривалість процедури по 5 хв з кожної сторони,
курс - до настання клінічної ремісії) або - з перемінним магнітним полем на
ланку проекції вилочкової залози (інтенсивність 1-2 Вт по 10 хв у постійному
режимі до наступу клінічної ремісії).
Застосування нововведення корегує показники імунного гомеостазу, стимулює захисні сили організму і адаптаційні процеси, нормалізує стан нейроендокринної регуляції організму, що сприяє виникненню гіпосенсибілізуючого
ефекту.
На дану наукову розробку отримано Деклараційний патент на корисну
модель № 8576. Бюл. № 8, 2005 та Деклараційний патент на корисну модель №
7509. Бюл. № 6, 2005.
Нововведення впроваджено у відділенні дерматології ДУ «ІДВ НАМНУ» та
на кафедрах рефлексотерапії і дерматовенерологіі ХМАПО (29.12.12).
Вартість 1 циклу курсу терапії на 1 хворого складає 250 грн.
Неохідне обладнання: апарат «Мустанг», апарат УЗГ-101, апарат магнітотерапії «Полюс – 1».
Послуги розробників: курси інформації та стажування, семінари.
3.
КПКВ 651040
Алгоритм диференційної діагностики алергодерматозів (АДДА).
Автори розробники: Солошенко Е.М., Гіржанова І.В., Ярмак Т.П.,
Шевченко З.М.
Контактний телефон: (057) 706-32-00, 706-32-02.
Пропонується АДДА, який полягає у збиранні алергологічного анамнезу,
опису дерматологічного статусу з вказівкою первинних і вторинних морфо43

логічних елементів в осередках ураження, встановленні клінічного діагнозу, для
підтвердження якого здійснюють етіологічну діагностику з використанням не
менше трьох специфічних імунологічних методів, проведенні диференційної
діагностики з іншими дерматозами та інфекційними захворюванями, з псевдоалергічними та токсичними реакціями, встановленні клініко-етіологічного діагнозу, причому диференційна діагностика і постановка клініко-етіологічного діагнозу здійснюється за консультацією лікаря-дерматолога. Згідно запропонованого
алгоритму етіологічна діагностика виконується шляхом специфічних імунологічних методів, а встановлення клініко-етіологічного діагнозу здійснюється за
консультацією лікаря-дерматолога. При цьому лікування проводиться за
бажанням хворого під наглядом алерголога чи дерматолога.
На дану наукову розробку отримано патент на корисну модель № 69924, А
61 В 10/00, G 01N 33/68. Опубл. 25.05.12. Бюл. № 10.
Нововведення впроваджено у відділенні дерматології ДУ «ІДВ НАМНУ» та
на кафедрі дерматовенерологіі ХМАПО (24.12.12).
Вартість діагностики на 1 хворого з виявленням 1 алергену трьома
імунологічними методами складає 25 грн.
Неохідне обладнання: ультразвукова установка, холодильник, термостат,
бінокулярний мікроскоп, апарат Панченко, реактиви,
алергени.
Послуги розробників: курси інформації та стажування, семінари.
4.
КПКВ 651040
Спосіб лікування змішаної урогенітальної інфекції (ЗУГІ) у жінок з
порушеннями гормонального статусу (ПГС).
Автори розробники: Бондаренко Г.М., Мавров Г.І., Нікітенко І.М.,
Щербакова Ю.В.,Губенко Т.В.
Контактний телефон: (057) 706-32-00.
Пропонується спосіб лікування ЗУГІ і жінок з ПГС, який полягає в додатковому призначені протипротозойного засобу орнідазол по 500 мг три рази на
день внутрішньовенно протягом 10 днів; імуномодулятор циклоферон внутрішньом’язово за стандартною методикою; натаміцин по 1 таблетці 4 рази на добу,
при наявності клінічних проявів генітального кандидозу – по 1 свічці на ніч та
лактовіт форте по 1 капсулі два рази на день курсом лікування 10 днів,
починаючи з десятого дня лікування; додатково до етіотропної терапії
призначають гепатопротектор глутаргін по 0,5-0,75 г у таблетках протягом 20
днів, прийом препарату починають з початком етіотропної терапії; виконують
фонофорез протеолітичних ферментів і кортикостероїдів на зону яєчників.
Застосування нововведення статистично забезпечує клінічне та бактеріологічне одужання в 94,9% випадках, підвищує ефективність лікування на 25,4%,
скорочує ризик виникнення побічних ефектів на 15,3%.
На дану наукову розробку одержано патент на корисну модель № 66714 UA
від 10.01.12. Бюл. № 1.
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Нововведення впроваджено у відділенні венерології ДУ «ІДВ НАМНУ», на
кафедрі дерматовенерологіі ХМАПО (24.12.12) та Харківському ОШВД.
Впровадження нововведення потребує приблизно 1721 грн.
Неохідне обладнання: ультразвукова техніка для проведення іонофорезу.
Послуги розробників: консультації, семінари.
5.
КПКВ 651040
Спосіб діагностики мікозів стоп, кистей і оніхомікозів (ДМСКОМ).
Автори розробники: Кутасевич Я.Ф., Білозоров О.П., Савенкова В.В.,
П'ятикоп І.О., Частій Т.В., Чеховська Г.С.
Контактний телефон: (057) 706-32-02.
Пропонується спосіб ДМСКОМ, який включає визначення збудника у хворих із гострозапальними явищами дерматозу при неможливості проведення мікроскопічних та культуральних досліджень, а також у пацієнтів з групи ризику з
підозрою на мікоз стоп і/або кистей, у тому числі при тяжких розповсюджених
дерматозах на фоні використання імуносупресивної терапії і відсутності позитивних результатів мікологічних досліджень при клінічній симптоматиці грибкового ураження, додатково призначають ПЛР-діагностику з використанням
пангрибкових праймерів ITS 4 і ITS 5.
Застосування нововведення дозволяє встановити у ранні строки діагноз у
хворих з вираженими гострозапальними проявами і констатувати діагноз мікоз
стоп та кистей і оніхомікоз у 73% пацієнтів, у яких при наявності клінічної
картини діагноз не був підтверджений стандартними методами дослідження
(мікроскопічно та культурально).
На дану наукову розробку одержано патент на корисну модель № 68645 UA
опубл. 10.04.12. Бюл. № 7.
Новововедення впроваджено у відділенні дерматології, лабораторії патофізіології ДУ «ІДВ НАМНУ», на кафедрі дерматовенерологіі ХМАПО та
Харківському ОШВД.
Впровадження нововведення потребує 30 грн - вартість дослідження одного
хворого.
Неохідне обладнання: не потребує
Послуги розробників: курси інформації та стажування.
6.
КПКВ 651040
Спосіб профілактики рецидивів мікозів стоп та кистей і оніхомікозів.
Автори розробники: Кутасевич Я.Ф., Савенкова В.В., П'ятикоп І.О.,
Чеховська Г.С.
Контактний телефон: (057) 706-32-02.
Пропонується спосіб, який полягає в призначенні лікарських засобів після
лікування хворих на мікоз та оніхомікоз залежно від вираженості сухості та
гіперкератозу відповідно кремами Бальзамед Інтенсив і Бальзамед Базаль, мазь
клотримазол одноразово на фоні прийому кортикостероїдних і цитостатичних
препаратів і після відвідування потенційно небезпечних для уражень грибковою
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інфекцією місць. При необхідності частого відвідування зазначених місць використовують плівкоутворюючий розчин Ламізил Уно у цей період один раз на 21
день, а хворим при складному рецидивуючому перебігу і при порушеннях периферичного кровообігу додатково призначають ревалід по 1–2 таблетці 3 рази на
день протягом 1–2 місяців і трентал по 1 таблетці 3 рази на день протягом 1–1,5
місяців. При венозної недостатності – замість тренталу детралекс по 1–2 таблетці
на день протягом 1 – 2 місяців залежно від тяжкості перебігу захворювання.
Застосування нововведення зменшує кількість рецидивів до 7,1%, що у 5,7
разу менше, ніж у хворих, яким не призначалася комплексна вторинна
профілактика.
На дану наукову розробку одержано патент на корисну модель № 63935 UA
від 25.10.11. Бюл. № 20.
Нововведення впроваджено у відділенні дерматології ДУ «ІДВ НАМНУ», на
кафедрі дерматовенерологіі ХМАПО та в Харківському ОШВД (24.12.12).
Впровадження нововведення потребує 245 грн - вартість одного курсу на
одного хворого.
Необхідне обладнання: не потребує.
Послуги розробників: курси інформації та стажування.
7.
КПКВ 651040
Спосіб лікування хворих на обмежену склеродермію (ЛХОС).
Автори розробники: Кутасевич Я.Ф., Савенкова В.В.
Контактний телефон: (057) 706-32-02.
Пропонується спосіб ЛХОС, який включає на фоні традиційної терапії
призначення пеніциліну G, глутаргіну та магнійвмісного препарату магнерот.
Пеніцилін G призначають у дозі 5 млн. МО внутрішньовенно краплинно на 100
мл фізіологічного розчину протягом 20 хв 10 днів при легкому перебігу захворювання та 14 днів при середньому та тяжкому перебігу. Глутаргін використовують при легкому перебігу перорально по 0,25–0,5 г 2–3 рази на день
протягом 20 днів, а при середньому і тяжкому – по 5 мл 40% розчину
внутрішньовенно краплинно на 200 мл фізрозчину № 10, а потім перорально по
0,25–0,5 г 2–3 рази на день протягом 10–20 днів. Магнерот призначають при
легкому ступені тяжкості по 2 таблетки двічі на день 7 днів, потім по 1 таблетці
2 рази на день протягом 2–3 тижнів, а при середньому і тяжкому ступенях
тяжкості – по 2 таблетки тричі на день протягом 7–10 днів, потім по 1 таблетці 3
рази на день протягом 3–4 тижнів.
Застосування нововведення дозволяє досягти високої терапевтичної ефективності у 84,3% хворих та в 1,5 разу скоротити середні терміни досягнення покращення перебігу дерматозу порівняно з такими у пацієнтів, які отримують
лише традиційну терапію. Тривалість досягнення терапевтичної ефективності в
пацієнтів, що лікувалися цим методом, є у 1,6 разу довшою, а кількість рецидивів – в 1,7 разу меншою відносно пацієнтів, які застосовують лише традиційну
терапію.
46

На дану наукову розробку одержано патент України № 60092 UA, МПК 6
А61К31/43, № u201013832, від 09.06.11. Бюл. № 11.
Нововведення впроваджено у відділенні дерматології ДУ «ІДВ НАМНУ» та
на кафедрі дерматовенерологіі ХМАПО (24.12.12).
Впровадження нововведення потребує 709 грн - вартість одного курсу
лікування на одного хворого.
Необхідне обладнання: не потребує.
Послуги розробників: курси інформації та стажування.
8.
КПКВ 651040
Спосіб лікування хворих (ЛХ) на хронічний червоний вовчак (ХЧВ).
Автори розробники: Кутасевич Я.Ф., Савенкова В.В.
Контактний телефон: (057) 706-32-02.
Пропонується спосіб ЛХХЧВ, який включає на фоні традиційної терапії
призначення димоцифону (замість хінолінових засобів) у хворих переважно із
середнім і тяжким перебігом та при непереносимості хінолінових препаратів у
хворих з легким перебігом, а також глутаргіну та магнійвмісного препарату магнерот. Димоцифон призначають по 100 мг через день або по 100 мг 2 рази на
день семиденними курсами з дводенною перервою залежно від ступеня тяжкості
2–3 курси з подальшим переходом на дозу 100 мг 1 раз на 3 дні протягом 1,5
місяців чи через день, або 100 мг 1 раз на день ще 2–3 курси. Глутаргін
використовують при легкому перебігу перорально по 0,25–0,5 г 2–3 рази на день
протягом 20 днів, а при середньому і тяжкому – по 5 мл 40% розчину внутрішньовенно краплинно на 200 мл фізрозчину № 10, а потім перорально по 0,25–0,5
г 2–3 рази на день протягом 10–20 днів. Магнерот призначають при легкому
ступені тяжкості по 2 таблетки двічі на день 7 днів, потім по 1 таблетці 2 рази на
день протягом 2–3 тижнів, а при середньому і тяжкому ступенях тяжкості – по 2
таблетки тричі на день протягом 7–10 днів, потім по 1 таблетці 3 рази на день
протягом 3–4 тижнів.
Застосування нововведення скорочує середні терміни досягнення значного
покращення з 28,1 дня до 18,4 дня. Висока терапевтична ефективність спостерігається у 81,3% хворих на ХЧВ, а при використанні традиційної терапії – у
58,1% випадків. Терміни тривалості значного покращення у хворих є довшими в
1,4 рази, що зумовлює зменшення кількості рецидивів у 1,5 рази відносно
пацієнтів, які отримують традиційну терапію.
На дану наукову розробку одержано патент України № 62153 UA, МПК 6
А61К31/145, № u201102028 від 10.08.11. Бюл. № 15.
Нововведення впроваджено у відділенні дерматології ДУ «ІДВ НАМН
України» та на кафедрі дерматовенерологіі ХМАПО (24.12.12).
Впровадження нововведення потребує 810 грн - вартість одного курсу
лікування на одного хворого.
Необхідне обладнання: не потребує.
Послуги розробників: курси інформації та стажування.
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_______ДУ ІНСТИТУТ ЕНДОКРИНОЛОГІЇ ТА ОБМІНУ РЕЧОВИН______
_________________ім. В.П. Комісаренка НАМН УКРАЇНИ_______________
04114, м. Київ, вул. Вишгородська, 69, телефон/факс (044) 430-36-94/430-36-94
1.
КПКВ 6561040
Спосіб виготовлення альгінатних мікрокапсул (АМК).
Автори розробники: Пастер І.П., Тронько М.Д.
Контактний телефон: (044) 431-02-97.
Пропонується спосіб виготовлення АМК, суть якого полягає в тому, що
АМК отримують подаванням через генератор мікрокапсул розчину альгінату
(2%) і кисню, проводять полімеризацію інкубацією в розчині хлориду барію (20
ммоль/л, 290 мосмоль/л, рН 7,4) і трипанового синього (0,5%) протягом 5 хв та
тричі промивають у розчині хлориду натрію (0,9%). Після отримання АМК проводять оцінку інтенсивності забарвлення за допомогою світлового мікроскопа.
Застосування нововведення, завдяки підбору технологічних умов, значно
підвищує відсоток візуально видимих АМК (на 26-70%) в умовах in vitro.
На дану наукову розробку у 2012 році подана заявка на отримання патенту
України на корисну модель u 2012 14513 МПК (2012.01) С12N11/10, С12N5/00.
Нововведення впроваджено в дослідницьку роботу лабораторії експериментальної трансплантології та регенеративної медицини відділу фундаментальних проблем ендокринології ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин
ім.В.П.Комісаренка НАМН України».
Впровадження нововведення в клінічну практику потребує 500 грн.
Необхідне обладнання: генератор мікрокапсул, кисневий балон, магнітна
мішалка з регульованим підігрівом.
Послуги розробників: консультації, курси стажування.
2.
КПКВ 6561040
Спосіб лікування діабетичної ретинопатії (ДР).
Автори розробники: Тронько К.М., Єфімов А.С., Науменко В.Г.
Контактний телефон: (044) 431-02-43.
Пропонується спосіб лікування ДР, суть якого полягає у додатковому призначенні хворим на цукровий діабет (ЦД), ускладнений ДР, на тлі проведення
базової цукрознижуючої терапії, сулодексиду - препарату з антитромболітичною
та ангіопротекторною дією, який нормалізує реологічні властивості крові і
сприяє відновленню структури та функції ендотелію судин. Після детального
офтальмологічного та лабораторного дослідження хворому на ЦД до базової,
загальноприйнятої терапії ЦД додатково призначають препарат сулодексид.
Застосування нововведення підвищує ефективність лікування у 70%
пацієнтів, уповільнює прогресування діабетичної ретинопатії.
На дану наукову розробку у 2012 році отримано патент України на корисну
модель UA № 70889 МПК (2012) А 61F9/00 від 25.06.12.
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Нововведення впроваджено в клінічну практику відділу діабетології ДУ
«Інститут ендокринології та обміну речовин ім.В.П.Комісаренка НАМН
України».
Впровадження нововведення в клінічну практику потребує 1 000 грн (на
курс лікування) на одного хворого.
Необхідне обладнання: не потребує.
Послуги розробників: консультації, курси стажування, семінари.
3.
КПКВ 6561040
Спосіб виявлення синдрому перевантаження залізом (СПЗ) у хворих на
цукровий діабет 2 типу (ЦД2Т).
Автори розробники: Гуріна Н.М., Скибун В.М., Корпачева-Зінич О.В.,
Шупрович А.А., Лубянова І.П.
Контактний телефон: (044) 431-04-54.
Пропонується спосіб виявлення СПЗ у хворих на ЦД2Т, який включає
визначення рівня сечової кислоти (СК) в крові і, додатково, визначення кількості
СК в сечі, зібраній протягом доби. При підвищенні рівня урикемії та/або рівня
екскреції сечової кислоти і за наявності двох чи більше відомих ознак
інсулінорезистентного синдрому (ІРС) визначають групу ризику перевантаження
залізом та призначають дослідження концентрації заліза і трансферину в
сироватці крові, розраховують насиченість трансферину залізом (НТЗ), і за умов
значення НТЗ від 30% до 45%, встановлюють синдром перевантаження залізом.
Застосування нововведення дозволяє своєчасно виявити метаболічні порушення у пацієнтів, хворих на ЦД2Т, розробити схеми їх патогенетичної фармакологічної корекції, підвищує ефективність лікування виявлених порушень.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель
73985 U, МПК (2006.01) G01N33/90 від 10.10.12.
Нововведення впроваджено в клінічну практику відділення клінічної
фармакології ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім.В.П.
Комісаренка НАМН України».
Впровадження нововведення в клінічну практику потребує 500 грн на
одного пацієнта.
Необхідне обладнання: спектрофотометр, напівавтоматичний аналізатор
«Humolyser 2000», стандартне обладнання
біохімічної лабораторії.
Послуги розробників: консультації, курси стажування, семінари.
4.
КПКВ 6561040
Методичні рекомендації «Особливості діагностики та лікування еректильної дисфункції (ЕД) у чоловіків, хворих на цукровий діабет (ЦД)».
Автори розробники: Лучицький Є.В., Лучицький В.Є., Тронько М.Д.
Контактний телефон: (044) 431-02-98.
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Пропонується комплекс рекомендацій, спрямованих на вдосконалення
методів діагностики та лікування еректильної дисфункції у чоловіків, хворих на
ЦД, а також розкриття механізмів її розвитку.
Застосування нововведення значно поліпшує ефективність лікування чоловіків, хворих на ЦД 2-го типу з ЕД, за рахунок диференційованого призначення
гормональних препаратів, в залежності від резервних можливостей гіпоталамо –
гіпофізарно – статевої системи.
На дану наукову розробку подана заявка на корисну модель u 2012 08845
Україна, МПК (2012.01) А61К31/568, А61К45/06, А61Р5/26. Заявл. 17.07.12.
Нововведення впроваджено в клінічну практику відділення клінічної андрології ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім.В.П.Комісаренка НАМН
України».
Необхідне обладнання: не потребує.
Послуги розробників: семінари, консультації, методичні рекомендації.
5.
КПКВ 6561040
Методичні рекомендації «Затримка росту у дітей: діагностика, лікування, прогноз ростової відповіді на рекомбінантний гормон росту (ГР)».
Автори розробники: Большова О.В., Спринчук Н.А.,Вишневська О.А.,
Самсон О.Я., Пахомова В.Г., Лукашук І.В.,
Ткачова Т.О., Музь В.А.
Контактний телефон: (044) 432-87-11.
Пропонується комплекс рекомендацій, спрямованих на вдосконалення і
впровадження нових методів діагностики та лікування дітей з недостатністю ГР,
визначення основних предикторів ростової відповіді хворих дітей препубертатного віку на лікування препаратами рекомбінантного ГР (рГР). Розроблені прогностичні моделі використовують для оцінки очікуваного зросту ще до початку
лікування рГР.
Застосування нововведення у формі використання прогностичних моделей
або таблиць забезпечить оптимізацію терапії рГР, а також дозволить виявляти
дітей з незадовільною ростовою відповіддю на терапію.
На дану наукову розробку отримано патенти України на корисні моделі №
71055 U МПК (2012.01) А61К38/27, А61К33/30, А61Р5/00 від 25.06.12 і № 72818
U МПК (2012.01) А61К33/30, А61К31/07, А61Р3/00 від 27.08.12.
Нововведення впроваджено у відділенні дитячої ендокринної патології ДУ
«Інститут ендокринології та обміну речовин ім.В.П.Комісаренка НАМН
України», на базах дитячої клінічної лікарні № 3 м. Києва, обласної дитячої
лікарні м. Боярки, обласної дитячої лікарні м. Луганська, дитячої поліклініки №
2 м. Києва, Київського міського ендокринологічного центру, ДУ «Інститут
охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», м. Харків.
Необхідне обладнання: не потребує.
Послуги розробників: методичні рекомендації, семінари, консультації.
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6.
КПКВ 6561040
Інформаційний лист «Лікування ранніх стадій діабетичної нефропатії
(ДН) у хворих на цукровий діабет типу 1 (ЦД1Т)».
Автори розробники: Єфімов А.С., Цимбал Т.С.
Контактний телефон: (044) 431-02-27.
Пропонується спосіб лікування ранніх стадій ДН у хворих на ЦД1Т, суть
якого полягає у призначенні патогенетичного лікування хворим на ЦД1Т,
ускладнений діабетичною нефропатією на ранніх її стадіях. Спосіб включає
поєднання традиційної нефропротекторної терапії препаратами групи і-АПФ та
препаратом глікопротеїнглікану (Сулодексид) за умов компенсації вуглеводного
обміну (НbАс1<7 %).
Застосування нововведення дозволить своєчасно призначати патогенетичну терапію хворим на ЦД, ускладнений ДН на ранніх її стадіях, що має
запобігти її прогресуванню.
Нововведення впроваджено в клінічну практику відділу діабетології ДУ
«Інститут ендокринології та обміну речовин ім.В.П.Комісаренка НАМН
України».
Впровадження нововведення в клінічну практику потребує 1 000 грн на
одного пацієнта на курс лікування.
Необхідне обладнання: не потребує.
Послуги розробників: консультації, семінари, інформаційний лист.
7.
КПКВ 6561040
Спосіб виявлення ушкодження клітин імунної системи (УКІС) у хворих
на диференційований рак щитоподібної залози (ДРЩЗ), які пройшли
лікування радіоактивним йодом.
Автори розробники: Замотаєва Г.А., Степура Н.М., Тронько М.Д.
Контактний телефон: (044) 431-03-58.
Пропонується спосіб виявлення УКІС у хворих на ДРЩЗ, які пройшли
лікування радіоактивним йодом, суть якого полягає в удосконаленні способу
оцінки УКІС у таких хворих через дослідження субпопуляцій лімфоцитів
периферичної крові та рівня експресії на їхній поверхні активаційних маркерів.
Перевага способу полягає в тому, що в новому способі проводиться дослідження
різних субпопуляцій лімфоцитів периферичної крові та рівня експресії на їхній
поверхні активаційних маркерів і дається оцінка виявлених порушень. У хворого
напередодні та на шосту добу після прийому те-рапевтичної активності йоду-131
визначають відносну кількість CD19+-В-лімфоцитів та рівень експресії Fasрецептора (CD95). При виявленні, відносно вихідних показників, зниженої
кількості В-лімфоцитів (CD19) і підвищеного вмісту CD95+-лімфоцитів
визначають ушкодження клітин системи імунітету та можливість розвитку
вторинного імунодефіциту у ранні строки після радіойодотерапії.
Застосування нововведення підвищує у 2,5 разу інформативність показників
та ефективність аналізу стану імунної системи в ранні строки після введення
йоду-131, а виявлені порушення є підґрунтям для визначення доцільності
51

застосування імунотерапії в комплексному лікуванні хворих на ДРЩЗ з метою
поліпшення якості їх життя.
На дану наукову розробку подана заявка на корисну модель u 2012 08844
Україна, МПК (2012.01) G01N33/53, G01N33/577 від 17.07.12.
Нововведення впроваджено в клінічну практику ДУ «Інститут
ендокринології та обміну речовин ім.В.П. Комісаренка НАМН України».
Впровадження нововведення в клінічну практику потребує 500 грн на
одного пацієнта.
Необхідне обладнання: стандартний набір обладнання для радіоімунологічної лабораторії, обладнання та реактиви для
проведення проточної цитофлуориметрії.
Послуги розробників: курси інформації, наукові публікації.
_ ДУ ІНСТИТУТ ЕПІДЕМІОЛОГІЇ ТА ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ__
______ім. Л.В.ГРОМАШЕВСЬКОГО НАМН УКРАЇНИ_____
03038, м. Київ, вул. М.Амосова, 5, телефон/факс: (044) 275-37-11
1.
КПКВ 65610420
Морфометрія ядер гепатоцитів як метод оцінки стану хворих на
хронічний гепатит С (ХГС).
Автори розробники: Гомоляко І.В., Янченко В.І., Карюк Ж.О.,
Клименко Ж.Б., Резник В.А. Боброва А.О.
Контактний телефон: (044) 280-27-59.
Теоретичною основою цієї розробки є уявлення про поліморфізм гепатоцитів та їх ядер та його збільшенні при розвитку хронічного запального процесу. Було проведено дослідження біоптатів хворих на ХГС, в яких крім ІГА та
ГІС була проведена каріометрія ядер гепатоцитів на світлооптичному рівні.
Досліджувалась площа ядер та їх світлооптична щільність. Результати
розрахунків свідчать: має місце надмірна кількість ядер малої площини із
зниженою функціональною активністю у хворих які мали низький рівень ІГА.
Незважаючи на слабку активність у таких хворих буде переважати рівень
дистрофічних змін в печінці, що в динаміці є поганою прогностичною ознакою.
Таким чином, отримані результати свідчать, що каріометричні дослідження
при ХГС дозволяють кількісно оцінити дистрофічні процеси в печінці хворого,
встановлюють відповідність з біохімічною активністю, прогнозуть в подальшому розвиток печінкової недостатності. Методика використовується як доповнення до біопсії печінки
Необхідне обладнання: світлооптичний мікроскоп (збільшенні окуляра
х10, об’єктива – х40), аналізатор зображення
“Olympus” (Японія), програмне забезпечення DPSoft.
Послуги розробників: інформаційний лист.
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2.
КПКВ 65610420
Методика оцінки стану хворих на хронічний гепатит С (ХГС) за
допомогою морфометрії нейтрофілів (МН).
Автори розробники: Гомоляко І.В., Янченко В.І., Федорченко С.В.,
Клименко Ж.Б., Ляшок О.В., Соляник І.В.
Контактний телефон: (044) 280-27-59.
Пропонується метод оцінки стану хворих на ХГС за допомогою МН.
Застосування нововведення підвищує ефективність «неінвазивної біопсії
печінки».
Необхідне обладнання: скаріфікатор для проколу шкіри палльця, гумові
рукавички, тонке скло для мазка крові, світлооптичний мікроскоп (збільшення окуляра х10, об’єктива
– х 40 та програмне забезпечення PARADISE 0714.
Послуги розробників: інформаційний лист
3.
КПКВ 6561040
Спосіб зберігання бактерій роду «Staphylococcus» та «Enterococcus».
Автори розробники: Поліщук О.І., Брич О.І., Синетар Е.О.,
Каплуненко В.Г., Косінов М.В., Приходько Т.О.
Контактний телефон: (044) 275-00-55.
Пропонується до впровадження у мікробіологічну практику науково-дослідних установ та лікувально-профілактичних закладів охорони здоров´я спосіб
тривалого зберігання еталонних штамів S.aureus ATCC 25923 та E.faecalis ATCC
29212 у складі рідкого поживного середовища з використанням карбоксилованих
розчинів наноаквахелатів металів міді та цинку, який дозволяє отримати значно
більшу біомасу життєздатних мікроорганізмів у процесі тривалого зберігання та
забезпечує стабільність біологічних характеристик еталонних штамів без втрати
їх ростових і біологічних властивостей, що особливо важливо в роботі
бактеріологічних лабораторій діагностичного, наукового призначення та музеїв
живих культур.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №
75716 від 10.12.12.
Необхідне обладнання: стандартний набір обладнання бактеріологічної лабораторії, за можливістю – автоматичний бактеріологічний аналізатор, персональний комп‘ютер.
Послуги розробників: консультативні, курси стажування.
4.
КПКВ 6561040
Методичні рекомендації “Методи лабораторної діагностики захворюзвань, викликаних Yersinia enterocolitica та Yersinia pseudotuberculosis”.
Автори розробники: Поліщук О.І., В´ялих Ж.Е., Видайко Н.Б.,
Капітанова І.М.
Контактні телефони: (044) 275 00 55; (044) 425-15-22.
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Впровадження нововведення в мікробіологічну практику закладів охорони
здоров´я забезпечить стандартизацію методології на етапах відбору матеріалу
для дослідження, виділення, ідентифікації збудників ієрсиніозів, буде сприяти
збільшенню частоти виділення та покращення ідентифікації штамів ієрсиній з
клінічного матеріалу та з абіотичних об´єктів, вивченню їх біологічних
властивостей, та визначенню вірулентності цих мікроорганізмів.
Необхідне обладнання: стандартний набір обладнання бактеріологічної лабораторії, за можливістю – автоматичний бактеріологічний аналізатор, обладнання для ПЛР-діагностики ієрсиніозів, персональний комп‘ютер.
Послуги розробників: методичні рекомендації.
5.
КПКВ 6561040
Спосіб приготування наномодифікованого стабілізуючого середовища
для тривалого зберігання штамів бактерій.
Автори розробники: Поліщук О.І., Брич О.І., Синетар Е.О.,
Каплуненко В.Г., Косінов М.В., Приходько Т.О.
Контактний телефон: (044) 275-00-55.
Пропонується до впровадження у мікробіологічну практику науководослідних установ та лікувально-профілактичних закладів охорони здоров´я
технологія приготування рідкого поживного середовища з використанням
карбоксилованих розчинів наноаквахелатів металів міді та цинку,
Застосування нововведення дає змогу отримати значно більшу біомасу
життєздатних мікроорганізмів штамів S.aureus ATCC 25923 та E.faecalis ATCC
29212 у процесі тривалого зберігання та забезпечує стабільність біологічних
характеристик еталонних штамів без втрати їх ростових і біологічних
властивостей, що особливо важливо в роботі бактеріологічних лабораторій
діагностичного, наукового призначення та музеїв живих культур.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №
75365 від 26.11.12.
Необхідне обладнання: стандартний набір обладнання бактеріологічної лабораторії, за можливістю – автоматичний бактеріологічний аналізатор, персональний комп‘ютер.
Послуги розробників: консультативні, курси стажування.
6.
КПКВ 6561040
Спосіб визначення бактеріопроникності нетканих матеріалів.
Автори розробники: Поліщук О.І., Брич О.І., Колесніков М.М.,
Синетар Е.О., Приходько Т.О.
Контактний телефон: (044) 275-00-55.
Пропонується спосіб визначення бактеріопроникності нетканих матеріалів.
Застосування нововведення дозволяє в короткий термін встановити бар′єрні,
бактеріостатичні і бактерицидні властивості медичних виробів одноразового
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використання шляхом визначення ступеня бактеріопроникності нетканих
матеріалів за якісними та кількісними показниками обсіменіння.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №
72218 від 10.08.12.
Необхідне обладнання: стандартний набір обладнання бактеріологічної лабораторії, за можливістю – автоматичний бактеріологічний аналізатор, персональний комп‘ютер.
Послуги розробників: консультації, курси стажування.
7.
КПКВ 6561040
Штам Enterococcus durans 43-Д для використання в тест-системах для
видової ідентифікації ентерококів за біохімічними ознаками
Автори розробники: Мироненко Л.Г., Перетятко О.Г., В´ялих Ж.Е., Черняєєва Т.А., Волков Т.О., Маланчук С.Г., Крестецька С.Л.,
Вальчук С.І., Пилюгін С.В., Кучма І.Ю.
Контактні телефони: (057) 731-31-51; (044) 275-00-55.
Попонується впровадження в практику мікробіологічних лабораторій
лікувально-профілактичних закладів охорони здоров´я та наукових установ
системи НАМН України використання вітчизняного штаму Enterococcus durans
43-Д в якості негативного контролю при врахуванні результатів дослідження, а
також як контрольної референтної культури. Штам депонований у депозитарії
ДУ “Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського
НАМН України” та пропонується до реалізації.
Застосування нововведення підвищує об´єктивність оцінки, контрольованість та функціональність тест-систем типу EN-COCCUStest (виробник PlivaLachema Diagnostika, Чехія), призначених для видової ідентифікації ентерококів
за біохімічними ознаками.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №
70576 від 25.06.12.
Необхідне обладнання: стандартний набір обладнання бактеріологічної лабораторії, за можливістю – автоматичний бактеріологічний аналізатор, персональний комп‘ютер.
Послуги розробників: консультативні, курси стажування.
8.
КПКВ 6561040
Знезараження води засобом «Акватон-10».
Розробники: ЗАТ НТЦ «Укрводбезпека», ДУ «Інститут епідеміології та інінфекційних хвороб ім.Л.В.Громашевського НАМНУкраїни»,
Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ
України, Одеська національна академія харчових технологій,
Одеська санітарно-епідеміологічна станція.
Контактний телефон: (044)-241-84-18; (044) 236-30-39.
Розроблені і пропонуються методи та режими застосування засобу «Акватон-10», порядок обробки ним джерел водопостачання, об’єктів системи
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водопідготовки, системи водопостачання, каналізаційної мережі і стічних вод.
Як біоцидний препарат рекомендований до застосування в фармацевтичній і
парфумерно-косметичній промисловості.
Необхідне обладнання. дозатори, системи подачі розчину у водоочисний
резервуар, система фільтрації, засіб «Акватон-10».
Послуги розробників: послуги по розробці і установці системи водоочистки, постачання деззасобу, розробка документації.
9.
КПКВ 6561040
Визначення метало-бета-лактамаз у карбапенемрезистентних грамнегативних неферментуючих штамів (КГННШ).
Автори розробники: Поліщук О.І., Покас О.В., Лоскутова М.М.,
Яновська В.В.
Контактний телефон: (044) 275-00-55.
Пропонується для впровадження в практику бактеріологічних лабораторій
санітарно-епідеміологічної служби, лікувально-профілактичних закладів (ЛПЗ),
установ системи НАМН України, інших міністерств та відомств ЛПЗ, СЕС, НДІ,
мікробіологічних кафедр вищих навчальних закладів фенотипове виявлення
метало-бета-лактамаз у КГННШ методом радіальної дифузії в агар. Продукція
метало-бета-лактамаз все частіше стає причиною резистентності до беталактамних антибіотиків у грамнегативних неферментуючих бактерій-збудників
гнійно-запальних захворювань людини, зокрема у Pseudomonas aeruginosa та
Acinetobacter spp. У діючому нормативному документі - наказі № 167 від
05.04.07 МОЗ України про затвердження методичних вказівок „Визначення
чутливості мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів” відсутні методики
визначення метало-бета-лактамаз. Очевидно, що наявність в клінічних
мікробіологічних лабораторіях надійних та зручних методів виявлення продукції
метало-бета-лактамаз є необхідною умовою ефективного інфекційного контролю
та попередження широкого розповсюдження даного механізму резистентності.
Необхідне обладнання: стандартний набір обладнання бактеріологічної лабораторії, середовище Мюллер-Хінтон, диски з антибіотиками, 0,5 М розчин етилендиамінтетраацетату.
Послуги розробників: методична розробка, консультації, курси стажування.
10.
КПКВ 6561040
Удосконалення
епідеміологчного
нагляду
за
краснухою
та
профілактики синдрому вродженої краснухи (СВК).
Автори розробники: Чудна Л.М., Красюк Л.С., Маричев І.Л., Сажок Р.А.
Контактний телефон: (044) 275-24-22.
На виконання Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» відповідно до Концепції Загальнодержавної програми імунопрофілактики
та захисту населення від інфекційних хвороб на 2009-2015 роки, з метою удосконалення заходів з попередження захворювань на краснуху та СКВ розроблюний проект наказу МОЗ України «Про заходи з організації епідеміологічного
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нагляду за краснухою та профілактики синдрому вродженої краснухи». За оцінками ВООЗ, всього у світі внаслідок захворювання вагітних на краснуху щорічно
народжується біля 300 тис. дітей з СКВ, які до 1-2 років життя спроможні виділяти вірус краснухи і бути джерелом інфекції для оточуючих. Виходячи з цього,
була запропонована Інструкція щодо організації епідеміологічного нагляду за
краснухою та профілактика СВК з урахуванням сучасних досягнень та рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я та призначені для лікарівепідеміологів, інфекціоністів, акушерів-гінекологів,педіатрів різного профілю.
Необхідне обладнання: комп'ютери, під'єднані до мережі Інтернет.
Послуги розробників: наказ МОЗ України, Інструкція.
11. КПКВ 6561040
Удосконалення системи збору епідеміологічної інформації щодо
випадків інфікування ВІЛ/СНІДу.
Автори розробники: Круглов Ю.В., Марциновська В.А.
Контактний телефон: (044) 275-24-00.
Змінено форми державної статистичної звітності (СНІД-1 квартальна та
СНІД-2 річна) та відомчу форму МОЗ України по сероепідеміологічному
моніторингу за ВІЛ/СНІДом.
Застосування нововведення точніше оцінює розвиток епідемічного процесу ВІЛ/СНІДу в Україні. Впровадження нових облікових форм статистичної
звітності та введення додаткових кодів обстежуваних осіб сприяє отриманню
більш точної інформації щодо поширення епідемії ВІЛ-інфекції в Україні,
обстежень на ВІЛ різних контингентів населення, шляхів передачі ВІЛ серед
громадян України, клінічних станів та хвороб, зумовлених хворобою,
проведення профілактики передачі ВІЛ від ВІЛ-інфікованої матері до дитини
тощо. Систематизовані дані епідеміологічного нагляду ефективніше здійснють
моніторинг результативності протиепідемічних заходів на національному рівні.
Необхідне обладнання: не потребує.
Послуги розробників: консультації, інструкцій
11.
КПКВ 6561040
Алгоритми скринінгових обстежень донорів крові на маркери
гемотрансмісивних інфекцій (ГІ).
Пропонується два алгоритми скринінгових обстежень донорів крові на
маркери ГІ так як вкрай обмежене фінансування закладів та підрозділів служби
крові не дозволяє здійснити широке впровадження в усіх регіональних та
міських центрах служби крові України сучасного обладнання для проведення
ПЛР-досліджень на наявність збудників ГІ. Вибір алгоритму тестування
здійснюється керівництвом закладу служби крові відповідно до матеріальнотехнічного та кадрового забезпечення установи.
Застосування Алгоритму 1 передбачає визначення у зразках сироватки
(плазми) донора тільки серологічних маркерів ВІЛ-інфекції, гепатитів В, С та сифілісу методом ІФА або імунохемілюмінісцентного аналізу (ІХЛА). На відміну
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від чинних вимог, проведення досліджень за Алгоритмом 1 потребує обов’язково визначення у донора наявності антитіл до коров’ячого антигену HBV (антиНВс). Таким чином, перелік серологічних маркерів буде наступним: антитіла до
ВІЛ-1/2 та антиген р24, HBsAg, анти-НВс, анти-HCV, антитіла до T. pallidum.
Дослідження зразків сироватки/плазми крові із застосуванням Алгоритму 2
передбачає проведення як серологічних, так і молекулярно-біологічних (NAT)
методів досліджень при визначенні наступних серологічних та генетичних
маркерів збудників - антитіла до ВІЛ-1/2, антиген р24, РНК ВІЛ-1; HBsAg, ДНК
HBV; анти-HCV, РНК HCV; антитіла до T. pallidum.
Застосування нововведення повинно забезпечити максимальну інфекційну
безпеку компонентів і препаратів крові при оптимальній кількості проведених
досліджень.
Необхідне обладнання: стандартне обладнання для проведення досліджень
методами ІФА або ІХЛА, комплект для досліджень
методом NAT.
Послуги розробників: консультативні та методичні послуги, курси
стажування.
12.
КПКВ 64561040
Спосіб визначення антитіл проти поверхневих полісахаридів (ПП)
патогенних стафілококів (ПС) S.aureus.
Автори розробники: Доан С.І., Пархоменко Л.В., Тимохіна Л.В.
Контактний телефон: (044) 249-64-97.
Пропонується спосіб визначення антитіл проти ПП ПС S.aureus, який
включає виділення антигену, нанесення його на носій, дослідження сироваток в
імунологічній реакції. При цьому використовувається еритроцитарний діагностикум на основі ПП, який очищен від нуклеінових кислот та протеінів з вмістом
полісахаридів 99%. Еритроцитарний діагностикум на основі очищеного полісахарида антигенів стафілококів дозволяє ефективно визначати рівень антитіл
проти цих антигенів у сироватці крові, тобто діагностувати перебування в струмі
крові патогенних бактерій, маючих на поверхні капсулярний полісахарид
S.aureus. Полісахарид з патогенних стійких бактерій до антибіотиків виділено
вперше. Може використовуватись для діагностики, визначення рівня
імунологічного захисту, відбору донорів для одержання імунної плазми.
Значимість: в Україні не виробляється імунодіагностикум для визначення
антитіл проти грам-позитивних бактерій - патогенних стафілококів. Показання для
застосування: для визначення імуноглобулінів проти патогенних антитіотико
резистентних стафілококів.
На дану наукову розробку подана заявка на оотримання патенту України №
U2012.11.173 від 11.12.
Нововведення впроваджено в ІЕІХ, Центрі крові МО шляхом видання
методичних рекомендацій.
Необхідне обладнання: термостат, багатоканальні дозатори.
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13.
КПКВ 6561020
Моніторинг індикаторів раннього попередження (IРП) резистентності
ВІЛ до антиретровірусних препаратів.
Автори розробники: Щербінська А.М., Доан С.І., Нізова Н.М.,
Люльчук М.Г., Антоненко С.В., Бабій Н.О.
Контактний телефон: (044) 275-24-44.
Пропонується проводити комп’ютерний моніторинг IРП – факторів немедичної природи, які можуть свідчити про ризик формування стійкості вірусу
імунодефіциту людини до антиретровірусних препаратів. Збираються ті IРП,
інформацію про які легко отримати на основі даних, що реєструються у медичній документації закладу, а саме: кількість пацієнтів, які дотримуються графіків візитів до лікаря та своєчасного отримання АРВ-препаратів, кількість
утриманих пацієнтів на АРТ через 12 місяців лікування, вірусологічна ефективність АРВ-терапії, наявність (або відсутність) АРВ-препаратів в країні тощо.
Кожний РПІ має свій цільовий показник, якого необхідно досягти.
Проблеми з досягненням рівня цільового показника за IРП можуть свідчити, що
даному закладу необхідна більш широка підтримка у вигляді додаткових
ресурсів, навчання персоналу, збільшення кількості співробітників тощо.
Застосування нововведення допоможе у майбутньому звести до мінімуму
розвиток медикаментозної стійкості вірусу в Україні.
Необхідне обладнання: персональний комп’ютер.
Послуги розробників: науково-практичні семінари.
__ДУ ІНСТИТУТ ЗАГАЛЬНОЇ ТА НЕВІДКЛАДНОЇ ХІРУРГІЇ НАМН__
______________________УКРАЇНИ__________________________
61103, м.Харків, в´їзд Балакірєва, 1, телефон/факс (057) 715-33-45
1.
КПКВ 6561040
Спосіб газоструминної дисекції (ГД) біологічних тканин (БТ).
Автори розробники: Бойко В.В., Скорий Д.І., Малоштан А.О.
Контактний телефон: (057) 349-41-39.
Пропонується удосконалений спосіб ГД БТ, який включає обробку тканини
пульсуючим струменем робочого середовища під тиском. При цьому, як робоче
середовище вибирають біологічно інертний газ, а обробку проводять під тиском,
який перевищує міцність біологічного матеріалу.
Застосування нововведення дозволяє виконувати розділення БТ без
гідратації клітин в зоні поверхні, з їх мінімальною травматизацією та ризиком
виникнення ускладнень (газової емболії). Це відбувається за рахунок утворення
проміжків низького тиску в струмені, що забезпечує видалення робочого
середовища з операційного поля (оскільки газ із зони впливу звітрюється сам,
без застосування допоміжних заходів).
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №
56676 МПК А61В 17/3203 від 25.01.11.
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Нововведення впроваджено в відділенні хірургії печінки та жовчовивідних
шляхів ДУ «ІЗНХ НАМН України» 25.04.12. Акт № 22.
Впровадження нововведення в клінічну практику потребує 10 тис грн.
Необхідне обладнання: пристрій для різання біологічних тканин.
Послуги розробників: курси інформації та стажування.
2.
КПКВ 6561040
Спосіб лікування відмежованих інфікованих скупчень (ВІС) при
деструктивному панкреатиті (ДП).
Автори розробники: Бойко В.В., Мушенко Є.В., Тищенко О.М.,
Малоштан О.В., Смачило Р.М., Скорий Д.І.
Контактний телефон: (057) 349-41-39.
Пропонується спосіб лікування ВІС при ДП, що включає встановлення
дренажу в порожнині кісти на стилеті, його зовнішню фіксацію до шкіри, а
також спорожнення і санацію порожнини гнійника. Додатково проводять
внутрішню фіксацію дренажу в порожнині кісти роздувним балоном на дренажі.
При цьому спочатку здійснюють внутрішню фіксацію, а спорожнення і санацію
порожнини гнійника проводять після зовнішньої фіксації дренажу.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №
64893 МПК А61В 17/00 від 25.11.11.
Нововведення впроваджено у відділенні хірургії печінки та жовчовивідних
шляхів ДУ «ІЗНХ НАМН України» з 01.03.12. Акт № 23.
Впровадження нововведення в клінічну практику потребує 5 тис грн.
Необхідне обладнання: стандартний набір хірургічного інструменту.
Послуги розробників: курси інформації та стажування.
3.
КПКВ 6561040
Спосіб інфузійної терапії (ІТ) при великих резекціях печінки (ВРП).
Автор розробник: Козлова Т.В.
Контактний телефон: (057) 349-41-39.
Пропонується спосіб ІТ при ВРП, що включає інтраопера-ційну інфузійну
терапію, а також введення колоїдів. При цьому ІТ проводять під контролем
центрального венозного тиску в об’ємі 4-6 мл/кг/год, а введення колоїдів
здійснюють після виконання основного стану операції.
Вибраний режим інфузії (швидкість і порядок введення колоїдів) дозволяє
здійснити операційне втручання при зниженому кровотоці в системі печінкових
артерій, що приводить до зменшення сумарної крововтрати. Відповідно, менш
вираженого розладу згортальній системі крові за рахунок низького об’єму
інфузії.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №
64888 МПК А61В 17/00 від 25.11.11.
Нововведення впроваджено в відділенні хірургії печінки та жовчовивідних
шляхів ДУ «ІЗНХ НАМН України» з 10.04.12. Акт впровадження № 12.
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
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Необхідне обладнання: стандартний набір хірургічного інструменту.
Послуги розробників: курси інформації та стажування.
4.
КПКВ 6561040
Спосіб гідроструминної дисекції (ГД) біологічних тканин (БТ).
Автори розробники: Бойко В.В., Скорий Д.І., Голобородько М.М.,
Малоштан А.О.
Контактний телефон: (057) 349-41-39.
Пропонується удосконалений спосіб ГД БТ, який включає обробку тканини
пульсуючим струменем рідини під тиском, який перевищує міцність
біологічного матеріалу.
Використання пульсуючого струменя рідини дозволяє виконувати розділення БТ при мінімальній гідротації клітин в зоні різання, не втрачаючи їхньої
мінімальної травматизації. Це відбувається за рахунок утворення проміжків
низького тиску в струмені, що забезпечує видалення робочого середовища з
операційного поля. Крім того дозволяє зменшити витрати робочого середовища.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №
58632 МПК А61В 17/3203 від 26.04.11.
Нововведення впроваджено в відділенні хірургії печінки та жовчовивідних
шляхів ДУ «ІЗНХ НАМН України» з 29.03.12. Акт № 20.
Впровадження нововведення в клінічну практику потребує 10 тис грн.
Необхідне обладнання: стандартний набір хірургічного інструменту,
пристрій для різання біологічних тканин.
Послуги розробників: курси інформації та стажування.
5.
КПКВ 6561040
Спосіб виконання панкреатодуоденальної резекції (ПР).
Автори розробники: Бойко В.В., Смачило Р.М., Мушенко Є.В.,
Марданян К.Р..
Контактний телефон: (057) 349-41-39.
Пропонується спосіб виконання ПР, що включає на резекційному етапі
мобілізацію і видалення гепатопанкренатодуоденального комплексу, а на
реконструктивному етапі формування панкреатикоєюно- та біліодигестивного
анастомозів. При цьому на резекційному етапі зберігають раніше накладений
гастроентероанастомоз і формують міжкишкове співвустя між відвідною
стосовно гастроентероанастомозу петлею кишки та відновною петлею стосовно
біліодигестивного та панкреатикоєюноанастомозів.
Застосування нововведення дає можливість роз’єднати потоки їжі та жовчі,
панкреатичного соку, а тим самим, дає можливість виключити рефлекс
кишкового вмісту в панкреатоєюно- та біліодигестивний анастомози, а це, в
свою чергу, підвищує надійність їх функціонування як в найближчий, так і в
віддалений післяопераційний періоди.
На на дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель
№ 67441 МПК А61В 17/00 від 27.02.12.
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Нововведення впроваджено в відділенні хірургії печінки та жовчовивідних
шляхів ДУ «ІЗНХ НАМН України» з 22.06.12. Акт № 12.
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: стандартний набір хірургічного інструменту.
Послуги розробників: курси інформації та стажування.
6.
КПКВ 6561040
Спосіб лікування абсцесів печінки.
Автори розробники: Бойко В.В., Скорий Д.І., Малоштан А.О..
Контактний телефон: (057) 349-41-39.
Пропонується удосконалений спосіб лікування абсцесів печінки, що
включає розкриття абсцесу, санацію порожнини трубчастим дренажем і
промивання порожнини абсцесу розчинами антисептиків. При цьому додатково
виконують резекцію частини печінки через порожнину абсцесу.
Малотравматична евакуація вмісту порожнини абсцесу на першому етапі
операції дозволяє при подальшому резекціюванні печінки крізь порожнину
абсцесу запобігти інфікування черевної порожнини.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №
69969 МПК А61В 17/00 від 25.05.12.
Нововведення впроваджено у відділенні хірургії печінки та жовчовивідних
шляхів ДУ «ІЗНХ НАМН України» з 14.06.12. Акт № 38.
Впровадження нововведення потребує 5 тис грн.
Необхідне обладнання: стандартний набір хірургічного інструменту.
Послуги розробників: курси інформації та стажування .
7.
КПКВ 6561040
Спосіб діагностики ступеня контузії легені (ДСКЛ).
Автори розробники: Бойко В.В., Замятін П.М., Шармазанова О.П.,
Панченко О.В., Лихман В.М., Дятлов А.С.
Контактний телефон: (057) 349-41-39.
Пропонується спосіб ДСКЛ, що включає виконання первинної оглядової
рентгенограми органів грудної клітини при глибокому вдиху та оцінку ступеня
ураження за його площею. Для цьго оцінку площі ураження проводять кількісно
на рентгенограмі шляхом розділення легеневого поля на квадрати за
Розенштраухом, діагностують площу ураження, уточнюють діагноз за рентгенсеміотичних ознаках і на тлі отриманих даних діагностують ступінь уражень (І,
ІІ, ІІІ), а також додатково проводять динамічність спостереження.
Застосування нововведення підвищує точність діагностики, створює індивідуальну картину тяжкості ураження для кожного хворого на контузію легенів.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №
66052 МПК А61В 17/00 від 26.12.11.
Нововведення впроваджено у відділенні травматичного шоку ДУ «ІЗНХ
НАМН України» з 05.01.12. Акт № 5.
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
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Необхідне обладнання: апарат рентгендіагностичний стаціонарний.
Послуги розробників: курси інформації та стажування.
8.
КПКВ 6561040
Спосіб діагностики та лікування абдомінальних ушкоджень
паренхіматозних органів (ЛАУПО).
Автори розробники: Бойко В.В., Козін Ю.І., Лебідь П.Б.
Контактний телефон: (057) 349-41-39.
Пропонується удосконалений спосіб діагностики і ЛАУПО, що включає
проведення лапароцентезу по середній лінії живота на 2-3 см нижче пупка та
діагностичний перитонеальний лаваж. При цьому здійснюють додатковий
лапароцентез в епігастральному куті, а діагностичний перитонеальний лаваж
черевної порожнини проводять курсами через лапароцентезні отвори озонованим фізіологічним розчином з температурою +4±1°С та концентрацією
розчиненого озону 30±5 мг/л крапельно з частотою 160-180 краплин за хвилину
протягом 1-2 годин, з перервою між курсами 5-8 годин.
Застосування нововведення виявяє ступінь травматичного ушкодження, визначає тактику подальшого лікування хворого та дозволяє виконати заходи для
покращення стану хворого вже впродовж процедури діагностики. Ефективність
методу склала 82,35%.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №
63849 МПК А61В 17/00 від 25.10.11.
Нововведення впроваджено у відділенні хірургії печінки та жовчовивідних
шляхів ДУ «ІЗНХ НАМН України» з 11.01.12. Акт № 6.
Впровадження нововведення в клінічну практику потребує 20 тис грн.
Необхідне обладнання: стандартний набір хірургічного інструменту.
Послуги розробників: курси інформації та стажування.
9.
КПКВ 6561040
Процес проведення комбінованої анестезії при оперативних втручаннях
на магістральних судинах (МС).
Автори розробники: Бойко В.В., Павлов О.О., Богун Ю.В.
Контактний телефон: (057) 349-41-39.
Пропонується удосконалений процес проведення комбінованої анестезії при
оперативних втручаннях на МС, що включає регіональну анестезію, при якій
додатково проводять седацію пацієнта шляхом постійної інфузії седативних
препаратів, зокрема пропофолу, в субнаркотичних дозуваннях.
Використання пролонгованої реґіонарної анестезії дозволяє забезпечити
оптимальний рівень анестезії всього об’єму черевної порожнини і відмовитись
від застосування наркотичних анальгетиків. Застосування постійної інфузії
пропофолу 0,5-1 мг/кг призводить до настання гіпнотичного поверхневого сну,
що дозволяє відмовитись від штучної вентиляції легень, досягти швидкого
прокидання пацієнта за вимогою анестезіолога, забезпечує комфортні умови
аналгезії в післяопераційному періоді.
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На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №
55877 МПК А61М 16/01 від 27.12.10.
Нововведення впроваджено у відділенні гострих захворювань судин ДУ
«ІЗНХ НАМН України» з 05.03.12. Акт № 16.
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: стандартний набір анестезіологічного інструменту.
Послуги розробників: курси інформації та стажування.
10.
КПКВ 6561040
Спосіб визначення життєздатності тонкої кишки (ЖТК).
Автори розробники: Бойко В.В., Грома В.Г., Скрипко В.А., Бойко Л.О.,
Далавурак В.П.
Контактний телефон: (057) 349-41-39.
Пропонується спосіб визначення ЖТК, що включає лапаротомію, введення
до відкритої черевної порожнини крізь лапаротомну рану електродів і дослідження реографічних параметрів зовнішньої стінки тонкої кишки. При цьому
вимірювання виконують на стінці протибрижової частини кишки, переміщують
електрод від сумнівного відділу кишки до здорового і при нормалізації
потенціалів об’ємного кровотоку визначають межу резекції.
Застосування нововведення в процесі оперативного втручання підвищує
вірогідність визначення меж життєздатності кишки та рівень її резекції шляхом
забезпечення вимірювання реографічних параметрів у її найбільш вразливому
місці, а саме в протибрижовому краї саме цієї ділянки.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель
№64886 МПК А61В 17/00 від 25.11.11.
Нововведення впроваджено у відділенні невідкладної хірургії органів
черевної порожнини ДУ «ІЗНХ НАМН України» від 03.03.12. Акт № 17.
Впровадження нововведення у клінічну практику додаткових коштів не
потребує.
Необхідне обладнання: стандартний набір хірургічного інструментарію,
реограф.
Послуги розробників: курси інформації та стажування.
11.
КПКВ 6561040
Процес дивертикулізації при норицях дванадцятипалої кишки (ДК).
Автори розробники: Криворучко І.А., Бойко В.В., Іванова Ю.В.,
Тесленко С.М.
Контактний телефон: (057) 349-41-39.
Пропонується процес дивертикулізації при норицях ДК, який включає
виконання стовбурової ваготомії, антрумектомії з гастроентеро-анастомозом за
Ру, дуоденостомії на трубчастому катетері з роздувним балоном. При цьому до
дуоденостоми підшивають пасмо великого чепця і фіксують надягнену на
трубчастий катетер гумову манжетку, а в низхідний відділ дванадцятипалої
кишки трансназально проводять зонд з полівінілу.
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Застосування нововведення герметизує дуоденостому та створює декомпресію ДК і, тим самим, знижує кількість післяопераційних ускладнень.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №
57618 МПК А61В 17/00 від 10.03.11.
Нововведення впроваджено у відділенні невідкладної хірургії органів
черевної порожнини ДУ «ІЗНХ НАМН України» від 02.04.12. Акт № 18.
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: стандартний набір хірургічного інструменту, катетер
з роздувним балоном.
Послуги розробників: курси інформації та стажування.
12.
КПКВ 6561040
Процес лікування відморожень.
Автори розробники: Бойко В.В., Іванова Ю.В., Ісаєв Ю.І., Мосейко Н.Ю.,
Іванов В.К., Лихман В.М.
Контактний телефон: (057) 349-41-39.
Пропонується процес лікування відморожень, при якому вплив НВЧ-полем
проводять на відморожену ділянку. При цьому в до реактивному періоді
проводять спрямоване зовнішнє відігрівання відмороженої ділянки впродовж 2530 сек з частотою 0,95 ГГц.
Застосування нововведення дозволяє впливати на будь-яку відморожену
частину тіла і забезпечити максимальний ефект зворотного холодового ураження
тканин, а також попередити розвиток вторинних некрозів шляхом спрямованого
впливу та обрання його оптимальних параметрів.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №
59597 МПК А61N 1/06 від 25.05.11.
Нововведення впроваджено у відділенні опіків ДУ «ІЗНХ НАМН України» з
25.04.12. Акт № 21.
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: НВЧ-аплікатор «Яхта-3».
Послуги розробників: курси інформації та стажування
13.
КПКВ 6561040
Процес профілактики і лікування посттравматичних емпієм плеври.
Автори розробники: Бойко В.В., Лихман В.М., Іванова Ю.В.
Контактний телефон: (057) 349-41-39.
Пропонується процес профілактики і лікування посттравматичних емпієм
плеври, що включає інвазію в порожнину гнійно-некротичного осередку емпієми, санацію її порожнини, дренування, заповнення її розчином антисептика і
опромінення стінок електромагнітними хвилями НВЧ діапазону. При цьому ін.вазію в порожнину емпієми здійснюють пункційним введенням дренажу, заповнення порожнини розчином антисептика здійснюють через дре-наж, а внутрішньопорожнинне НВЧ опромінення проводять з частотою 0,915 ГГц.
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Пункційне введення дренажу в порожнину емпієми значно зменшує травматичність процесу, а обрана частота НВЧ опромінення зменшує як абсолютну
величину відбитої енергії, так і розкидання її від випадку до випадку.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №
57833 МПК А61В 18/18, А61N 5/02 від 10.03.11.
Нововведення впроваджено у відділенні травматичного шоку ДУ «ІЗНХ
НАМН України» з 09.01.12. Акт № 24.
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: стандартний набір хірургічного інструменту, НВЧ –
опромінювач.
Послуги розробників: курси інформації та стажування.
14.
КПКВ 6561040
Спосіб лікування термічних ушкоджень (ЛТУ) при глибоких опіках(ГО).
Автори розробники: Ісаєв Ю.І., Логачов В.К., Григор'єва Т.Г., Кравцов О.В.,
Мосейко Н.Ю.
Контактний телефон: (057) 349-41-39.
Пропонується спосіб ЛТК при ГО, який включає некректомію, а також реваскуляризацію шляхом заміщення дефекту тканин шкірно-підшкірно-м'язовим
клаптем. При цьому додатково проводять заміщення дефекту суглобової капсули
деепіталізованим розщепленим шкірним дермальним клаптем.
Застосування нововведення максимально запобігає розвитку артрогеної
контрактури шляхом заміщення дефекту суглобової капсули біологічною
тканиною, яка близька за своїми властивостях втраченій тканині і не
перешкоджає процесу реваскуляризації уражених кістково-суглобових структур.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №
60706 МПК А61В 17/00 від 25.06.11.
Нововведення впроваджено у відділенні опіків ДУ «ІЗНХ НАМН України»
з 28.03.12 (акт № 25), відділення опіків ХМКЛШНМД з 28.03.12, відділення
опіків Кременчугська ЦРЛ з 15.01.12, хірургічне відділення КЗ «Херсонська
міська клінічна лікарня» з 15.01.12.
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: стандартний набір хірургічного інструменту.
Послуги розробників: курси інформації та стажування.
15.
КПКВ 6561040
Спосіб комбінованої гастректомії (КГ).
Автори розробники: Бойко В.В., Лазирський В.О.
Контактний телефон: (057) 349-41-39.
Пропонується спосіб КГ, що включає гастректомію з лімфодисекцією і
резекцією хвоста підшлункової залози, а також спленектомію та формування
езофаго-єюноанастомозу. При цьому додатково проводять резекцію головки
підшлункової залози з дванадцятипалою кишкою, формування езофаго66

єюноанастомозу проводять за Ру, а також формують холедохоєюноанастомоз
«кінець-в-бік» і панкреатоєюноанастомоз «кінець-в-кінець».
Застосування нововведення дозволяє провести КГ для випадку розповсюдження пухлини шлунку на головку і хвіст підшлункової залози, що дозволяє
виконати радикальне оперативне втручання та наступне відновлення анатомофізіологічних співвідношень верхніх відділів травного тракту, а тим самим
відновити безперевність травного тракту і відновити природний пасаж їжі.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №
63750 МПК А61В 17/00 від 25.10.11.
Нововведення впроваджено у відділенні невідкладної хірургії органів
черевної порожнини ДУ «ІЗНХ НАМНУ» з 01.03.12. Акт № 26.
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: стандартний набір хірургічного інструменту.
Послуги розробників: курси інформації та стажування.
16.
КПКВ 6561040
Спосіб контролю відновлення життєздатності кишки (КВЖК).
Автори розробники: Бойко В.В., Грома В.Г., Скрипко В.А., Бойко Л.О.,
Далавурак В.П.
Контактний телефон: (057) 349-41-39.
Спосіб КВЖК, який включає лапаротомію, візуальний огляд кишки, оцінку
кровообігу за її кольором, відновлення прохідності живильних судин і повторні
оцінки кровообігу. При цьому оцінку кольору проводять датчиком кольору, який
установлюють зовні досліджуваної частини кишки, а при виявленні зміщення
кольорованості кишки в бік червоної частини спектра констатують відновлення
прохідності. Додатково проводять ряд ентерографічних досліджень ушкодженої
частини кишки та при збільшенні електричної активності констатують
відновлення її рухової функції.
Застосування нововведення дозволяє виключити травматичність, суб’єктивність і інерційність оцінки відновлення кровотоку по ушкоджених судинах та
здійснити додатковий КВКЖ за параметрами, які оцінюють її функціональну
повноцінність.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №
67422 МПК G01N 33/483 від 27.02.12.
Нововведення впроваджено у відділенні невідкладної хірургії органів черевної порожнини ДУ «ІЗНХ НАМН Укрїни» з 30.04.12. Акт № 32.
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: стандартний набір хірургічного інструменту, датчик
кольору, електроентерограф.
Послуги розробників: курси інформації та стажування.
17.
КПКВ 6561040
Спосіб тимчасового мініінвазивного закриття (МЗ) перфоративного
отвору (ПО) у хворих на рак шлунка, що ускладнений перфорацією.
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Автори розробники: Бойко В.В., Фролов А.Ю., Грома В.Г.
Контактний телефон: (057) 349-41-39.
Пропонується спосіб тимчасового МЗ ПО у хворих на рак шлунка, що ускладнений перфорацією, який включає тампонаду перфоративного отвору великим чепцем з накладанням фіксуючих швів на шлункову стінку і великий чепець.
При цьому маніпуляції виконують мініінвазивно, ендовідеолапароскопічно та
одночасно шляхом підведення великого чепця лапароскопічним затискачем до
оператив-ного отвору, а також тракції і тампонади отвору відеоендоскопічно
щипцями через перфоративний отвір з порожнини шлунка.
Застосування нововведення закриває ПО з мінімальною травматизацією та
тим самим виключає осередок перитоніту.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №
63847 МПК А61В 17/00 від 25.10.11.
Нововведення впроваджено у відділенні невідкладної хірургії органів
черевної порожнини ДУ «ІЗНХ НАМН України» з 03.05.12. Акт № 33.
Впровадження нововведення в клінічну практику додаткових коштів не
потребує.
Необхідне обладнання: стандартний набір для відеолапароскопії.
Послуги розробників: курси інформації та стажування.
18.
КПКВ 6561040
Спосіб діагностики порушень (ДП) кровопостачання органів шлунковокишкового тракту (ОШКТ).
Автори розробники: Бойко В.В., Грома В.Г.
Контактний телефон: (057) 349-41-39.
Пропонується спосіб діагностики стану ОШКТ, зокрема дванадцятипалої,
порожньої, клубової та товстої кишок на визначених для кожного органу
частотах шляхом моніторування електричного сигналу за допомогою накладених
на поверхню тіла пацієнта електродів протягом не менше 2 годин (тривалість –
тю необхідності) і на підгрунті отриманих даних ДП кровопостачання органа.
Застосування нововведення дає об’єктивну, повноцінну інформацію про
функціональний стан ОШКТ на доопераційному етапі і може бути використано
для динамічної оцінки їх функціонального стану, що дозволить оптимізувати
терміни операції та знизити летальність.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №
65736 МПК А61В 5/00 від 12.12.11.
Нововведення впроваджено у відділенні невідкладної хірургії органів
черевної порожнини ДУ «ІЗНХ НАМН України» від 14.06.12. Акт № 34.
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: стандартний набір хірургічного інструменту,
міограф.
Послуги розробників: курси інформації та стажування.
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19.
КПКВ 6561040
Спосіб експрес-діагностики якості санації (ЯС).
Автори розробники: Бойко В.В., Логачов В.К., Тимченко М.Є.
Контактний телефон: (057) 349-41-39.
Пропонується спосіб експрес-діагностики ЯС вогнища запалення, що включає взяття біологічної рідини і визначення її фізико-хімічних параметрів. При
цьому взяття промивної рідини проводять на різних етапах санації, визначають
рівень підйому досліджуваної рідини стандартизованим капіляром і констатують
ефективність санації при зниженні рівня рідини до такого, який не розрівнюється
візуально, в двох послідовних вимірах.
Застосування нововведення здійснює подальше скорочення термінів діагностики, спрощє спосіб, а також оцінку ЯС в процесі її виконання; є доступним
для медичних установ будь якого рівня зважаючи на простоту методу і
доступність устаткування .
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №
60705 МПК А61В 17/00 від 25.06.11.
Нововведення впроваджено у відділенні невідкладної хірургії органів
черевної порожнини ДУ «ІЗНХ НАМН України» з 25.05.12. Акт № 35.
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: капіляр для визначення ШОЄ типу Панченкова,
шприці, пробірки.
Послуги розробників: курси інформації та стажування.
20.
КПКВ 6561040
Процес корекції кровообігу (КК) при гнійно-некротичних захворюваннях і ушкодженнях органів гепатопанкреатодуоденальної зони.
Автори розробників: Бойко В.В., Криворучко І.А., Іванова Ю.В.,
Тесленко С.М.
Контактний телефон: (057) 349-41-39.
Пропонується процес КК при гнійно-некротичних захворюваннях і
ушкодженнях органів гепатопанкреатодуоденальної зони, що включає системну
гемодилюцію сольовими і колоїдними розчинами у співвідношенні 1:1, введення
добутаміну до системного кровотоку в дозі 3 мг/кг/хв. При чому корекцію
здійснюють комплексно, як інтраопераційно, так і в післяопераційному періоді.
При цьому інтраопераційно катетеризують одну з гілок воротної вени, а в
післяопераційному періоді додатково проводять внутрішньопортальну
гемодилюцію сольовими і колоїдними розчинами у співвідношенні 1:1, а також
додатково вводять добутамін в спланхнічний кровотік.
Застосування нововведення значно покращує спланхнічний кровообіг і
результати лікування такої категорії хворих.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №
56785 МПК А61К 45/06, А61В 17/00, А61Р 9/00 від 25.01.11.
Нововведення впроваджено у відділенні невідкладної хірургії органів
черевної порожнини ДУ «ІЗНХ НАМН України» з 09.01.12. Акт № 36.
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Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: стандартний набір хірургічного інструменту.
Послуги розробників: курси інформації та стажування.
21.
КПКВ 6561040
Спосіб хірургічного лікування артрогенних післяопікових контрактур.
Автори розробники: Бойко В.В., Ісаєв Ю.І., Кравцов О.В., Логачов В.К.,
Мосейко Н.Ю., Грязін О.Є.
Контактний телефон: (057) 349-41-39.
Пропонується спосіб хірургічного лікування артрогенних післяопікових
контрактур, який включає взяття ділянки з широкої фасці стегна з фіксацією до
тканин, які формують суглоб. При цьому додатково проводять розсічення і
висічення рубців шкіри, виділення та редресацію суглоба, висічення рубцево
зміненої частини суглобової капсули, заміщення утвореного дефекту ділянкою
широкої фасції стегна з фіксацією до збереженої частини капсули і зв’язкового
апарату, а також пластичне заміщення ранового дефекту шляхом шкірної
пластики.
Застосування нововведення максимально можливо запобігає рецидивам артрогенної контрактури і заміщує рубцево змінену частину суглобової капсули
біологічною тканиною, яка близька за властивостями втраченій, і такій, що
перешкоджає рецидиву утворення контрактури та збільшує об'єм руху в суглобі.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №
64887 МПК А61В 17/00 від 25.11.11.
Нововведення впроваджено у відділенні опіків ХМКЛШНМД з 11.05.12.
Акт № 37, вдділенні опіків Кременчугська ЦРЛ з 09.01.12, хрургічне відділення
КЗ «Херсонська міська клінічна лікарня» з 09.01.12.
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: стандартний набір хірургічного обладнання.
Послуги розробників: курси інформації та стажування.
22.
КПКВ 6561040
Спосіб профілактики і лікування синдрому гострих шлунковоентеральних пошкоджень (ЛСГШЕП).
Автори розробники: Бойко В.В., Козін Ю.І., Лебідь П.Б.
Контактний телефон: (057) 349-41-39.
Пропонується спосіб профілактики і ЛСГШЕП, що включає щоденно 2-3
рази на день впродовж 4-5 днів зондовий шлунково-кишковий лаваж
озонованою водою з концентрацією розчиненого озону 5-7 мг/л, а наприкінці
кожної процедури промивання шлунка і кишечника до них інсуфлюється масло
«Озонід» з концентрацією озонідів олефінів 5 мг/л у кількості 40-50 мл.
Застосування нововведення здійснює профілактику стрес-ушкоджень зі
спазмом артеріол, гіпоксією і гіпоергозом ендотелію шлунка та дванадцятипалої
кишки, за рахунок чого попереджається розвиток їх ерозивно-виразкових змін
та кровоточивих виразок різної глибини.
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На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №
63833 МПК А61Р 1/00 А61М 31/00 від 25.10.11.
Нововведення впроваджено у відділенні травматичного шоку ДУ «ІЗНХ
НАМН України» з 18.06.12. Акт № 15.
Впровадження нововведення в клінічну практику потребує 4 тис грн.
Необхідне обладнання: озонатор, голки перфоровані, зонд дуоденальний,
масло рафіноване.
Послуги розробників: курси інформації та стажування.
23.
КПКВ 6561040
Спосіб профілактики ускладнень абдомінальної травми (ПУАТ).
Автори розробники: Бойко В.В., Козін Ю.І., Лебідь П.Б.
Контактний телефон: (057) 349-41-39.
Пропонується спосіб ПУАТ шляхом післяопераційної стимуляції моторики
кишечника і профілактики спайок між його петлями, профілактики транслокації
патогенної мікрофлори та покращення мікроциркуляторного русла очеревини,
що включає абдомінальний лаваж озонованим фізіологічним розчином. Санація
черевної порожнини через поліхлорвінілові перфоровані дренажі виконується
шляхом безперервного крапельного зрошення ОФР з температурою 20±2°С і
концентрацією розчиненого озону 1,0-1,5 мг/л впродовж 2-х годин, тричі на
добу. Курс проточних лавашів 15-21 впродовж 5-7 днів.
Застосування
нововведення
дозволяє
здійснити
неускладнений
післяопераційний перебіг травм та захворювань, що досягається за рахунок
швидкої ліквідації інтоксикації, компенсації метаболічних зрушень, ішемізації і
гіпоксії клітинного покрову очеревини та відновленню моторики кишечника.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №
64892 МПК А61В 17/00 від 25.11.11.
Нововведення впроваджено у відділенні травматичного шоку ДУ «ІЗНХ
НАМН України» з 18.06.12. Акт № 13.
Впровадження нововведення в клінічну практику потребує 7 тис грн.
Необхідне обладнання: стандартний набір хірургічного інструменту,
озонатор, голки перфоровані.
Послуги розробників: крси інформації та стажування.
24.
КПКВ 6561040
Спосіб лікування панкреонекрозу та його гнійних ускладнень (ГУ).
Автори розробники: Бойко В.В., Іванова Ю.В., Мушенко Є.В., Іванов В.К.,
Фатєєв О.С., Сілін О.О.
Контактний телефон: (057) 349-41-39.
Пропонується спосіб лікування панкреонекрозу та його ГУ, який включає
післяопераційне безпосереднє опромінення гнійно-некротичних порожнин випромінюванням міліметрового діапазону, при якому додатково проводять бактеріологічне дослідження вмісту патологічних осередків та виявляють характер
домінуючої мікрофлори, а опромінення здійснюють інтракорпорально крізь
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дренажі, які заздалегідь установлюють в процесі операції в зону патологічного
осередку. При цьому підбирають частотні характеристики та режими впливу.
Застосування нововведення підвищує ефективність післяопераційного
лікування хворих на панкреонекроз у фазі гнійних ускладнень з урахуванням
якісного складу мікрофлори гнійно-некротичних зон.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №
70632 МПК А61В 17/00 від 25.06.12.
Нововведення впроваджено у відділенні хірургії печінки та жовчовивідних
шляхів ДУ «ІЗНХ НАМН України» з 14.08.12. Акт № 10.
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: стандартний набір хірургічного інструменту, НВЧвипромінювач.
Послуги розробників: курси інформації та стажування.
25.
КПКВ 6561040
Спосіб діагностики поранення задньої стінки шлунка (ЗСШ).
Автор розробник: Пєєв С.Б.
Контактний телефон: (057) 349-41-39.
Пропонується спосіб діагностики стану ЗСШ при його пораненні для чого
підводять лапароскоп до Вінслового отвору. Далі через шлунковий зонд у
шлунок вводять барвник в об’ємі 250-300 мл. При цьому пацієнта за допомогою
операційного столу повертають на правий, лівий бік і одночасно контролюють
надходження барвника через Вінсловий отвір і, якщо барвник надходить,
діагностують поранення задньої стінки шлунка.
Застосування нововведення підвищує діагностичну цінність хірургічних
заходів шляхом зниження інтраопераційної травматичності, обумовленої виконанням мініінвазивних діагностичних етапів, дає можливість одночасної перевірки спроможності накладених швів на стінку шлунка та зменшує час операції.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №
71465 МПК А61В 17/00 від 10.07.12.
Нововведення впроваджено у відділенні невідкладної хірургії органів
черевної порожнини ДУ «ІЗНХ НАМН України» з 02.07.12. Акт № 9.
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: стандартний набір хірургічного інструменту,
лапароскопічна стійка.
Послуги розробників: курси інформації та стажування.
26.
КПКВ 6561040
Спосіб комбінованої езофагогастропластики (КЕ).
Автори розробники: Бойко В.В., Савві С.О., Лазирський В.О., Лихман В.М.
Контактний телефон: (057) 349-41-39.
Пропонується спосіб КЕ, при якому на резекційному етапі проводять гастректомію та екстирпацію стравоходу з абдомінально-цервікального доступу, а на
відновлювальному етапі виконується пластика стравоходу та шлунку ілеоце72

кальним сегментом кишківника з використанням правої половини товстої
кишки.
Застосування нововведення дозволяє виконати видалення розповсюдженої
пухлини у випадках одночасного хірургічного лікування стравоходу і раку
шлунка та відновлює безперевність травного тракту з забезпеченням найбільш
природного стравоходу, зменшує травматичність і тривалість операції.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №
70625 МПК А61В 17/00 від 25.06.12.
Нововведення впроваджено у відділенні невідкладної хірургії органів
черевної порожнини ДУ «ІЗНХ НАМН України» з 15.08.12. Акт № 8.
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: стандартний набір хірургічного інструменту.
Послуги розробників: курси інформації та стажування.
27.
КПКВ 6561040
Спосіб комбінованої гастректомії (КГ).
Автори розробники: Бойко В.В., Лазирський В.О., Краснояружський А.Г.
Контактний телефон: (057) 349-41-39.
Пропонується КГ, який на резекційному етапі включає гастректомію та
панкреатодуоденальну резекцію з резекцією гепатодуоденальної зв’язки, з
використанням тимчасових обвідних судинних шунтів, а на відновному етапі –
протезування воротної вени синтетичним протезом, формування петльового
езофаго-єюноанастомозу, панкреато-єюноанастомозу «кінець-в-кінець» на
транспечінковому дренажі за Прадері-Смітом.
Застосування нововведення дозволяє здійснити оперативне втручання і
наступне відновлення анатомо-фізіологічних співвідношень верхніх відділів
травного тракту, а також забезпечити відновлення природного кровопостачання
печінки у хворих на місцеворозповсюджений рак.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №
66174 МПК А61В 17/11 від 26.12.11.
Нововведення впроваджено у відділенні невідкладної хірургії органів
черевної порожнини ДУ «ІЗНХ НАМН України» з 15.08.12. Акт № 3.
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: стандартний набір хірургічного інструменту.
Послуги розробників: курси інформації та стажування.
28.
КПКВ 6561040
Спосіб комбінованої гастректомії (КГ).
Автори розробники: Бойко В.В., Савві С.О., Лазирський В.О., Лихман В.М.
Контактний телефон: (057) 349-41-39.
Пропонується спосіб КГ, в якому на резекційному етапі проводять
гастректомію, правосторонню геміколектомію зі збереженням ілеоцекального
сегмента кишечника та панкреатодуоденальну резекцію, а на відновному етапі
виконують гастропластику ілеоцекальним сегментом кишелника з формуванням
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езофагоілеального та цекоєюнального анастомозів «кінець-в-кінець», а також
панкреатоєюнального, холедохоєюнального та ілеотрансверзо-анастомозів.
Застосування нововведення дозволяє абластично видалити пухлину шлунку,
що розповсюджується на підшлункову залозу та поперечно-ободову кишку
одночасно і, при цьому, відновити безперервність травного тракту з створенням
штучного шлунку, покращити післяопераційну якість життя хворого.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №
64891 МПК А61В 17/00 від 25.11.11.
Нововведення впроваджено у відділенні невідкладної хірургії органів
черевної порожнини ДУ «ІЗНХ НАМН України» 15.08.12. Акт № 4.
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: стандартний набір хірургічного інструменту.
Послуги розробників: курси інформації та стажування.
29.
КПКВ 6561040
Спосіб лікування хронічних форм циститу (ЛХФЦ).
Автори розробники: Козін Ю.І., Лук'янов І.Е.
Контактний телефон: (057) 349-41-39.
Пропонується спосіб ЛХФЦ, що включає хронічне усунення перешкод
відтоку сечі, а також знеболювальну, антибактеріальну, противовірусну,
протигрибкову і протипаразитарну медикаментозну інстиляційну та фізіотерапію. При цьому додатково в паравезикальну жирову клітковину з обох боків
від шийки сечового міхура пункційно уводять 200-400 см озоно-кисневої суміші з концентрацією, яка наростає від 2 мг/л до 10 мг/л з кроком 1,5±0,5 мг/л і в
наступному зменшується до вихідного рівня. Одночасно проводять внутрішньоміхурову інстиляцію масел «Озонід» з концентрацією озонідів олефінів 10 мг/л
курсом 10-15 процедур, а потім - з концентрацією 5 мг/л курсом 10-15 процедур.
Застосування нововведення підвищує ефективність терапії актибіотикостійких мікробів, вірусів, актиномікозу, паразитарних уражень; покращує
кровопостачання глибоких шарів сечового міхура, зменшує гіпоксію та
покращує функції нервових закінчень.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №
61201 МПК А61В 17/00, А 61Р 13/10, А61К 31/01 від 11.07.11.
Нововведення впроваджено у відділенні невідкладної хірургії органів
черевної порожнини ДУ «ІЗНХ НАМН України» з 15.08.12 (акт № 39), 3-е
хірургічне відділення ХМКЛШНМД з 03.09.12.
Впровадження нововведення в клінічну практику потребує 10 тис грн.
Необхідне обладнання: стандартний набір хірургічного інструменту.
Послуги розробників: курси інформації та стажування.
30.
КПКВ 6561040
Спосіб дренування черевної порожнини (ЧП) при перитоніті.
Автори розробники: Бойко В.В., Логачов В.К., Тимченко М.Є.
Контактний телефон: (057) 349-41-39.
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Пропонується спосіб дренуваннґ ЧП, при якому установлюють дренажні
трубки в ЧП шляхом проведення через контрапертуру в області мечоподібного
відростка, а також між органами ЧП і парієнтальною очеревиною черевної
стінки. При цьому, дренажну трубку проводять через контрапертуру в області
правого підребер’я та встановлюють в краніально-каудальному напрямі,
додатково встановлюють ряд дренажів в стандартних позиціях за Петровим, а у
хворого в післяопераційному періоді проводять іригацію органів ЧП розчинами
антисептиків через дренажну трубку в ділянці мечоподібного відростка.
Застосування нововведення підвищує ефективність лікування за рахунок
вибору позицій дренажів і іригації органів ЧП розчинами антисептиків.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №
60499 МПК А61М 27/00, А61В 17/00 від 25.06.11.
Нововведення впроваджено у відділенні невідкладної хірургії органів
черевної порожнини ДУ «ІЗНХ НАМН України» з 06.04.12. Акт № 40.
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: стандартний набір хірургічного інструменту.
Послуги розробників: курси інформації та стажування.
______ДУ ІНСТИТУТ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ НАМН УКРАЇНИ_____
01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75, телефон: (044) 284-34-27,
факс: (044) 289-66-77
1.
КПКВ 6561040
Спосіб визначення наночастинок (НЧ) в повітрі робочої зони (РЗ).
Автори розробники: Мовчан В.О., Сальнікова Н.А., Андрусишина І.М.,
Демецька О.В., Леоненко О.Б.
Контактний телефон: (044) 289-43-66.
Пропонується спосіб визначення НЧ в повітрі РЗ, який забезпечує вищу
точність відбору проб повітря РЗ, яке містить частинки нанодіапазону, та може
бути застосований в науці і практиці для моніторингу експозиції на робочих
місцях, де застосовують нанотехнології. Спосіб визначення наявності та концентрації частинок нанодіапазону в повітрі РЗ включає аспірування повітря за
допомогою пробо відбірника через поглинач, що містить деіонізовану воду,
фільтрування відібраної проби з подальшим визначення концетрації НЧ
методами аналітичної хімії.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №
72951 10.09.12. Бюл. № 17.
Нововведення впроваджено у діяльності гігієнічних та токсикологічних
лабораторій профільних НДІ та санітарно-епідеміологічної служби.
Впровадження нововведення потребує 17 тис грн.
Необхідне обладнання: пробовідбірник «Тайфун Р-20-2», поглинач Зайцева,
мембранні фільтри, система фільтрації шприцева.
Послуги розробників: консультації, семінари.
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2. КПКВ 6561040
Метод оцінки гострої токсичності наночастинок металів на моделі
культур клітин in vitro.
Автори розробники: Марченко М.Л., Бєздєнєжних Н.О.
Контактний телефон: (044) 289-51-85.
Пропонується метод для in vitro оцінки та аналізу гострої токсичної дії
наночастинок металів із використанням культур клітин людини різних ліній,
який ґрунтується на використанні культур клітин різного органного походження:
недрібноклітинного раку легень людини - А-549, імморталізованих нормальних
кератиноцитів – HaCaT, гліобастоми-астроцитоми - U-373.
Застосування нововведення скорочує термін та кількість тварин при оцінці
гострої токсичності наночастинок металів різних розмірів, а також визначає
органоспецифічне направлення їх токсичної дії.
На дану наукову розробку розроблено Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я “Метод оцінки гострої токсичності
наночастинок металів на моделі культур клітин” (№ 48, м. Київ, 2011).
Нововведення може бути впроваджено в токсикологічні лабораторії
профільних НДІ.
Впровадження нововведення потребує 100 тис грн.
Необхідне обладнання: ламінарний бокс, термостат з CO2, лабораторний посуд, спектрофотометр, інвертований мікроскоп,
дозатори, набір реактивів для культивування клітин.
Послуги розробників: консультації, семінари.
3. КПКВ 6561040
Патогенетично обґрунтовані критерії гематотоксичної дії свинцю.
Автори розробники: Трахтенберг І.М., Дмитруха Н.М., Апихтіна О.Л.,
Коцюруба А.В., Коркач Ю.П.
Контактний телефон: (044) 289-51-85.
Пропонуються критерії діагностики свинцевої інтоксикації, розроблені на
підставі результатів гематологічних, біохімічних, гістологічних, цитологічних та
імунологічних досліджень в експерименті на щурах.
Застосування нововведення встановлює ефекти гематотоксичної дії свинцю
на ранніх етапах розвитку інтоксикації.
На дану наукову розробку розроблено Інформаційний лист про
нововведення в системі охорони здоров’я “Патогенетично обґрунтовані критерії
гематотоксичної дії свинцю” (№ 271, м.Київ, 2011).
Нововведення впроваджено з 2012 року в лабораторії токсикології ДУ
«Інститут гігієни та медичної екології НАМН України» (акт впровадження від
01.10.12), кафедрі гігієни праці і професійних хвороб Національного медичного
університету ім.О.О.Богомольця (акт впровадження від 01.09.12).
Впровадження нововведення потребує 30 тис грн.
Необхідне обладнання: термостат, центрифуга, мікроскоп, дозатори, лабораторний посуд, набір реактивів.
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Послуги розробників: консультації, лекції, семінари.
4. КПКВ 6561040
Морфофункціональні критерії оцінки токсичної дії (біомаркери
ефекту) свинцю на організм.
Автори розробники: Трахтенберг І.М., Луговський С.П.,
Дмитруха Н.М., Легкоступ Л.А.
Контактний телефон: (044) 289-51-85.
Пропонуються морфофункціональні критерії оцінки токсичної дії
(біомаркери ефекту) свинцю на організм.
Застосування нововведення визначає гематологічні, гепатотоксичні, нефротоксичні і нейротоксичні ефекти свинцю, які складають методичну основу при
обгрунтуванні гігієнічних нормативів, скрінінгу лікувально-оздоровчих засобів
та оцінки їх ефективності при розробці способів діагностики, лікування і
профілактики свинцевої інтоксикації.
На дану наукову розробку розроблено Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я “Морфофункціональні критерії оцінки
токсичної дії (біомаркери ефекту) свинцю на організм” (№ 270, м.Київ, 2011).
Нововведення впроваджено в лабораторії токсикології ДУ «Інститут гігієни
та медичної екології НАМН України» (акт впровадження від 01.10.12), кафедрі
гігієни праці і професійних хвороб Національного медичного університету
ім.О.О.Богомольця (акт впровадження від 01.09.12).
Впровадження нововведення потребує 30 тис грн.
Необхідне обладнання: термостат, центрифуга, світловий мікроскоп, дозато,
ри, лабораторний посуд.
Послуги розробників: консультації, лекції, семінари.
5. КПКВ 6561040
Спосіб визначення наночастинок у повітрі.
Автори розробники: Кундієв Ю.І., Трахтенберг І.М., Кашуба М.О.,
Федорів О.Є., Дмитруха Н.М.
Контактний телефон: 0(44) 289-51-85.
Пропонується спосіб визначення наночастинок у повітрі, що включає
змішування аєрозолю наночастинок з летким поглиначем у стані пари у камері з
наступним охолодженням суміші та дослідженням наночастинок.
Застосування нововведення забезпечує вищу точність вимірювання ніж інші
прототипи. Може бути використано для оцінки санітарного стану атмосферного
та повітря робочої зони.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №
69801 від 10.05.12. Бюл. № 9.
Нововведення впроваджено на кафедрі загальної гігієни та екології Тернопільського Державного медичного університету ім.І.Я. Горбачевсько (акт
впровадження від 01.09.12).
Впровадження нововведення потребує 500 тис грн.
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Необхідне обладнання: пробовідбірник повітря, еластична камера,
електронний мікроскоп.
Послуги розробників: консультації, лекції, семінари.
6.
КПКВ 6561040
Маркери визначення індивідуальної схильності до розвитку
артеріальної гіпертензії (АГ) та ішемічної хвороби серця (ІХС) у
шахтарів вугільних шахт України.
Автори розробники: Басанець А.В., Андрущенко Т.А., Лубянова І.П.,
Долінчук Л.В., Строй Д.О.
Контактний телефон: (044) 284–34–37.
Пропонується для впровадження в практику сфери професійній патології,
терапії, кардіології і генетики, маркери визначення індивідуальної схильності до
розвитку АГ та ІХС у шахтарів вугільних шахт України. АГ та ІХС за походженням є мультифакторними, тобто виникають при дії генетичних та екзогенних
чинників, найпоширенішими з яких є хронічний стрес, паління, зловживання
алкоголем, надлишкова маса тіла, висококалорійна їжа тощо. Для профілактики
зазначеної патології важливе значення має оцінка ризику виникнення захворювання шляхом виявлення осіб з високим ступенем ризику при прийомі на
роботу та/або у вже працюючих шахтарів. Перевагами нововведення над існуючими методами є його використання на етапі професійного відбору кандидатів у
підземні шахтарські професії.
На дану наукову розробку видано Інформаційний лист № 140 – 2012.
Нововведення впроваджено в діяльність клініки професійних захворювань
ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», кафедр Національного медичного університету ім.О.О.Богомольця, Харківської медичної академії післядипломної освіти, Донецького Національного медичного університету ім.М.Горького, КЛПУ “Обласна клінічна лікарня профзахворювань”, Головного управління
охорони здоров’я Луганської ОДА, клініки Українського НДІ промислової медицини (м. Кривий Ріг), Львівської обласної клінічної лікарні, Дніпропетровської
обласної клінічної лікарні та Волинської обласної клінічної лікарні.
Впровадження нововведення потребує 30 тис грн.
Необхідне обладнання: обладнання і реактиви для проведення полімеразної
ланцюгової реакції.
Послуги розробників: семінари, консультації.
7.
КПКВ 6561040
Спосіб моніторингу надійності оператора.
Автор розробник: Бобко Н.А.
Контактний телефон: (044) 289-46-05.
Пропонується спосіб моніторингу надійності оператора, суть якого полягає
в удосконаленні моніторингу надійності оперативного персоналу з переважно
розумовим характером роботи, що передбачає розумові навантаження в умовах
дефіциту часу, особливо – за змінного характеру праці з нічними змінами.
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Оцінка якості переробки оператором складної інформації в модельованих умовах
дефіциту часу послідовно протягом робочої зміни і своєчасне виявлення поточних несприятливих змінювань у функціональному стані працюючих дозволяють
запобігати зниженню ефективності професійної діяльності операторів.
Застосування нововведення розширює уявлення щодо напрямків удосконалення моніторингу надійності оператора і забезпечує можливість щоденного
моніторингу стану операторів в умовах реального сучасного виробництва.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель UA
№ 49587 Україна, МПК (2009) А61 В 5/16 від 26.04.10.
Нововведення впроваджено в лабораторії гігієни та фізіології змінної праці
ДУ «ІМП НАМН України».
Впровадження нововведення потребує 20 тис грн.
Необхідне обладнання: комп’ютер.
Послуги розробників: консультації.
8.
КПКВ 6561040
Визначення фосфорорганічних пестицидів (ФОП) у неінвазивних біологічних середовищах методом капілярної газорідинної хроматографії.
Автори розробники: Демченко В.Ф., Александрова Л.Г., Клисенко М.А.,
Заєць Є.Р., Ольшевський С.В.
Контактний телефон: (044) 289-41-88.
Пропонуються методичні рекомендації із загальною схемою дослідження
біологічної проби неінвазивного характеру (слина, сеча тощо), методичними
підходами до ідентифікації та кількісного визначення вмісту ФОП та їх
основних метаболітів методом капілярної газорідинної хроматографії прямої
(ГРХ) і реакційної (РГРХ).
Впровадження нововведення розширює можливості виявлення експозиції ФОП людини на виробництві (при застосуванні у сільському господарстві), в побуті, підвищє рівень діагностики отруєнь та захворювань хімічної
етіології, а також, опосередковано оцінює якість виробничого/навколишнього
середовища.
Нововведення впроваджено в лабораторії аналітичної хімії та моніторингу
токсичних речовин ДУ «Інститут медицини праці НАМН України».
Впровадження нововведення потребує 50 тис грн.
Необхідне обладнання: газорідинні хроматографи з термоіонним і електронозахватним, мас-спектрометричним детекторами.
Послуги розробників: консультації, семінари, курси підвищення
кваліфікації.
9.
КПКВ 6561040
Визначення макро- (МаЕ) та мікроелементів (МЕ) у слині як експрестест біологічного моніторингу експозиції важкими металами.
Автори розробники: Андрусишина І.М., Лампека О.Г., Голуб І.О.
Контактний телефон: (044) 289-41-88.
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Пропонується спосіб визначення МаЕ та МЕ у слині працюючих на виробництві за умов контакту з важкими металами. Традиційно слина використовується при оцінці впливу фізичного та розумового навантаження, оцінці імунного
статусу. Вміст МаЕ і деяких МЕ в ній залежить від активності вегетативної
нервової системи, має добову динаміку екскреції. Відбір цього субстрату при
проведенні епідеміологічних і гігієнічних досліджень придатний для великих
контингентів населення як альтернативне середовище сироватці крові. Проте,
слина є мало вивченим біологічним середовищем стосовно показовості та інформативності накопичення деяких МЕ, що надходять з оточуючого середовища.
Застосування нововведення розширює можливості виявлення патологічних
станів, які обумовлені порушенням обміну мікроелементів у організмі людини
(при серцево-судинній патології, остеопорозі, порушенні роботи щитоподібної
залози тощо, а також патологій, що обумовлені професійною захворюваністю).
Нововведення впроваджено в лабораторії аналітичної хімії та моніторингу
токсичних речовин ДУ «ІМП НАМН України».
Впровадження нововведення потребує 30 тис грн.
Необхідне обладнання: атомно-абсорбційний спектрофотометр або атомноемісійній спектрометр з індуктивно зв’язаною плазмою, центрифуга, стандартні зразки розчинів металів.
Послуги розробників: науково-практичні семінари, лекції, консультації.
10. КПКВ 656140
Оцінка порушень мінерального обміну у професійних контингентів за
допомогою методу атомно-емісійної спектрометрії (АЕС) з індуктивно
зв’язаною плазмою.
Автори розробники: Андрусишина І.М., Лампека О.Г., Голуб І.О.,
Лубянова І.П.
Контактний телефон: (044) 289-41-88.
Пропонуються методичні рекомендації з визначення важких металів та
мікроелементів у біологічних середовищах професійних контингентів. У них
запропоновані сучасні підходи до оцінки порушень мікроелементного статусу
організму людини, описані особливості мінералізації проб і визначення важких
металів та мікроелементів методом АЕС з індуктивно зв’ язаною плазмою.
Застосування нововведення розширює можливості проведення гігієнічної
оцінки умов праці на хімічному або металургійному виробництві та при вивчені
патологічних станів у клініці профпатології, виявлення патологічних станів, обумовлених порушенням мінерального обміну в організмі людини, що виникли
внаслідок впливу екологічних факторів і генетично обумовлених форм патології
людини.
Нововведення впроваджено в лабораторії аналітичної хімії та моніторингу
токсичних речовин ДУ «ІМП НАМН України».
Впровадження нововведення потребує 50 тис грн
Необхідне обладнання: атомно-емісійний спектрометр з індуктивно зв’язаною плазмою, мікрохвильова піч, пристрій для очи80

щення кислот та води, центрифуга, стандартні зразки розчинів металів.
Послуги розробників: науково-практичні семінари, лекції, консультації.
11.
КПКВ 656140
Метод оцінювання рівнів експозиції пестицидами за різних технологій
їх застосування з точки зору безпечності для здоров’я людини та
природного
навколишнього
середовища
з
використанням
предикативної (РОЕМ) і експозиційної (ВВА) моделей оцінки ризику.
Автори розробники: Кірсенко В.В., Демченко В.Ф., Яструб Т.О.,
Коваленко В.Ф.
Контактний телефон: (044) 289-41-88.
Пропонується алгоритм визначення ступеню ризику комплексного впливу
діючих речовин пестицидів з використанням предикативної та експозиційної
моделей як інструменту моніторингу інгаляційних і дермальних експозицій, яких
зазнає оператор при роботах з пестицидами та прийняття оптимальних
управлінських рішень у разі перевищення допустимого рівня впливу.
Застосування нововведення в короткий термін об’єктивно і високо надійно
оцінює умови праці при застосуванні пестицидів з позицій безпечності для
здоров’я працюючих.
Дана наукова розробка дозволила оцінити умови праці та впровадити в
практику сільськогосподарського виробництва 135 пестицидних препаратів, для
яких обґрунтовано 370 гігієнічних нормативів, в тому числі, допустимі добові
дози (ДДД) – 2; орієнтовно безпечний рівень впливу у повітрі робочої зони
(ОБРВп.р.з.) – 1; орієнтовно безпечний рівень впливу в атмосферному повітрі
(ОБРВа.п.) – 1; гранично допустима концентрація у ґрунті – 1; максимальнодопустимі рівні у харчових продуктах (МДР) – 365; затверджено 562 регламенти
безпечного застосування пестицидів у сільському господарстві, в тому числі, 378
регламентів з безпечного виходу працюючих на оброблені пестицидами ділянки
(строки “виходу” для проведення ручних та механізованих робіт) та 184 регламенти – строки очікування до збору урожаю с/г продукції після останньої обробки рослин пестицидами (строки “очікування”), які включені до 15 Постанов
Головного державного санітарного лікаря України «Про затвердження значень
гігієнічних нормативів та регламентів пестицидів»: № 1 від 21.01.10, № 8 від
27.02.10, № 14 від 30.04.10, № 19 від 07.06.10, № 34 від 22.11.10, № 39 від
09.12.10, № 40 від 15.12.10, № 4 від 01.03.11, № 9 від 06.06.11, № 22 від 15.11.11,
№ 23 від 05.12.11, № 3 від 31.01.12, № 8 від 23.04.12, № 30 від 14.11.12, № 31 від
04.12.12.
Нововведення може бути впроваджено в науково-дослідні установи
токсиколого-гігієнічного профілю МОЗ та НАМН України, що акредитовані на
право проведення робіт у галузі гігієнічної регламентації пестицидів в об’єктах
виробничого та навколишнього середовища; для органів та установ, які
займаються проблемами медицини праці.
Впровадження нововведення потребує 35 тис. грн.
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Необхідне обладнання: не потребує
Послуги розробників: консультації, семінари
__ДУ ІНСТИТУТ МЕДИЧНОЇ РАДІОЛОГІЇ ім.С.П.Григор’єва НАМН__
_______________________УКРАЇНИ___________________________
61024, м.Харків, вул. Пушкінська, 82, телефон: (057) 704-10-65,
(057) 704-10-72, факс: (057) 700-05-00, (057) 704-10-68
1.
КПКВ 6561040
Нові технології синхронної хемопроменевої терапії онкологічного
захворювання (С 34), направленої на індукцію апоптозу.
Автори розробники: Старенький В.П., Мітряєва Н.А., Тарасова О.М., Білозор Н.В.
Контактний телефон: (057) 704-10-77.
Пропонується спосіб моніторингу ефективності променевого лікування недрібноклітинного раку легені шляхом променевого впливу в режимі традиційного фракціонування на первинний осередок та зони регіонарного метастазування з визначенням рівня онкомаркера з наступною зміною за його рівнем режиму променевої терапії. Як онкомаркер використовують CYFRA, рівень якого
визначають до початку лікування (CYFRA1) та через 2 тижні після опромінювання (CYFRA2), з подальшим розрахунком коефіцієнта співвідношення
К = CYFRA2/CYFRA1. Залежно від значення К оцінюється чутливість пухлини
до опромінення. При значенні К < 0,5, пухлина є радіочутливою, отже променеву
терапію проводять у режимі стандартного фракціонування, а при К > 0,5, коли
пухлина має низьку радіочутливість, необхідним визнане застосування прискореного фракціонування з ескалацією дози: 2 фракції по 1,1 Гр з інтервалом 6
годин протягом 4 тижнів і далі 2 фракції по 1,8 Гр протягом 5 днів до СОД 70 Гр.
Застосування нововведення збільшує тривалість безрецидивного періоду на
5–6 місяців.
На дану наукову розробку отримано патент України № 68427 від 26.03.12.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику відділення променевої
терапії ДУ «Інститут медичної радіології ім.С.П.Григор’єва НАМН України».
Впровадження нововведення в клінічну практику потребує 8000 гривень
(вартість аналізатора імуноферментного АІФ-Ц-01С).
Необхідне обладнання: аналізатор імуноферментний АІФ-Ц-01С.
Послуги розробників: курси інформації та стажування, семінари,
консультації.
2.
КПКВ 6561040
Спосіб супровідної імунотерапії при променевому лікуванні хворих (С 50).
Автори розробники: Сорочан П.П., Пономарьов І.М., Прохач Н.Е.,
Громакова І.А.
Контактний телефон: (057) 704-10-62.
Пропонується спосіб супровідної імунотерапії при променевій терапії хворих на рак грудної залози, який включає корекцію імунних порушень за
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допомогою імунотропних препаратів та додаткового визначення рівнів цитокінів
сироватки крові: антизапального цитокіну — інтерлейкіну 10 (ІЛ-10); прозапальних цитокінів — інтерлейкіну 2 (ІЛ-2), інтерлейкіну 6 (ІЛ-6), фактора
некрозу пухлин альфа (ФНП-α), і якщо відношення ІЛ-10 до будь-якого одного
або кількох прозапальних цитокінів — ІЛ-2, ІЛ-6, ФНП-α, нижче за 1 при рівні
ІЛ-10 вищому за 5 пг/мл, імунні порушення усувають поєднаним використанням
препаратів «Галавіт», «Мелатонін».
Застосування нововведення знижує частоту астеноневротичних порушень та
порушень сну у 1,5 рази, проявів гострого променевого дерматиту — вдвічі,
нудоти та блювання у 2,5 рази, частоту лейкопеній у 1,6 разу.
На дану наукову розробку отримано висновок про видачу патенту України
на корисну модель № заявки 4201209281 від 30.07.12.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику відділення променевої
терапії ДУ «Інститут медичної радіології ім.С.П.Григор’єва НАМН України».
Впровадження нововведення в клінічну практику потребує 5000 гривень
(вартість імуноферментних наборів для визначення ІЛ-10, ІЛ-6, ІЛ-2, ФНП- α).
Необхідне обладнання: імуноферментні набори для визначення відношення
ІЛ-10 до ІЛ-6, ІЛ-2, ФНП- α, імуноферментний
аналізатор.
Послуги розробників: курси інформації та стажування, консультації.
_ДУ_ІНСТИТУТ МІКРОБІОЛОГІЇ ТА ІМУНОЛОГІЇ ім. І.І.Мечнікова_
___________________НАМН УКРАЇНИ______________________
61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 14, телефон: (057) 731-31-51,
факс: (057) 731-34-69
1.
КПКВ 6561040
Біологічний метод виявлення збудників анаплазмозної інфекції (ЗАІ).
Автори розробки: Похил С.І., Козько В.М., Юрко К.В., Тимченко О.М.,
Торяник І.І., Чигиринська Н.А., Костиря І.А.,
Круглова Т.А., Чемич М.Д., Болецька Т.О., Шагун С.В.,
Коптєлов Л.С.
Контактний телефон: (057) 731-23-62.
Пропонується біологічний метод (БМ) виявлення основних видів ЗАІ (у тому числі Anaplasma phagocytophilum, що є етіологічним чинником гранулоцитарного анаплазмозу людини - ГАЛ) у зразках досліджуваного матеріалу різного
походження: гомогенатах іксодових кліщів, які є векторами передачі патогенів;
крові від диких і свійських тварин, що є природним резервуаром Anaplasma spp.;
крові від людей із анамнестичними даними і клінічними проявами захворювання
подібного на ГАЛ та інших. Вказаний БМ, у порівнянні із існуючими методами
(мікроскопічним, культуральним, імунологічними, молекулярно-генетичними)
безпосереднього виявлення анаплазм у зразках досліджуваного матеріалу характеризується вищою чутливістю, що дозволяє (завдяки накопиченню і збільшен83

ню вихідної кількості патогенів більш ніж у 102 раз у тканинах і органах-мішенях заражених лабораторних тварин) підвищити рівень виявлення ЗАІ у 2,7 раз.
Застосування нововведення суттєво підвищує ефективність епідеміологічного моніторингу за циркуляцією ЗАІ та етіологічну діагностику ГАЛ, що
сприяє зростанню якості лікування і профілактики цього захворювання.
Нововведення впроваджено в діагностичну практику лабораторії нових та
маловивчених інфекційних захворювань ДУ “ІМІ НАМН України”, кафедри
судової медицини, медичного правознавства ХНМУ МОЗ України.
Впровадження нововведення в лабораторну практику потребує 65 грн на
проведення одного дослідження.
Необхідне обладнання: стандартний набір обладнання для роботи з лабораторними тваринами та для проведення полімеразної
ланцюгової реакції.
Послуги розробників: курси нформації та стажування, семінари, наукові
конференції.
2.
КПКВ 6561040
Біоелектрохімічний метод виявлення Staphylococcus aureus (S. aureus).
Автори розробки: Джелалi С.І., Похил С.І., Мартинов А.В., Кучма І.Ю.,
Осолодченко Т.П., Чернишенко Д.М., Короткова Н.О.
Контактний телефон: (057) 731-23-62.
Пропонується біоэлектрохімічний метод (БЕМ) виявлення S. aureus у біологічному матеріалі різного походження (сироватка, плазма та еритроцитарна маса
крові людини тощо). Вказаний БЕМ, у порівнянні з існуючими методами
(мікроскопічним, культуральним, імунологічним) безпосереднього виявлення S.
aureus у зразках досліджуваного матеріалу характеризується вищою чутливістю,
що дозволяє як підвищити рівень виявлення S. aureus у 2–3 рази, так і зменшити
час розпізнання цих мікроорганізмів до 1–5 хв. Тривалість вимірювання однієї
циклічної вольтамперограми становить 0,5 сек. Час встановлення електрохімічної рівноваги біосенсор – розчин сироватки (плазми, суспензія еритроцитарної
маси) крові людини складає близько 60 сек при перемішуванні рідкої фази.
Застосування
нововведення
суттєво
підвищує
ефективність
епідеміологічного моніторингу за циркуляцією S. aureus, діагностики, лікування
та профілактики захворювань обумовлених цими мікроорганізмами.
Нововведення впроваджено в лабораторії молекулярного моделювання ДУ
“ІМІ НАМН України”.
Впровадження нововведення потребує 35 тис грн
Необхідне обладнання: цифровий швидкодіючий обчислювально-вимірювальний потенціодинамічний комп’ютеризований
комплекс для дослідження електрохімічних і біоектрохімічних міжфазних кіл, герметичний осереок (скло) для нанобіоелектрохімічних вимірювань;
біосенсор на S. Aureus, напівавтоматичний дозатор
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Plastomed F 10, холодильник із камерами, що
підтримують температуру + (6-2) оС.
Послуги розробників: курси нформації та стажування, семінари, наукові
конференції.
3.
КПКВ 6561040
Спосіб визначення катаболічної активності мікроорганізмів (КАМ).
Автори розробники: Калініченко С.В., Бабич Є.М., Антушева Т.І.,
Рижкова Т.А., Скляр Н.І., Білозерський В.І.,
Калініченко О.О.
Контактний телефон: (057) 731-16-42.
Пропонується спосіб дослідження метаболічних процесів мікроорганізмів,
які утилізують глюкозу. Метод відноситься до кількісних та може бути
використаний з метою вивчення КАМ за кількістю окисленої глюкози. Стандартизована суспензія добових культур з оптичною щільністю 1,0 за McFarland
додається до рідкого поживного середовища, яке містить задану кількість
глюкози, що дозволяє через певні проміжки часу визначати концентрацію
глюкози у досліджуваних та контрольній пробах глюкозооксидазним методом і
за їх різницею робити висновок про рівень КАМ та будувати індивідуальні
графіки швидкості метаболізму для кожного взятого у дослід штаму. Діапазон
концентрацій кількості глюкози, що визначаютсья в субстраті, складає від 0,056
ммоль/л до 25 ммоль/л. Коефіцієнт варіації визначення складав не більше 5%.
Застосування нововведення визначає КАМ за кількістю окисленої глюкози,
що є важливим при вивченні метаболічних процесів з метою селекційному
пошуку штамів-продуцентів біологічно активних речовин та подальшого їх застосування в біотехнологічних процесах, а також служить показником потенціальної швидкості розвитку субпопуляцій різних збудників інфекційних
захворювань.
На дану наукову розробку одержано патент України на корисну модель UA
№ 74763U. № заявки u2012 04944, дата її подання 20.04.12 (12.11.12.Бюл. № 21).
Нововведення впроваджено в практику експериментальних досліджень
кафедри епідеміології ХНМУ та у навчальний процес кафедри клінічної
імунології та мікробіології ХМАПО МОЗ України.
Впровадження нововведення потребує 20 тис грн.
Необхідне обладнання: стандартний набір обладнання для бактеріологічної
лабораторії, прилад Densi-La-Meter (Lachema,
Чехія), комерційні набори для визначення глюкози в
біологічних рідинах, фотометр.
Послуги розробників: курси інформації та стажування, лекції, науковопрактичні конференції.
4.
КПКВ 6561040
Спосіб контролю детоксикації дифтерійного токсину (ДДТ).
Автори розробники: Калініченко С.В., Бабич Є.М., Посохов Є.О.,
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Рижкова Т.А., Скляр Н.І., Антушева Т.І.,
Білозерський В.І., Егліт В.О.
Контактний телефон: (057) 731-16-42.
Пропонується спосіб контролю ДДТ за допомогою визначення показників
спектральної інтенсивності флуоресценції проб до детоксикації й після.
Контроль переходу токсину в анатоксин за допомогою визначення показників
спектральної інтенсивності флуоресценції проб до детоксикації й після, дає
можливість на першому етапі контролю детоксикації не використовувати
лабораторних тварин і зменшити час проведення досліджень з 72 год до 10 хв.
Показники інтенсивності флуоресценції між безпечними та небезпечними
зразками відрізняються в 2,7-4,7 рази. Точність способу підтверджується
стандартними методами перевірки із використанням хребетних тварин.
Застосування
нововведення
удосконалює
процес
виготовлення
протидифтерійних імунобіологічних препаратів за рахунок стандартизації
визначення детоксикації токсину, а також скорочує час на здійснення контролю
за ДДТ та зменшує кількість лабораторних тварин (з 6 до 2) при дослідженні
однієї серії анатоксину, що є економічно обґрунтованим.
На дану наукову розробку подано заявку на отримання патенту України на
корисну модель № u 2012 12005. Дата подання 18.10.12.
Нововведення впроваджено в практику експериментальних досліджень НДІ
біології ХНУ ім.В.Н.Каразіна МОН України та у навчальний процес кафедри
клінічної імунології та мікробіології ХМАПО МОЗ України.
Впровадження нововведення потребує 20 тис грн.
Необхідне обладнання: стандартний набір обладнання бактеріологічної лабораторії; флуориметр.
Послуги розробників: курси інформації та стажування, лекції, науковопрактичні конференції.
5.
КПКВ 6561040
Протимікробна композиція для інгібування біоплівкоутворення (ІБУ)
Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa).
Автори розробки: Лісняк Ю.В., Скляр Н.І., Саркіс-Іванова В.В.,
Калініченко С.В., Білозерський В.І., Давиденко М.Б.
Контактний телефон: (057) 731-16-42.
Пропонується протимікробна синергетична композиція для ІБУ P. Aeruginosa, у якій за допомогою використання двох протимікробних засобів з різними
та специфічно протилежними механізмами дії на P. aeruginosa одержано
препарат з синергідною протимікробною та біоплівкоінгібуючою активністю.
Вказана композиція катіонного поліпептиду у субінгібуючих концентраціях та βлактамного антибіотику карбопенему іміпенему у терапевтичних концентраціях
проявляє синегрідну активність у порівнянні з іншими комбінаціями
антисиньогнійних препаратів (значення індексу FIC - fractional inhibitory
concentration, становить 0,6-0,75 проти 0,92-1,0) (р<0,5) та ІБУ P. aeruginosа.
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Застосування нововведення розширює терапевтичні можливості при
зниженні терапевтичної дози протимікробних агентів, що застосовуються, що
сприяє зростанню якості лікування синьогнійної інфекції.
Нововведення впроваджено на кафедрі мікробіології, вірусології та імунології НФаУ МОЗ України, у лабораторії молекулярного моделювання та у лабораторії специфічної профілактики краплинних інфекцій ДУ «ІМІ НАМН
України».
Впровадження нововведення в практику потребує 85 грн на проведення
одного дослідження.
Необхідне обладнання: стандартний набір обладнання для бактеріологічної
лабораторії.
Послуги розробників: курси інформації та стажування, семінари, наукові
конференції.
6.
КПКВ 6561040
Спосіб одержавння поживного середовища із паточної меляси (ПМ).
Автори розробники: Осолодченко Т.П., Мартинов А.В., Пономаренко С.В.,
Порт О.В., Литвиненко О.А., Штикер Л.Г.
Контактний телефон: (057) 731-12-05.
Пропонується спосіб одержання поживної основи для культивування грибів
роду Candida із ПМ (відходи цукрового виробництва) шляхом глибокого кислотного гідролізу з використанням соляної кислоти з об'ємною часткою 5,0%.
Показники ступеню розщеплення вихідної сировини, накопичення амінного
азоту (до 250–300 мМ/л) та фізико-хімічні властивості зразків основ, показали
ефективність кислотного гідролізу ПМ. Перевірка ростових властивостей
отриманих зразків поживних середовищ із відходів цукрового виробництва
підтвердила задовільну їх ростову якість, яка не поступалась аналогічним
характеристикам стандартного агару Сабуро. При культивуванні на
експериментальних зразках середовища штамів
грибів роду Candida не
виявлено значущої різниці в морфології колоній та клітин у порівнянні з
вирощуванням на стандартних поживних середовищах.
Нововведення може бути використане для практичного застосування на
біофармацевтичних підприємствах України з метою отримання речовин мікробіологічного походження та у бактеріологічних лабораторіях лікувально-профілактичних закладів для оптимізації умов культивування грибів роду Candida з
метою покращення лабораторної діагностики обумовлених ними захворювань.
Нововведення впроваджено в лабораторії біохімії мікроорганізмів та
поживних середовищ ДУ “ІМІ НАМН України”.
Впровадження нововведення потребує 45 тис грн.
Необхідне обладнання: стерилізатор, біореактор для культивування мікроорганізмів з лопатною мішалкою, термостат; ламінарна шафа, сухожарова шафа, холодильник.
Послуги розробників: курси інформації та стажування, семінари,
наукові конференції.
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__ДУ НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ХІРУРГІЇ__
______________ім. М.М.Амосова НАМН УКРАЇНИ____________
03680, м. Київ, вул. М.Амосова,6, телефон: (044) 275-23-51,
факс: (044) 275-56-22
1.
КПКВ 6561020
Спосіб оцінки функціонального стану (ФС) системи кровообігу (СК).
Автори розробки: Книшов Г.В., Настенко Є.А, Максименко В.Б.,
Носовець О.К., Матвійчук А.О., Распутняк О.В.
Контактний телефон: (044) 275-64-33.
Пропонується спосіб оцінки ФС СК, суть якого полягає в одноразовому
вимірюванні показників діастолічного та систолічного артеріального тиску (АТ)
у стані спокою та, в залежності від належності виміряних показників до
діапазонів функціональних патернів певного ФС, роблять висновок про стан СК.
Застосування нововведення виявляє патологічні стани різної етіології,
оцінює ефективність лікувальних заходів по їх усуненню.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель
№ 70139, заявка № u201114032 від 28.11.11, опубл. 25.05.12, бюл. № 10/2012.
Нововведення впроваджено у відділенні хірургічного лікування серцевої
недостатності та механічної підтримки серця і легень ДУ «Національний
інститут серцево-судинної хірургії ім.М.М.Амосова НАМН України».
Впровадження нововведення в клінічну практику потребує 10,9 тис грн.
Необхідне обладнання: цифровий тонометр, інше цифрове обладнання для
виміру АТ та частоти серцевих скорочень.
Послуги розробників: семінари, консультації.
2.
КПКВ 6561040
Спосіб визначення необхідності проведення повторної реваскуляризації
міокарда у хворих ішемічною хворобою серця (ІХС) з рецидивом
стенокардії (РС) після операції коронарного шунтування (ОКШ).
Автори розробки: Фанта С.М., Панічкін Ю.В., Сало С.В., Дітківський І.О.,
Лебедєва Є.О., Гаврилишин А. Ю.
Контактний телефон: (044) 275-43-11.
Пропонується спосіб визначення необхідності проведення повторної
реваскуляризації міокарда у хворих ІХС з РС після ОКШ, суть якого полягає у
визначенні коефіцієнта фракційного резерву FFR, для чого шунт катетеризують
селективно, а коронарний провідник з датчиком тиску на кінці заводять через
направляючий катетер дистальніше зони стенозу та вимірюють систолічний тиск
у коронарній артерії за стенозом і в аорті в умовах максимальної артеріальної
гіперемії. При FFR ≥ 0,75 стеноз гемодинамічно незначимий і повторна
реваскуляризація міокарда недоцільна; при FFR<0,75 стеноз гемодинамічно
значимий і доцільно проводити повторну реваскуляризацію міокарда.
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Застосування нововведення дозволяє визначити гемодинамічну значимість
стенозів дистальних анастомозів коронарних шунтів і уникнути недоцільних
інтервенційних втручань.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель
№ 72604, заявка № u201201061 від 01.02.12, опубл. 27.08.12, бюл. № 16/2012.
Нововведення впроваджено у відділенні рентгенохірургічних методів
діагностики і лікування захворювань серця та судин ДУ «Національний інститут
серцево-судинної хірургії ім.М.М.Амосова НАМН України».
Впровадження нововведення в клінічну практику потребує 47,4 тис грн.
Необхідне обладнання: набір для коронаро- та шунтографії, направляючий
катетер, коронарний провідник з датчиком тиску на
кінці, апарат для внутрішньосудинного визначення
тиску «RadiAnalyzer Xpress» фірми «Radi Medical
Systems», розчин аденозину, витратні матеріали.
Послуги розробників: семінари, консультації.
3.
КПКВ 6561040
Спосіб прогнозування прогресування коронарного атеросклерозу у
хворих з коронарним шунтуванням та стентуванням в анамнезі.
Автори розробки: Книшов Г.В., Левчишина О.В., Фанта С.М.,
Панічкін Ю.В., Приходько Т.О.
Контактний телефон: (044) 275-43-11.
Пропонується спосіб прогнозування прогресування коронарного атеросклерозу у хворих з коронарним шунтуванням та стентуванням в анамнезі, суть якого
полягає у проведенні коронаровентрикулографії до і після операції та визначенні
зміни ступеня звуження діаметра коронарної артерії відносно дистально розташованого неураженого сегмента. При зміні ступеня звуження коронарної артерії більше ніж на 20 % прогнозують прогресування коронарного атеросклерозу.
Застосування нововведення підвищує інформативність прогнозування
рецидиву стенокардії у пацієнтів з коронарним шунтуванням і стентуванням в
анамнезі, покращуєи заходи вторинної профілактики.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель
№ 72720, заявка № u201202039 від 22.02.12, опубл. 27.08.12. Бюл. № 16/2012.
Нововведення впроваджено в ДУ «Інститут невідкладної і відновної хірургії
ім.В.К.Гусака НАМН України».
Впровадження нововведення в клінічну практику потребує 13,9 тис грн.
Необхідне обладнання: набір для коронаровентрикуло- та шунтографії,
витратні матеріали.
Послуги розробників: семінари, консультації.
4.
КПКВ 6561040
Cпосіб оцінки ризику кардіоваскулярних катастроф (РКК) у жінок у
пізньому репродуктивному віці та пременопаузі (ПРВП), що мають
епізоди серцево-судинних захворювань (ССЗ).
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Автори розробки: Бурлака О.В., Стеблюк В.В, Максименко В.Б,
Руденко М.Л.
Контактний телефон: (044) 288-40-06.
Пропонується спосіб оцінки РКК у жінок у ПРВП що мають епізоди ССЗ,
суть якого полягає у проведенні дворазового дослідження з інтервалом у три
місяці рівня антимюлерова гормону у сироватці крові з оцінкою динаміки його
зниження. Відношення вихідного рівня антимюлерова гормону до наступного в
межах до 2,0 оцінюється як низький ризик серцево-судинних катастроф; від 2,1
до 5,0 − як помірний ризик, більше 5,1 − як високий ризик.
Застосування нововведення дозволяє здійснювати неінвазивну оцінку
ризику виникнення кардіоваскулярних катастроф у жінок ПРВП, своєчасного
розпочати превентивну терапію.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель
№ 73151, заявка № u201203342 від 20.03.12, опубл. 10.09.12, бюл. № 17.
Нововведення впроваджено у клініці
НДІ медичної реабілітації та
курортології МОЗ України.
Впровадження нововведення в клінічну практику потребує 20,3 тисгрн.
Необхідне обладнання: набір обладнання для радіоімунного аналізу в
умовах біохімічної лабораторії, розхідні матеріали.
Послуги розробників: семінари, консультації.
5. КПКВ 6561040
Спосіб профілактики кардіоваскулярних катастроф (ПКК) у жінок з
передчасною яєчниковою недостатністю (ПЯН), що мають епізоди
серцево-судинних захворювань (ССЗ).
Автори розробки: Бурлака О.В., Стеблюк В.В, Максименко В.Б,
Руденко М.Л.
Контактний телефон: (044) 288-40-06.
Пропонується спосіб ПКК у жінок з ПЯН, що мають епізоди ССЗ, суть якого
полягає у застосуванні вагінальної форми препаратів естрогену – 1% дівігелю, в
поєднанні з трансвагінальною ультразвуковою терапією з параметрами: частота
коливань 22 кГц, довжина хвилі 2 мкм, щільність потужності 0,2 Вт/см2, у
першому циклі 10 процедур через день з першого дня застосування 1% дівігелю
та по 5 процедур через день відповідно у другому і третьому циклах.
Застосування нововведення підвищує ефективність системної дії замісної
гормональної терапії за рахунок стимуляції власної гормон-синтезуючої функції
пацієнток у поєднанні з покращенням яєчникової та маткової гемодинаміки.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель
№74501, заявка № u201206176 від 22.05.12, опубл. 25.10.12, бюл. № 20.
Нововведення впроваджено у клініці
НДІ медичної реабілітації та
курортології МОЗ України.
Впровадження нововведення в клінічну практику потребує 5,0 тис грн.
Необхідне обладнання: аппарат для ультразвукової терапії з трнасвагінальним інтрадюсером, дівігель 1%.
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Послуги розробників: семінари, консультації.
6. КПКВ 6561040
Спосіб лікування артеріальної гіпертензії (АГ) у пацієнтів з синдромом
психо-емоційного напруження (СПЕН).
Автори розробки: Стеблюк В.В, Бурлака О.В., Максименко В.Б,
Руденко М.Л., Подольський О.В.
Контактний телефон: (044) 288-40-06.
Пропонується спосіб лікування АГ у пацієнтів із СПЕН, суть якого полягає
в тому, що на фоні базової медикаментозної терапії пацієнту проводяться сеанси
аудіо-візуальної стимуляції за допомогою окулярів зі світлодіодами синього
світла та навушників з почерговою частотою світлових і звукових імпульсів і
відповідною тривалістю: 11 Гц – 10 хв, 8 Гц – 15 хв, 3 Гц – 10 хв, 11 Гц 10 хв із
загальною кількістю 20 сеансів.
Застосування нововведення дозволяє досягати стійкого симпатолітичного та
анкіолітичного ефектів без використання психотропних препаратів.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель
№ 74502, заявка № u201206177 від 22.05.12, опубл. 25.10.12, бюл. № 20.
Нововведення впроваджено в Лікувально-діагностичному центрі ТОВ «Медична компанія ІНТО-САНА» та Клінічному санаторії «Лермонтовський»,
м. Одеса.
Впровадження нововведення в клінічну практику потребує 8,0 тис грн.
Необхідне обладнання: аудіовізуальний плеєр з можливістю програмування
лікувальних сесій.
Послуги розробників: семінари, консультації.
7.
КПКВ 6561040
Спосіб проведення радіочастотної абляції (РА) у пацієнтів з фібриляцією
передсердь (ФП) під час операції в умовах штучного кровообігу (ШК).
Автори розробки: Залевський В.П., Клименко А.В., Книшов Г.В., Кравчук Б.Б., Лазоришинець В.В., Лозовий О.А., Парацій О.З.
Контактний телефон: (044) 270-43-95.
Пропонується спосіб проведення РА у пацієнтів з ФП під час операції в
умовах ШК, суть якого полягає у проведенні нозологічної верифікації варіанту
аритмії з одночасним усуненням вродженої вади серця та наявної передсердної
аритмії. Застосовується система зовнішнього охолодження, що суттєво зменшує
частоту післяопераційних ускладнень.
Застосування нововведення дозволяє досягти відновлення синусового ритму
у 93% пацієнтів, значно зменшує частоту ускладнень у післяопераційному
періоді, знижує собівартість оперативного втручання.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №
73625, заявка № u2012 06660 від 31.05.12, опубл. 25.09.2, бюл. № 18.
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Нововведення впроваджено в Інституті невідкладної та відновної хірургії
ім.В.К.Гусака НАМН України та Інституті загальної та невідкладної хірургії
НАМН України.
Впровадження нововведення в клінічну парктику потребує 19,3 тис грн.
Необхідне обладнання: набір кардіохірургічного інструментарію для
виконання операцій, розхідні матеріали.
Послуги розробників: семінари, консультації.
8.
КПКВ 6561040
Спосіб інтраопераційного захисту легень (ІЗЛ) при хірургічному
лікуванні інфекційного ендокардиту (ХЛІЕ).
Автори розробки: Книшов Г.В., Крикунов О.А., Захарова В.П.,
Колтунова Г.Б., Бойко М.М., Ісаєнко В.В.
Контактний телефон: (044) 270-27-03.
Пропонується спосіб ІЗЛ при ХЛІЕ, суть якого полягає у збереженні
фізіологічних умов функціонування легень шляхом підтримання вентиляції та
перфузії легеневої тканини на період кардіоплегічної зупинки серця.
Застосування нововведення збільшує індекс оксигенації в післяопераційному періоді, усуває негативний вплив штучного кровообігу, перетискання аорти
та гемотрансфузії на тривалість штучної вентиляції легень.
На дану наукову розробку отримано патент України на винахід № 99244,
заявка № a201114567 від 08.12.11, опубл. 25.07.12, бюл. № 14.
Нововведення впроваджено в ДУ «Національний інститут серцево-судинної
хірургії ім.М.М.Амосова НАМН України».
Впровадження нововведення в клінічну практику потребує 27,0 тис грн.
Необхідне обладнання: аортальна канюля з боковим відгалудженням 8 FR,
терморегулюючий пристрій, розхідні матеріали.
Послуги розробників: семінари, консультації.
_ДУ НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ФТИЗІАТРІЇ І ПУЛЬМОНОЛОГІЇ_
______________ІМЕНІ Ф.Г. ЯНОВСЬКОГО НАМН УКРАЇНИ____________
03680, м. Київ, вул. М. Амосова, 10, телефон: (044) 275-04-02, (044) 275-27-00,
факс: (044) 275-21-18
1.
КПКВ 6561040
Спосіб діагностики ідіопатичного легеневого фіброзу (ІЛФ).
Автори розробники: Коржов В. І., Жадан В. М., Коржов М. В.
Контактний телефон: (044) 275–40–00.
Пропонується спосіб діагностики ІЛФ, який полягає в тому, що в периферичній крові хворих за допомогою ферментативного аналізу визначають активність глутатіон-пероксидази в гемолізаті еритроцитів і при значенні показника
активності 385,09±5,15 мкмоль GSH х (хв/г Нb)-1) та нижче діагностують ІЛФ.
Оцінка активності глутатіон-пероксидази в крові вірогідно відображує стан
антиоксидантного захисту у хворих на ІЛФ і може бути використана як критері92

ально-значимий біомаркер для діагностики цієї патології, що сприяє її спрощенню та дозволяє своєчасно призначити ефективне лікування хворим на ІЛФ.
Застосування нововведення скорочує термін діагностики до 1 години 30 хв,
дає можливість проведення повторних досліджень з необхідною частотою в
динаміці на фоні лікування, не потребує додаткових процедур щодо збору
біоматеріалу. Метод простий, доступний, дешевий, зручний для виконання, не
вимагає дорогої апаратури та реактивів.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №
64930, МПК8 А 61 В 10/00, C 12 N 9/08, C 12 Q 1/28 від 25.11.11.
Нововведення впроваджено в практику лабораторії біохімії, в лікувальну
практику відділення інтерстиціальних та бронхообструктивних захворювань легень у хворих на туберкульоз ДУ “Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім.Ф.Г.Яновського НАМН України” з 16.01.12, та включено до навчального
процесу кафедри фтизіатрії і пульмонології Національної медичної академії
післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика з 05.03.12.
Впровадження нововведення в клінічну практику потребує кошти – не
визначено.
Необхідне обладнання: біохімічний аналізатор, центрифуга, термостат, ваги,
рН-метр, набір дозаторів піпеткових.
Послуги розробників: інформаційний лист, курси інформації та стажування.
2.
КПКВ 6561040
Спосіб діагностики клінічної стадії (КС) активності запального процесу
(АЗП) при фіброзно-кавернозному туберкульозі легень (ФКТЛ) у
хворих з хірургічними втручаннями (ХВ).
Автори розробники: Ліскіна І.В., Журило О.А., Кузовкова С.Д., Барбова А.І.,
Кравченко С.О., Загаба Л.М., Вишневська Г.М.
Контактний телефон: (044) 275-55-11.
Пропонується спосіб діагностики КС АЗП при ФКТЛ у хворих з ХВ, в
якому на основі дослідження комплексу морфологічних критеріїв визначають
ступінь активності специфічного запалення, а саме – високий, помірний або
низький та одночасно проводять мікробіологічне дослідження мокротиння цього
ж хворого та/або частини його операційного матеріалу методом посіву щодо
виділення МБТ, в результаті чого досягається підвищення точності визначення
клінічних стадій прогресування чи загоєння специфічного запального процесу в
легенях до 95,0%, спрощення процедури дослідження.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №
63482, МПК9 А 61 В 10/00, G 01 N 1/00, C 12 Q 1/00 від 10.10.11.
Нововведення впроваджено в практику роботи лабораторії патоморфології
ДУ “Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім.Ф.Г.Яновського НАМН
України” з 30.03.12, патологоанатомічного відділення Київської міської клінічної лікарні № 5 з 04.2012, кафедри фтизіатрії з курсом клінічної імунології і
алергології Вінницького медичного університету ім.М.І.Пирогова з 02.2012,
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п’ятого
легеневого
відділення
Вінницького
обласного
клінічного
протитуберкульозного диспансеру з 15.02.12.
Впровадження нововведення потребує кошти – не визначено.
Необхідне обладнання: мікроскоп, обладнання для традиційного виготовлення гістопрепаратів та реактиви для фарбування зрізів
гематоксилін-еозином, автоматизована система для
визначення мікобактерій і вивчення медикаментозної чутливості МБТ BACTEC 960, шкаф біологічної
безпеки Bio II A.
Послуги розробників: інформаційний лист, курси інформації та стажування.
3.
КПКВ 6561040
Спосіб диференційної діагностики ідіопатичної інтерстиціальної
пневмонії (ІІП) та саркоїдозу.
Автори розробники: Гаврисюк В.К., Ячник А.І., Лещенко С.І., Меренкова Є.О., Куц В.В., Дзюблик Я.О., Морська Н.Д., Пендальчук Н.В., Литвиненко Г.В., Шкуренко Н.С.,
Страфун О.В., Шадріна О.В.
Контактний телефон: (044) 270–35–59.
Пропонується спосіб диференційної діагностики ІІП та саркоїдозу, який
полягає в тому, що проводять збір анамнезу, клініко-лабораторне і інструментальне обстеження хворого, рентгенологічне обстеження органів грудної
порожнини та розраховують суму балів інформативності клінічних симптомів, і
при сумі балів у межах 19 – 43 бали діагностують ІІП, а при сумі балів менше 19
та більше 43 – саркоїдоз. Це дозволяє вірогідно підвищити точність диференційної діагностики ІІП та саркоїдозу без проведення комп’ютерної томографії
високої роздільної здатності у порівнянні із 30%–70% інформативністю (за даними літератури) рентгенографії органів грудної порожнини.
Застосування нововведення зменшує тривалість встановлення клінічного
діагнозу у хворих на ІІП та саркоїдоз.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №
75255, МПК9 А 61 В 10/00 від 26.11.12.
Нововведення впроваджено відділення інтерстиціальних та бронхообструктивних захворювань легень у хворих на туберкульоз ДУ “Національний інститут
фтизіатрії і пульмонології ім.Ф.Г.Яновського НАМН України” з 01.10.12.
Впровадження нововведення потребує кошти – не визначено.
Необхідне обладнання: таблиця бальної оцінки інформативності клінічних
симптомів.
Послуги розробників: курси інформації та стажування, лекції.
4.
КПКВ 6561040
Алгоритм ранньої діагностики ідіопатичних інтерстиціальних
пневмоній (ІІП).
Автори розробники: Гаврисюк В.К., Ячник А.І., Лещенко С.І.,
94

Меренкова Є.О.
Контактний телефон: (044) 270–35–59.
Пропонується алгоритм диференційної діагностики ІІП, який базується на
комплексній оцінці клінічних, рентгенологічних і патоморфологічних ознак.
Визначають основні та додаткові симптоми, характер початку захворювання,
ефективність антибактеріальної і глюкокортикостероїдної терапії, проводять
рентгенобстеження, досліджують функцію зовнішнього дихання та згідно
алгоритму встановлюють форму ідіопатичної інтерстиціальної пневмонії.
Застосування нововведення вірогідно підвищує ефективність ранньої
діагностики та точність диференційної діагностики різних форм ІІП.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику відділення інтерстиціальних та бронхообструктивних захворювань легень у хворих на туберкульоз
ДУ “Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім.Ф.Г.Яновського НАМН
України” з 05.2012.
Впровадження нововведення потребує кошти – не визначено.
Необхідне обладнання: комп’ютерний томограф, спірометр.
Послуги розробників: інформаційний лист, курси інформації та стажування.
5.
КПКВ 6561040
Спосіб лікування хворих на туберкульоз легень (ТЛ) із розширеною резистентністю (РР) мікобактерій туберкульозу (МБТ) до протитуберкульозних препаратів (ПП) протягом інтенсивної фази хіміотерапії (ІФХ).
Автори розробники: Черенько С. О., Литвиненко Н. А., Погребна М. В.,
Сенько Ю. О.
Контактний телефон: (044) 275–41–33.
Пропонується спосіб лікування хворих на ТЛ із РР МБТ до ПП протягом
ІФХ, в якому шляхом додаткового призначення до стандартного режиму
хіміотерапії, що включає щоденне застосування у середніх добових дозах за
один прийом 5-и ПП - як І-ІІ ряду, до яких за даними тесту медикаментозної
чутливості МБТ, отриманого від початку та/або у процесі лікування, збережена
чутливість МБТ, так і резервних, ще 2-3-х протитуберкульозних препаратів І-ІІ
ряду – етамбутолу та/або піразинаміду та/або протіонаміду та/або ПАСК, до
яких визначена резистентність МБТ.
Застосування нововедення підвищує частоту припинення бактеріовиділення
на момент завершення ІФХ на 20,0% за рахунок антимікобактеріальної дії
додаткових ПП, та допомагає досягти майже однакової частоти виникнення
побічних ефектів на фоні застосування протитуберкульозної хіміотерапії у разі
застосування більш інтенсивних режимів хіміотерапії за рахунок своєчасної та
адекватної симптоматичної терапії, спрямованої на ліквідацію побічних ефектів.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №
69394, МПК9 А 61 К 31/00 від 25.04.12.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику терапевтичного відділення хворих туберкульозом легень із супутніми захворюваннями ДУ “Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім.Ф.Г.Яновського НАМН України”
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з 04.01.12, Луганського обласного протитуберкульозного диспансеру з 01.2012
та включено до навчального процесу кафедри фтизіатрії і пульмонології
Національної медичної академії післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика з 01.2012.
Впровадження нововведення потребує кошти – не визначено.
Необхідне обладнання: не потребує.
Послуги розробників: інформаційний лист, курси інформації та стажування.
6.
КПКВ 6561040
Доксициклін в поліхіміотерапії хворих мультирезистентним деструктивним туберкульозом легень із розширеною або множинною резистентністю (МР) мікобактерій туберкульозу (МБТ).
Автори розробники: Бялик Й. Б., Давиденко В. В.
Контактний телефон: (044) 275–41–33.
Пропонується для впровадження додаткове призначення доксицикліну в
режими поліхіміотерапії із 4–7 протитуберкульозних препаратів в добовій дозі
0,2 г 1 раз на день після їжі протягом 3–9 місяців у хворих з розширеною або МР
МБТ до 5–9 протитуберкульозних препаратів І, ІІ ряду і резервних.
Застосування нововедення припиняє бактеріовиділення у 47,7% хворих,
загоєння каверн у 20,5% хворих, часткової їх регресії у 50,0%, а в цілому
сумарної їх регресії – у 70,5% осіб, що було відповідно на 10,8%, 3,6%, 14,6% і
18,2% вище, ніж в аналогічній по характеру процесу і багатокомпонентності
хіміотерапії контрольній групі хворих, що не отримували доксициклін. Крім
того, строки припинення бактеріовиділення і загоєння каверн при застосуванні
доксицикліну скорочувались на 1–0,91 місяця. Доксициклін може бути
призначений також хворим з мультирезистентністю (по меншій мірі до
ізоніазиду і рифампіцину) і без наявності розширеної або множинної стійкості
МБТ в разі поганої переносимості або неефективності деяких препаратів ІІ ряду
та резервних. При поєднанні мультирезистентного туберкульозу і неспецифічних
процесів в легенях доксициклін також може бути доцільним.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику терапевтичного відділення хворих туберкульозом легень із супутніми захворюваннями ДУ “Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім.Ф.Г.Яновського НАМН України” з
04.2012, Хмельницькому обласному протитуберкульозному диспансері з
02.2012, Одеському обласному протитуберкульозному диспансері з 01.2012, Запорізькому обласному протитуберкульозному диспансері з 01.2012, Чернігівському обласному протитуберкульозному диспансері з 02.2012 та включено до
навчального процесу кафедри фтизіатрії і пульмонології Національної медичної
академії післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика з 01.2012.
Впровадження нововведення потребує кошти – не визначено.
Необхідне обладнання: не потребує.
Послуги розробників: інформаційний лист, курси інформації та стажування.
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7.
КПКВ 6561040
Використання фторхінолонів в комплексному лікуванні хворих на
мультирезистентний туберкульоз (МРТ) легень та туберкульоз із
розширеною резистентністю (РР) МБТ.
Автори розробники: Фещенко Ю.І., Черенько С.О., Погребна М.В.,
Литвиненко Н.А., Сенько Ю.О.
Контактний телефон: (044) 275–41–33.
Пропонується нововведення, яке полягає у призначенні в складі коплексних
режимів
хіміотерапії
моксифлоксацину
–
хворим
на
МРТ
із
офлоксацинрезистентними штамами МБТ або туберкульоз із РР МБТ, левофлоксацину – пацієнтам на МРТ з офлоксацинчутливими штамами МБТ, що дозволило за 6 місяців інтенсивної фази хіміотерапії досягти ефективного лікування
(припинення бактеріовиділення) у 63,0% проти 25,0% хворих, що на 38,0%
більше, а вартість/ефективність режимів хіміотерапії на основі моксифлоксацину, порівняно з левофлоксацином була у 2,3 рази нижча. Моксифлоксацин
недоцільно призначати хворим на МБТ із офлоксацин-чутливими штамами МБТ
через відсутність його клінічної та економічної переваги над левофлоксацином.
Ефективне лікування встановили 78,1% та у 78,2% хворих, віповідно.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику терапевтичного відділення хворих туберкульозом легень із супутніми захворюваннями ДУ “Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім.Ф.Г.Яновського Національної
академії медичних наук України” з 01.2012, Луганського обласного протитуберкульозного диспансеру з 01.2012, Хмельницького обласного протитуберкульозного диспансеру з 01.2012, Чернігівського обласного протитуберкульозного
диспансеру з 01.2012 та включено до навчального процесу кафедри фтизіатрії і
пульмонології Національної медичної академії післядипломної освіти
ім.П.Л.Шупика з 01.2012.
Впровадження нововведення потребує кошти – не визначено.
Необхідне обладнання: не потребує.
Послуги розробників: інформаційний лист, курси інформації та стажування.
8.
КПКВ 6561040
Спосіб діагностики вазомоторного риніту (ВР) у хворих на хронічне
обструктивне захворювання легень (ХХОЗЛ).
Автори розробники: Фещенко Ю.І., Яшина Л.О., Ігнатьєва В.І., Гуменнюк Г.Л., Полянська М.О., Куц В. В., Джавад І.В.,
Москаленко С.М.,Іщук С.Г.,Поточняк О.В., Чумак І.В.,
Савельєва Л.А., Загребельний Р.М.
Контактний телефон: (044) 275–27–33.
Пропонується спосіб діагностики ВР у ХХОЗЛ, який полягає в тому, що
хворим призначають тест з фізичним навантаженням у вигляді 3–10 присідань у
залежності від віку, фізичної підготовки та ступеня тяжкості супутнього захворювання, з затримкою дихання після спокійного видиху, що супроводжується
покращенням загального кровообігу і місцевим судинозвужуючим ефектом, по97

кращенням загального носового потоку при проведенні риноманометрії на 20,0%
і більше від вихідного значення, в результаті чого досягається підвищення
точності діагностики в більш ранні строки при відсутності побічних явищ.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №
54174, МПК8 А 61 B 1/233, А 61 В 5/08, А 61 В 10/00 від 25.10.10.
Нововведення
впроваджено
в
лікувальну
практику
відділення
диференційної діагностики туберкульозу та НЗЛ ДУ “Національний інститут
фтизіатрії і пульмонології ім.Ф.Г.Яновського НАМН України” з 10.01.12.
Впровадження нововведення потребує кошти – не визначено.
Необхідне обладнання: апарат для дослідження функції зовнішнього дихання, апарат для проведення риноманометрії,
персональний комп’ютер.
Послуги розробників: інформаційний лист, курси інформації та стажування.
9.
КПКВ 6561040
Спосіб діагностики тяжкої персистуючої бронхіальної астми (БА).
Автори розробники: Фещенко Ю.І.,Яшина Л.О., Ігнатьєва В.І.,Гуменюк Г.Л.
Гуменюк Г.Л., Полянська М.О., Джавад І.В., Москаленко С.М., Іщук С.Г., Поточняк О.В., Чумак І.В.,
Савельєва Л.А., Загребельний Р.М.
Контактний телефон: (044) 275–27–33.
Пропонується спосіб діагностики тяжкої персистуючої БА, який полягає в
тому, що досліджують її клінічні симптоми, визначають критерії порушення
функції зовнішнього дихання та застосовують додаткові методи обстеження, а
саме: астма-контроль тест, дослідження ЛОР-органів, передню активну риноманомeтрію та полісомнографію, і при виявленні у хворого астма-контроль тесту <
20 балів, патології або анатомічних особливостей верхніх дихальних шляхів, індексу апное-гіпопное ≥ 5 за годину та/або рівню мінімальної SpO2 < 85%, діагностують тяжку персистуючу бронхіальну астму з неконтрольованим перебігом.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №
66240, МПК9 А 61 B 5/00, G 01 N 33/53 від 26.12.11.
Нововведення
впроваджено
в
лікувальну
практику
відділення
диференційної діагностики туберкульозу та НЗЛ ДУ “Національний інститут
фтизіатрії і пульмонології ім.Ф.Г.Яновського НАМН України” з 10.01.12.
Впровадження нововведення потребує кошти – не визначено.
Необхідне обладнання: комплект апаратури для дослідження кардіореспіраторної системи, комплект апаратури для проведення
полісомнографії, шприц калібрувальний,
персональний комп’ютер.
Послуги розробників: інформаційний лист, курси інформації та стажування.
10.
КПКВ 6561040
Застосування мультиспіральної комп’ютерної томографії в обстеженні
хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) та (БА).
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Автори розробники: Фещенко Ю.І., Яшина Л.О.,Линник М.І.,Гуменюк Г.Л.,
Ігнатьєва В.І., Мусієнко Н.М., Ячник В.А.,
Загребельний Р.М.
Контактний телефон: (044) 275–27–33.
Пропонується застосування мультиспіральної комп’ютерної томографії
(МСКТ) в обстеженні хворих на ХОЗЛ та БА, суть якого полягає в тому, що при
обстеженні у цих хворих шляхом дослідження денситометричних показників
легеневої паренхіми дозволяє об'єктивно оцінювати ступінь фіброзних та
емфізематозних змін легеневої тканини, проводити дослідження тонких шарів на
основі стандартних аксіальних зрізів та отримати реконструкцію без будь-якої
деформації зображення та локалізувати виявлені зміни.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику відділення диференційної діагностики туберкульозу та НЗЛ з 01.2012, відділення бронхообструктивних захворювань легень у хворих на туберкульоз ДУ “Національний інститут
фтизіатрії і пульмонології ім.Ф.Г.Яновського ННАМН України” з 01.2012, терапевтичного відділення Комунального закладу «Дніпро-петровська Шоста міська
клінічна лікарня» Дніпропетровської обласної ради» з 01.2012, відділення
клінічної пульмонології Київської міської клінічної лікарні № 17 (Міський
пульмонологічний центр) з 01.2012.
Впровадження нововведення потребує кошти – не визначено.
Необхідне обладнання: апарат для дослідження функції зовнішнього дихання, апарат для проведення мультиспіральної
комп’ютерної томографії КТ-сканер.
Послуги розробників: інформаційний лист, курси інформації та стажування.
11.
КПКВ 6561040
Застосування передньої активної риноманометрії (ПАР) в обстеженні
хворих на бронхіальну астму (БА) із тяжким перебігом.
Автори розробники: Фещенко Ю.І., Яшина Л.О., Ігнатьєва В.І., Гуменюк Г.Л., Полянська М.О., Джавад І.В., Іщук С.Г.,
Поточняк О.В., Чумак І.В., Савельєва Л.А.,
Загребельний Р.М.
Контактний телефон: (044) 275–27–33.
Пропонується застосування ПАР в обстеженні хворих на БА із тяжким
перебігом, суть якого полягає в тому, що при обстеженні цих хворих
застосовують метод риноманометрії в динаміці з метою діагностики
захворювань носоглотки до і після відповідного діагностичного тесту та з метою
вибору препарату для лікування захворювання. Риноманометрію проводять до і
після проби з відповідним лікарським засобом, і при досягнені приросту
загального носового потоку більше 20,0% пробу вважають позитивною. Для
оцінки ефективності консервативного або хірургічного методу лікування
дослідження проводять до і після лікування.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику відділення диференційної діагностики туберкульозу та НЗЛ ДУ “Національний інститут фтизіатрії і
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пульмонології ім.Ф.Г.Яновського НАМН України” з 01.2012, терапевтичного
відділення Комунального закладу «Дніпропетровська Шоста міська клінічна
лікарня» Дніпропетровської обласної ради» з 01.2012.
Впровадження нововведення потребує кошти – не визначено.
Необхідне обладнання: апарат для дослідження функції зовнішнього диханхання, апарат для проведення передньої активної
риноманометрії, персональний комп’ютер.
Послуги розробників: інформаційний лист, курси інформації та стажування.
12.
КПКВ 6561040
Спосіб діагностики гіперінфляції легень (ГЛ) у хворих на хронічне
обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ).
Автори розробники: Фещенко Ю.І., Яшина Л.О., Ігнатьєва В.І., Іщук С.Г.
Контактний телефон: (044) 275–27–33.
Пропонується спосіб діагностики ГЛ у хворих на ХОЗЛ, який полягає у
тому, що визначають концентрацію вуглекислого газу в повітрі, що видихує пацієнт та розраховують співвідношення об’єму вентиляції «мертвого» простору
до маси тіла пацієнта і при рівні концентрації вуглекислого газу в повітрі
(FECO2), що видихує пацієнт, менше 3%, та співвідношенні об’єму вентиляції
«мертвого» простору до маси тіла пацієнта (Vd/w) – більше 2,5 мл/кг
діагностують гіперінфляцію легень.
Застосування нововведення підвищує точність діагностики на 14% за
рахунок визначення концентрації вуглекислого газу в повітрі, що видихує
пацієнт (FECO2), та розрахунку співвідношення об’єму вентиляції «мертвого»
простору до маси тіла пацієнта (dead volume/weight =Vd/w).
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №
72807, МПК9 А 61 B 5/08 від 27.08.12.
Нововведення
впроваджено
в
лікувальну
практику
відділення
диференційної діагностики туберкульозу та НЗЛ ДУ “Національний інститут
фтизіатрії і пульмонології ім.Ф.Г.Яновського НАМН України” з 01.03.12.
Впровадження нововведення потребує кошоти – не визначено.
Необхідне обладнання: спірометричні, ергометричні, полісомнографічні
системи та системи моніторингу в палатах інтенсивної терапії, до складу яких входить модуль
капнометрії.
Послуги розробників: інформаційний лист, курси інформації та стажування.
13.
КПКВ 6561040
Спосіб диференційної діагностики (ДД) бронхіальної астми (БА) та
обструктивного бронхіту (ОБ) у дітей.
Автори розробники: Костроміна В.П., Стриж В.О., Матвієнко Ю.О.,
Речкіна О.О., Ярощук Л.Б., Дорошенкова А.С.
Контактний телефон: (044) 270-35-44.
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Пропонується спосіб ДД БА та ОБ у дітей шляхом визначення “формули обструкції” (початок, тривалість і повторюваність епізодів бронхообструктивного
синдрому, як при наявності гострої респіраторної вірусної інфекції, так і без неї),
врахування відносних критеріїв БА (спадкова схильність до алергії, атопічний
статус, наявність факторів анте- та післянатальної сенсибілізації) та додаткового
визначення у сироватці крові рівні цитокінів Т-хелперів 1-го та 2-го типів –
інтерлейкіну-2 та інтерлейкіну-4 з обчисленням індексу співвідношення останніх
(ЦІІЛ4/ІЛ2) за формулою, де при значенні ЦІІЛ4/ІЛ2 > 1 діагностують БА, а при значенні ЦІІЛ4/ІЛ2 < 1 – ОБ. Це підвищує точність ДД клінічних форм захворювання –
БА та ОБ на 19,9%, що дозволяє вже протягом другої доби, після проведеного
дослідження, виконувати адекватну корекцію терапії, в результаті чого суттєво
скорочується тривалість фази загострення, знижується ризик імовірних ускладнень, поліпшується прогноз захворювання та підвищується якість життя дітей.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №
71702, МПК9 А 61 В 10/00, G 01 N 33/53 від 25.07.12.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику відділення дитячої пульмонології та алергології ДУ “Національний інститут фтизіатрії і пульмонології
ім.Ф.Г.Яновського НАМН України” з 03.09.12, відділення захворювань органів
дихання у дітей ДУ «ІПАГ НАМН України» з 03.09.12, відділення алергології
Київської міської дитячої клінічної лікарні № 2 з 03.09.12, відділення дитячої
пульмонології та торакальної хірургії КЗ «Криворізька міська клінічна лікарня
№ 8 Дніпропетровської обласної ради» з 05.09.12 та включено у навчальний
процес на кафедрі педіатрії і клінічної лабораторної діагностики факультету
післядипломного навчання Дніпропетровської медичної академії з 03.09.12.
Впровадження нововведення потребує кошти – не визначено.
Необхідне обладнання: автоматизований аналізатор мікропланшетів, термометр ТКF, проточний спектрофлуориметр, терези
торсійні, терези технічні, комплект гирь, дозатори
піпеткові з фіксованим об’ємом, дозатор піпетковий
з регульованим об’ємом дози, рН-метр.
Послуги розробників: інформаційний лист, курси інформації та стажування.
14.
КПКВ 6561040
Алгоритм діагностики (АД) бронхіальної астми (БА) у дітей.
Автори розробники: Костроміна В.П., Речкіна О.О., Стриж В.О.,
Ярощук Л.Б., Дорошенкова А.С., Мельник К.О.
Контактний телефон: (044) 270-35-44.
Пропонується АД БА у дітей, суть якого полягає у визначенні послідовності
дій лікарів первинної ланки надання медичної допомоги при виникненні у
дитини повторних проявів синдрому бронхіальної обструкції (БОС) від 3 та
більше разів на рік. При повторному обструктивному бронхіті (3 та більше разів)
лікар первинної ланки надання медичної допомоги (педіатр або сімейний лікар)
повинен опитати пацієнта та його батьків на наявність таких скарг як: випадки
немотивованого сухого нападоподібного кашлю та «свистячого» дихання
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(wheezing), повторний нічний кашель у практично здорової дитини, переважання
нічних епізодів БОС, епізодичний характер БОС після фізичного навантаження,
напади ядухи у дітей шкільного віку. Слід зібрати ретельно анамнез: встановити
наявність ознак поліорганної атопії (атопічний дерматит та/чи алергічний риніт,
харчова алергія тощо), спадкової обтяженості з алергії, частоту респіраторних
захворювань у перші роки життя (4 рази на рік та більше), наявність випадків
рецидивуючого ларингостенозу у віці старших 3-х років. При наявності вищезазначеного, слід направити дитину на подальше діагностичне обстеження (визначення рівня еозинофілів у крові, рівня загального та специфічних Іg E). Така
дитина обов’язково повинна бути проконсультована алергологом або пульмонологом із проведенням шкіряних алергопроб, функції зовнішнього дихання,
визначенням рівня еозинофільного катіонного протеїну в крові, інтерлейкіну ІЛ4 у сироватці крові, еозинофілів у індукованому мокротинні.
Застосування нововведення прискорює встановлення діагнозу БА від
моменту появи перших її симптомів у 1,5 рази, що знижує ризик імовірних
ускладнень, поліпшує прогноз захворювання та підвищує якість життя дітей.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику відділення дитячої
пульмонології та алергології ДУ “Національний інститут фтизіатрії і
пульмонології ім.Ф.Г.Яновського НАМН України” з 25.10.12.
Впровадження нововведення потребує кошти – не визначено.
Необхідне обладнання: спірограф.
Послуги розробників: інформаційний лист, курси інформації та стажування.
15.
КПКВ 6561040
Спосіб прогнозування ефективності лікування (ПЕЛ) хворих на
рецидиви туберкульозу легень (РТЛ).
Автори розробники: Кужко М.М., Процик Л.М., Гульчук Н.М.,
Аврамчук О.В., Старкова О.М.
Контактний телефон: (044) 275–42–00.
Пропонується спосіб ПЕЛ хворих на РТЛ, суть якого полягає у тому, що на
початку та наприкінці інтенсивної фази протитуберкульозної терапії проводять
дослідження кількісного вмісту субпопуляцій лімфоцитів CD3+, CD4+, CD8+,
CD16+, CD19+ та при збільшенні вмісту CD8+, CD16+ та CD19+ більше ніж 9%,
CD3+ та CD4+ більше ніж 12% включно від початкових показників після
проведеного тримісячного лікування прогнозують позитивний ефект лікування,
а при відсутності відповідної динаміки відносно початкових показників,
прогнозують недостатню ефективність лікування і рекомендують продовжити
інтенсивну фазу протитуберкульозної терапії ще протягом 2-х місяців.
Застосування нововведення підвищує точність ПЕЛ рецидивів специфічного
процесу, призначає індивідуалізовані режими терапії в ранні терміни і, тим
самим, підвищує ефективність лікування за рахунок підвищення частоти
припинення мікобактеріовиділення – на 11,1%, розсмоктування та ущільнення
вогнищево-інфільтративних змін – на 18,5%, загоєння порожнин розпаду у легенях – на 18,6%, зменшення загальної тривалості лікування – на (1,5±0,4) місяці.
102

На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №
72395, МПК9 А 61 В 10/00, G 01 N 33/53 від 10.08.12.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику відділення терапії
туберкульозу та НЗЛ у хворих на туберкульоз легень ДУ "Національний
інститут фтизіатрії і пульмонології ім.Ф.Г.Яновського НАМН України" з
17.07.12, диспансерного відділення КУ «Запорізький обласний протитуберкульозний клінічний диспансер» з 01.11.12, відділення терапії № 3 Волинського
обласного територіального медичного протитуберкульозного об’єднання з
29.11.12, другого фтизіопульмонологічного відділення Тернопільського
спеціалізованого територіального медичного об’єднання «Фтизіатрія» з 31.10.12.
Впровадження нововведення потребує кошти – не визначено.
Необхідне обладнання: автоматизований аналізатор мікропланшетів,
проточний спектрофлуориметр, рН-метр.
Послуги розробників: інформаційний лист, курси інформації та стажування.
16.
КПКВ 6561040
Індивідуалізована протирецидивна імунокорекція в осіб із великими
залишковими змінами в легенях.
Автори розробники: Кужко М.М., Ільїнська І.Ф., Матвієнко Ю.О.,
Копосова І.В., Зубрійчук О.М., Ясир С.О.,
Процик Л.М., Гульчук Н.М.
Контактний телефон: (044) 275–42–00.
Пропонується нововведення, суть якого полягає у тому, що вилікуваним від
туберкульозу особам з високим ризиком його рецидиву у першій рік після
завершення курсу лікування − щоквартально, протягом наступних 2 років − раз
на 6 місяців, та надалі − щорічно, здійснюють імунологічний моніторинг з постановкою туберкулінових проб in vitro, і при виявленні мононуклеарної недостатності ІІ–ІІІ ступеня (зменшення вмісту Т-клітин та їх субпопуляцій, пригнічення їх проліферативної відповіді на мітоген та туберкулін, зменшення вмісту
моноцитів та послаблення їх метаболічної активності понад 33% від нижньої
межі норми) проводять імунокорекцію у відповідності з її варіантом з наступною
оцінкою її ефективності та повторним визначенням туберкулінової сенсибілізації, а при виявленні до або після імунотерапії ознак латентної туберкульозної
інфекції (підвищення проліферативної відповіді лімфоцитів на туберкулін та
зростання рівнів протитуберкульозних антитіл) протягом 2 місяців призначають
два високоефективні протитуберкульозні препарати – ізоніазид та етамбутол.
Застосування нововведення виявляє у 67,9% імунологічну недостатність ІІ–
ІІІ ступеня та у 60,0% − латентну туберкульозну інфекцію, що дозволяє провести
у них індивідуалізовану імунокорекцію у відповідністю з варіантом
імуносупресії з одночасним застосуванням ізоніазиду та етамбутолу, що у 87%
випадків дозволяє відновити стан імунітету і знизити ризик рецидиву хвороби.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику відділення терапії
туберкульозу та НЗЛ у хворих на туберкульоз легень ДУ "Національний
інститут фтизіатрії і пульмонології ім.Ф.Г.Яновського НАМН України" з
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22.05.12, диспансерного відділення КУ «Запорізький обласний протитуберкульозний клінічний диспансер» з 11.06.12, відділення терапії № 3 Волинського
обласного територіального медичного протитуберкульозного об’єднання з
19.06.12, другого фтизіопульмонологічного відділення Тернопільського спеціалізованого територіального медичного об’єднання «Фтизіатрія» з 25.06.12.
Впровадження нововведення потребує кошти – не визначено.
Необхідне обладнання: устаткування для імуноферментного аналізу, проточний спектрофлуориметр або флуоресцентний
мікроскоп, центрифуга, термостат, набір варіпіпеток
з наконечниками, лабораторний посуд.
Послуги розробників: інформаційний лист, курси інформації та стажування.
17.
КПКВ 6561040
Алгоритм використання системи ВАСТЕС 960 при дослідженні
клінічного матеріалу (КМ) хворих на туберкульоз (ХТ) в залежності від
клінічної категорії захворювання (ККЗ).
Автори розробники: Журило О.А., Барбова А.І., Миронченко С.В.,
Юнацька О.В.
Контактний телефон: (044) 270–35–41.
Пропонується алгоритм використання системи ВАСТЕС MGIT 960 при дослідженні КМ ХТ в залежності від ККЗ, суть якого полягає в тому, що культуральні дослідження на рідкому середовищі в системі ВАСТЕС MGIT 960
виконують для первинного обстеження хворих 1, 2, 3 категорій та для контролю
їх лікування після інтенсивної фази і хворим з діагнозом мультирезистентного
туберкульозу 1 раз в 2 місяці впродовж усього курсу лікування. У ході дослідження здійснюють одноразовий посів проби на рідке середовище і паралельний
посів на щільне середовище. Тест медикаментозної чутливості (ТМЧ) МБТ до
протитуберкульозних препаратів (ПТП) 1-го ряду на рідкому середовищі в
системі ВАСТЕС MGIT 960 виконують з позитивних культур, які були виділені в
системі ВАСТЕС MGIT 960, від хворих 1, 2, 3 категорій до початку лікування, а
хворим з діагнозом МР ТБ – з позитивних культур 1 раз в 6 місяців. ТМЧ МБТ
до ПТП 2-го ряду на рідкому середовищі в системі ВАСТЕС MGIT 960
виконують з позитивних культур, які були виділені в системі ВАСТЕС MGIT
960, у разі діагностування МР ТБ. Дослідження не дублюють на щільному
середовищі. У хворих з повторним курсом лікування (невдале лікування та
лікування після перерви) необхідно проводити ТМЧ МБТ до всіх препаратів 1-го
і 2-го ряду одночасно.
Застосування нововведення раціонально використовує систему ВАСТЕС
MGIT 960 для підвищення відсотку виділення MБТ із організму людини та
визначає їх медикаментозну стійкість за більш короткий термін.
Нововведення впроваджено в практику роботи лабораторії мікробіології ДУ
“Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім.Ф.Г.Яновського НАМН
України” з 24.04.12, бактеріологічного відділу КДЛ Полтавського клінічного
обласного протитуберкульозного диспансеру з 01.07.12, бактеріологічного від104

ділу КДЛ КЗ “Херсонський обласний протитуберкульозний диспансер” з
01.07.12, бактеріологічного відділу КДЛ КЗ КОР “Київський обласний
протитуберкульозний диспансер” з 01.07.12.
Впровадження нововведення потребує кошти – не визначено.
Необхідне обладнання: система BACTEC MGIT 960, центрифуга з охолодженням та прискоренням не менше 3000 – 3500 G,
вортекс, МакФарландметр, піпетки з наконечниками.
Послуги розробників: інформаційний лист, курси інформації та стажування.
18.
КПКВ 6561040
Cпосіб виділення M. tuberculosis із дослідного матеріалу хворих на
туберкульоз легень (ХТЛ).
Автори розробники: Журило О.А., Барбова А.І., Миронченко С.В.,
Юнацька О. В.
Контактний телефон: (044) 270–35–41.
Пропонується спосіб виділення M. tuberculosis із дослідного матеріалу ХТЛ,
суть якого полягає у тому, що проводять деконтамінацію мокротиння, посів в
пробірки MGIT з рідким живильним середовищем Міддлбрук 7Н9 і культивування їх в автоматизованій системі ВАСТЕС MGIT 960 з наступним субкультивуванням позитивних проб, які не містять корд-фактору і негативних за
результатами посіву на кров'яний агар, на щільному середовищі для отримання
ізольованих колоній мікобактерій, яке містить L-аспарагінову кислоту та
бактерицидний барвник малахітовий зелений в концентрації 0,25%.
Застосування нововведення підвищує точність виділення M.Tuberculosis з
дослідного матеріалу хворих на 3,9%, скорочує термін дослідження на 6 діб.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №
64931, МПК8 С 12 N 7/02, C 12 Q 7/02 від 25.11.11.
Нововведення впроваджено в практику роботи лабораторії мікробіології ДУ
“Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім.Ф.Г. Яновського НАМН
України” з 19.01.12, бактеріологічного відділу КДЛ Полтавського клінічного
обласного протитуберкульозного диспансеру з 01.07.12, бактеріологічного
відділу КДЛ КЗ “Херсонський обласний протитуберкульозний диспансер” з
01.07.12, бактеріологічного відділу КДЛ КЗ КОР “Київський обласний
протитуберкульозний диспансер” з 01.07.12.
Впровадження нововведення потребує кошти – не визначено.
Необхідне обладнання: система BACTEC MGIT 960, центрифуга з охолодженням та прискоренням не менше 3000 – 3500 G,
вортекс, МакФарландметр, піпетки з наконечниками.
Послуги розробників: інформаційний лист, курси інформації та стажування,
семінари.
19.
КПКВ 6561040
Критерії резистентності (КР) мікобактерій туберкульозу (МБТ) до
капреоміцину, офлоксацину, етіонаміду і амікацину в рідкому
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живильному середовищі Міддлбрук 7Н9 в системі ВАСТЕС 960.
Автори розробники: Журило О.А., Барбова А.І., Миронченко С.В.,
Юнацька О.В.
Контактний телефон: (044) 270-35-41.
Пропонуються КР МБТ до капреоміцину, офлоксацину, етіонаміду і амікацину в рідкому живильному середовищі Middlebrook 7Н9 в системі ВАСТЕС
MGIT 960, які полягають в тому, що за КР МБТ до етіонамиду пропонується
концентрація 5,0 мкг/мл, капреоміцину 2,5 мкг/мл, офлоксацину 2,0 мкг/мл та
амікацину 1,0 мкг/мл при використанні їх для постановки тесту медикаментозної
стійкості в рідкому середовищі із застосуванням системи ВАСТЕС MGIT 960.
Застосування нововведення розширює спектр визначення медикаментозної
стійкості МБТ в рідкому живильному середовищі Middlebrook 7Н9 в системі
ВАСТЕС MGIT 960, забезпечує стандартизацію визначення медикаментозної
стійкості МБТ до препаратів 2-го ряду.
Нововведення впроваджено в практику роботи лабораторії мікробіології ДУ
“Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім.Ф.Г.Яновського НАМН
України” з 24.07.12, бактеріологічного відділу КДЛ Полтавського клінічного
обласного протитуберкульозного диспансеру з 01.07.12, бактеріологічного
відділу КДЛ КЗ “Херсонський обласний протитуберкульозний диспансер” з
01.07.12, бактеріологічного відділу КДЛ КЗ КОР “Київський обласний
протитуберкульозний диспансер” з 01.07.12.
Впровадження нововведення потребує кошти – не визначено.
Необхідне обладнання: система BACTEC MGIT 960, центрифуга з охолодженням та прискоренням не менше 3000–3500 G,
вортекс, МакФарландметр, піпетки з наконечниками.
Послуги розробників: інформаційний лист, курси інформації та стажування.
семінари.
20.
КПКВ 6561040
Стандарти визначення медикаментозної стійкості мікобактерій (МБТ)
до препаратів 1-го та 2-го ряду на рідкому живильному середовищі при
застосуванні системи MGIT.
Автори розробники: Журило О.А., Барбова А.І., Миронченко С.В.,
Юнацька О.В.
Контактний телефон: (044) 270-35-41.
Пропонується нововведення, суть якого полягає в тому, що в системі
ВАСТЕС MGIT 960 використовують пробірки з рідким живильним (модифікованим) середовищем Мiddlеbrооk 7Н9 і добавки: SIRЕ – для визначення чутливості до стрептоміцину, ізоніазиду, рифампіцину, етамбутолу, РZА – для визначення чутливості до піразинаміду та хімічно чисті субстанції капреоміцину,
офлоксацину, етіонаміду і амікацину. Дія системи заснована на реєстрації флюоресценції, що виникає при поглинанні зростаючими МБТ кисню із пробірок.
Флюорохром утримується на дні пробірки, яке вироблено із силікону. Спочатку
концентрація кисню в середовищі досить велика, що викликає гасіння флюо106

ресценції. При наявності МБТ та їх наступному рості концентрація кисню в середовищі зменшується, що викликає посилення флюоресценції. Флюоресценція
стає видимою при опроміненні пробірки ультрафіолетовим світлом і автоматично реєструється фотодатчиками, вмонтованими в прилад МGIT. Вперше наведені “критичні” концентрації до капреоміцину, офлоксацину, етіонаміду і амікацину для визначення чутливості в рідкому живильному середовищі Мiddlеbrооk
7Н9.
Застосування системи ВАСТЕС МGIТ 960 підвищує ефективність виділення
МБТ в 1,2 раза, скорочує терміни визначення медикаментозної стійкості до
препаратів 1-го і 2-го ряду в 3,1 рази, стандартизує дослідження. Це дозволяє
провести ранню корекцію схеми лікування хворого на туберкульоз.
Нововведення впроваджено в практику роботи лабораторії мікробіології ДУ
“Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім.Ф.Г.Яновського НАМН
України” з 24.04.12.
Впровадження нововведення потребує кошти – не визначено.
Необхідне обладнання: апарат BACTEC МGIТ 960, центрифуга з охолодженням та прискоренням не менше 3000 – 3500 G,
вортекс, піпетки з наконечниками, МакФарландметр.
Послуги розробників: методичні рекомендації, курси інформації та
стажування, семінари.
21.
КПКВ 6561040
Спосіб попередження легенево-плевральних ускладнень (ЛПУ) при
хірургічному лікуванні хворих на туберкульоз легень (ХЛХТЛ).
Автори розробники: Калабуха І.А., Маєтний Є.М., Радіонов Б.В.,
Волошин Я.М., Іващенко В.Є., Хмель О.В.
Контактний телефон: (044) 275–27–28.
Пропонується спосіб попередження ЛПУ при ХЛХТЛ, суть якого полягає в
тому, що при ушиванні дефекту легеневої паренхіми механічним швом із
застосуванням відповідних ушиваючих апаратів, на проксимальній частині
сформованого шву легеневої паренхіми формують зварний шов застосовуючи
автоматичний режим апаратного зварювального комплексу ЕК-300М1 у 10
умовних одиниць, що відповідає 50% максимальної потужності комплексу.
Застосування нововведення дає наступні переваги: не виконується додаткове гемостатичне ушивання, можливе формування шву малої довжини, шов не
прорізується при склерозі чи дегенеративно-дистрофічних змінах паренхіми,
зберігається міцність шва згідно традиційних стандартів, не порушуються
еластичні властивості тканини у зоні шва, запобігаються післяопераційні
ускладнення, пов’язані з неповною реекспансією легені, зменшується потреба у
хірургічних маніпуляціях в післяопераційному періоді, утворення шву
проходить без стадії продуктивного запалення, скорочується термін
післяопераційного перебування в стаціонарі на 16,6±3,7 діб.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №
66241, МПК8 А 61 В 18/12 від 26.12.11.
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Нововведення впроваджено в лікувальну практику відділення хірургічного
лікування туберкульозу та НЗЛ ДУ “Національний інститут фтизіатрії і
пульмонології ім.Ф.Г.Яновського НАМН України” з 23.01.12, відділення підшлункової залози та лапароскопічної хірургії Національного інституту хірургії і
трансплантології ім.О.О.Шалімова НАМН України з 02.10.12, хірургічного
відділення медичного центру ПП «Лікарня Святого Луки» м.Кіровоград з
15.01.11, хірургічного відділення КУ «Міська клінічна лікарня екстреної та
швидкої медичної допомоги» м. Запоріжжя з 14.03.12, торакального відділення
комунального закладу «2 міська клінічна лікарня» ДОР м. Кривий Ріг з 10.01.11,
хірургічних відділень МСЧ «Мотор-Січ» з 02.2012 та включено до навчального
процесу кафедри фтизіатрії і пульмонології Національної медичної академії
післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика з 21.06.12.
Впровадження нововведення потребує кошти – не визначено.
Необхідне обладнання: операційне відділення, відділення інтенсивної терапії, набір хірургічних інструментів, наркозно-дихальне обладнання, зварювальний комплекс ЕК-300М1.
Послуги розробників: методичний посібник, курси інформації та стажування.
22.
КПКВ 6561040
Спосіб профілактики респіраторних ускладнень (РУ) після операції на
легенях
і
плеврі,
що
супроводжуються
різними
видами
торакопластики.
Автори розробники: Фещенко Ю.І., Мельник В.М., Опанасенко М.С.,
Шпак О.І., Бичковський В.Б., Конік Б.М.,
Терешкович О.В., Обремська О.К.
Контактний телефон: (044) 275–57–00.
Пропонується спосіб профілактики РУ після операції на легенях і плеврі, що
супроводжуються різними видами торакопластики, суть якого полягає у тому,
що хворому на операційному столі проводять передопераційну санаційну
бронхоскопію з промиванням трахеобронхіального дерева розчином авелоксу.
Під контролем бронхоскопії виконують інтубацію необхідного головного бронха
або трахеї, в кінці оперативного втручання накладають через мікротрахеостомію
мікроіригатор, який під контролем бронхоскопу вводять у відповідний бронх для
санації оперованої легені та в післяопераційному періоді протягом перших 5-и
днів щодня виконують санаційну бронхоскопію з промиванням трахеобронхіального дерева розчином авелоксу, а також через мікроіригатор виконують
санацію бронхів оперованої легені розчином антисептику 4 рази на день та
проводять знеболення 3-х міжреберних проміжків – один по лінії розрізу, один
вище і один нижче лінії розрізу розчином наропіну.
Застосування нововведення зменшує загальну кількість РУ після операцій
на легенях і плеврі на 27,7% випадків, тривалість післяопераційного періоду на 9 днів, скорочує термін призначення наркотичних анальгетиків на 3 доби, термін
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стаціонарного лікування на 10 днів, підвищує ефективність лікування на 25,9%
випадків.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №
62741, МПК9 А 61 В 17/00, А 61 К 31/00 від 12.09.11.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику відділення хірургічного
лікування туберкульозу та НЗЛ, ускладнених гнійно-септичними інфекціями ДУ
“Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім.Ф.Г.Яновського НАМН
України” з 18.01.12, відділення торакальної хірургії комунального закладу “Херсонський обласний протитуберкульозний диспансер Херсонської обласної ради”
з 09.10.12, відділення торакальної хірургії Львівського регіонального
фтизіопульмонологічного лікувально-діагностичного центру з 10.10.12.
Впровадження нововведення потребує кошти – не визначено.
Необхідне обладнання: операційна, відділення інтенсивної терапії, набір
хірургічних інструментів, фібробронхоскоп.
Послуги розробників: інформаційний лист, курси інформації та стажування.
23.
КПКВ 6561040
Спосіб корекції плевральної порожнини (ПП) при резекції легенів (РЛ).
Автори розробники: Фещенко Ю.І., Мельник В.М., Опанасенко М.С.,
Конік Б.М., Терешкович О.В., Бичковський В.Б.,
Калениченко М.І., Леванда Л.І., Обремська О.К.
Контактний телефон: (044) 275–57–00.
Пропонується спосіб корекції ПП при РЛ, суть якого полягає у тому, що при
торакотомії проводять субтотальне екстраплевральне видалення 5 ребра,
виконують резекцію необхідного об'єму, поетапно визначають та прошивають
діафрагму (5-7 місць), а лігатури фіксують до 6-го та 7-го ребер субпериостально, дренують плевральну порожнину нижче рівня діафрагмопластики дренажами “Блейк”, а при закритті торакотомної рани захоплюють верхній край
підшитої діафрагми в міжреберний шов між 4-м і 6-м ребрами.
Застосування нововведення зменшує тривалість післяопераційного періоду
на 23 дні, рівень післяопераційних ускладнень - на 19,2%, рівень рецидивів та
хронізації процесу на 10,8%, підвищує ефективність операції на 30,0%.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №
68275, МПК9 А 61 В 17/00 від 26.03.12.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику відділення хірургічного
лікування туберкульозу та НЗЛ, ускладнених гнійно-септичними інфекціями ДУ
“Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім.Ф.Г.Яновського НАМН
України” з 18.04.12, відділення торакальної хірургії комунального закладу
“Херсонський обласний протитуберкульозний диспансер Херсонської обласної
ради” з 10.10.12, відділення торакальної хірургії Львівського регіонального
фтизіопульмонологічного лікувально-діагностичного центру з 10.10.12.
Впровадження нововведення потребує кошти – не визначено.
Необхідне обладнання: операційна, відділення інтенсивної терапії, набір
хірургічних інструментів, дренаж “Блейк”.
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Послуги розробників: інформаційний лист, курси інформації та стажування.
24.
КПКВ 6561040
Спосіб лікування двобічного плеврального випоту неясного генезу.
Автори розробники: Фещенко Ю.І., Мельник В.М., Опанасенко М.С.,
Терешкович О.В., Конік Б.М., Бичковський В.Б.,
Калениченко М.І., Обремська О.К., Леванда Л.І.,
Сірик О.О.
Контактний телефон: (044) 275–57–00.
Пропонується спосіб лікування двобічного плеврального випоту неясного
генезу, суть якого полягає у виконанні, в день поступлення хворого, двобічної
трансторакальної біопсії парієтальної плеври з наступним дренуванням обох
плевральних порожнин (ПП) дренажами “Блейк” та виконанні спіральної комп’ютерної томографії, визначаючи при цьому сторону більшого ураження і наявність злукового процесу в ПП. Створюють діагностичний пневмоторакс на стороні більшого ураження. На наступний день виконують відеоторакоскопічне
втручання. Останнє належить до малоінвазивної хірургії та дозволяє виконувати
оперативні втручання без торакотомної рани, що, відповідно, прискорює процес
реабілітації хворих. Після виконання необхідного об'єму хірургічного втручання
ПП дренують дренажем "Блейк", а в кінці операції виконують фібробронхоскопію і щодня виконують міжреберну блокаду в місці розташування
дренажу та внутрішньоплевральне введення місцевого анестетика наропіну.
Застосування нововведення підвищує результативність лікування на 36,8%,
скорочує строки лікування на 18 днів, витрати лікарських препаратів, скорочує
строки призначення системних анальгетиків на 17 днів, зменшує ускладнення на
32,0%, рецидиви - на 22,9 %, виникнення хронізації процесу - на 13,9%.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №
66029, МПК8 А 61 В 1/267, А 61 В 17/00 від 26.12.11.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику відділення хірургічного
лікування туберкульозу та НЗЛ, ускладнених гнійно-септичними інфекціями ДУ
“Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім.Ф.Г.Яновського Національної академії медичних наук України” з 12.01.12, відділення торакальної
хірургії комунального закладу “Херсонський обласний протитуберкульозний
диспансер Херсонської обласної ради” з 12.01.12, відділення торакальної хірургії
Львівського регіонального фтизіопульмонологічного лікувально-діагностичного
центру з 10.10.12.
Впровадження нововведення потребує кошти – не визначено.
Необхідне обладнання: операційна, відділення інтенсивної терапії, набір хірургічних інструментів, відеоторакоскопічний центр
“Олімпус”, дренаж "Блейк", фібробронхоскоп.
Послуги розробників: інформаційний лист, курси інформації та стажування.
25.
КПКВ 6561040
Спосіб діагностики туберкульозу у дітей (ДТД).
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Автори розробники: Білогорцева О.І., Симоненкова Н.В., Сіваченко О.Є.,
Чередник Ю.О., Волик М.О., Доценко Я.І.,
Стополянський О.В.
Контактний телефон: (044) 275–36–02.
Пропонується спосіб ДТД, що полягає в поєднанні двох методів ідентифікації МБТ: культурального (культивування досліджуваних зразків біологічного матеріалу з імовірним вмістом МБТ на рідких живильних середовищах)
та молекулярно-генетичного (техніка ПЛР) на проміжних етапах культивування.
При культивуванні МБТ на рідкому живильному середовищі, додатково
поетапно, кожні 2–3 дні з 20-го по 30-й день інкубації, проводять забір проб
досліджуваних зразків із подальшою ідентифікацією мікобактерій туберкульозу
методом полімеразної ланцюгової реакції.
Застосування нововведення прискорює термін ДТД на 13–19 днів, що дає
підстави для раннього призначення адекватної терапії, скорочує терміни
госпіталізації.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №
68342, МПК8 A 61 B 10/00, C 12 N 1/02, C 12 N 15/00 від 26.03.12.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику відділення туберкульозу
легень у дітей ДУ “Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім.Ф.Г.
Яновського НАМН України” з 26.04.12, Київської міської дитячої клінічної
туберкульозної лікарні з 18.06.12.
Впровадження нововведення потребує кошти – не визначено.
Необхідне обладнання: прилад для культивування МБТ на рідкому живильному середовищі, набір реактивів для проведення
ПЛР, ампліфікатор, холодильник для зберігання
зразків біологічного матеріалу, або холодильна камера для їх заморожування, стерильні контейнери
(флакони), що герметично закриваються корками,
для зберігання зразків мокротиння, одноразові
шприци ємністю 5 мл.
Послуги розробників: інформаційний лист, курси інформації та стажування.
26.
КПКВ 6561040
Модифікована схема лікування хворих (МСЛХ) на вперше
діагностований туберкульоз легень (ВДТЛ).
Автори розробники: Кужко М.М., Гульчук Н.М., Гуменюк М.І.
Контактний телефон: (044) 275–42–00.
Пропонується МСЛХ на ВДТЛ, суть якої полягає в тому, що в інтенсивну
фазу лікування у складі 5-компонентного режиму лікування застосовують комплексне внутрішньовенне введення 60 доз ізоніазиду (10% розчин для інфузій),
ріфаміцину натрієвої солі (концентрат 30 мг/мл для приготування розчину для
інфузій) та етамбутолу гідрохлориду (10% розчин для інфузій) у фармакопейно
припустимих дозах сумісно із пероральним застосуванням піразинаміду та
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внутрішньом'язевим введенням стрептоміцину, що дозволяє збільшити частоту
абацилювання мокротиння на 20% у порівнянні зі стандартною терапією.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику терапевтичного відділення хворих туберкульозом легень із супутніми захворюваннями ДУ “Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім.Ф.Г.Яновського НАМН України”
з 11.01.12, клініки туберкульозу Головного військово-медичного клінічного
центру «ГВКГ» з 01.2012.
Впровадження нововведення потребує кошти – не визначено.
Необхідне обладнання: не потребує.
Послуги розробників: курси інформації та стажування, наукові публікації.
_ДУ НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ХІРУРГІЇ ТА ТРАНСПЛАНТОЛОГІЇ_
_________ім._О.О.ШАЛІМОВА НАМН УКРАЇНИ__________
03680, м.Київ, вул. Героїв Севастополя, 30, телефон: (044) 497-13-74,
факс: (044) 408-19-09
1.
КПКВ 6561020
Спосіб моделювання зовнішньої нориці товстої кишки (ЗНТК).
Автори розробники: Фурманов Ю.А., Савицька І.М., Терехов В.Г.,
Гейленко О.А.
Контактний телефон: (044) 408-52-81.
Пропонується спосіб моделювання ЗНТК, суттю якого є те, що операційне
втручання на піддослідній тварині виконують через мініінвазивний розріз в
черевній стінці, отвір кишки підшивають до країв шкірного розтину слизовою
оболонкою назовні з утворенням валика, формуючи при цьому вхідний отвір
каналу нориці.
Застосування нововведення створює більш повноцінну модель, наближену
до клінічної ситуації.
На дану наукову розробку одержано патент України № 68501.Бюл.№6 2012.
Нововведення впроваджено в експериментальному відділі ДУ"НІХТ ім.
О.О.Шалімова" НАМН України.
Впровадження нововведення потребує кошти для інструментарію.
Необхідне обладнання: хірургічний інструментарій, апарат для інгаляційного наркозу.
Послуги розробників: курси інформації та стажування.
2.
КПКВ 6561040
Спосіб діагностування інсулін-продукуючих пухлин (ІПП)
підшлункової залози (ПЗ).
Автори розробники: Копчак В.М., Копчак К.В., Кондратюк В.А.
Контактний телефон: (044 ) 408-57-17.
Пропонується спосіб діагностування ІПП ПЗ, що включає ангіографічне
дослідження судин ПЗ та селективну артеріальну стимуляцію шляхом внутрішньоартеріального введення 10% глюконату кальцію 3 мл, в гастродуоденальну,
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селезінкову, верхню брижову і власну печінкову артерію з печінковим забором
крові. У випадку коли кровопостачання відбувається дорзальною панкреатичною
артерією, додатково виконують введення глюконату кальцію в останню і, якщо
після цього підвищується концентрація інсуліну, діагностують пухлину,
локалізовану в тілі або в хвості підшлункової залози.
На дану наукову розробку одержано патент України 67512. Бюл.№ 4, 2012.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ"НІХТ ім.
О.О.Шалімова" НАМН України.
Впровадження нововведення в клінічну практику потребує кошти для
інструментарію та проходження курсів.
Необхідне обладнання: рентгенангіографічний апарат, контрастні речовини,
катетери, провідники.
Послуги розробників: курси інформації та стажування.
3.
КПКВ 6561040
Спосіб підготовки до накладання превентивної колостоми (НПК).
Автор розробник: Білянський Л.С.
Контактний телефон: (044 ) 408-15-11.
Пропонується спосіб підготовки до НПК, який включає інтраопераційний
обхват трималкою трансбрижово ободової кишки проксимальніше рівня
анастомозу і вивід кінців трималки на шкіру, який відрізняється тим, що кінці
трималки виводять через прокол в передній черевній стінці.
На дану наукову розробку отримано патент України № 63580 від 10.10.12.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ"НІХТ ім.
О.О.Шалімова" НАМН України.
Впровадження нововведення потребує кошти для проходження курсів.
Необхідне обладнання: хірургічний інструментарій
Послуги розробників: курси стажування.
4.
КПКВ 6561040
Спосіб діагностики слабкості задньої стінки пахвинного каналу (ЗСПК).
Автор розробник: Білянський Л.С.
Контактний телефон: (044 ) 408-15-11.
Пропонується спосіб діагностики слабкості ЗСПК, який включає
рентгенографію після введення рентгеноконтрастної речовини в черевну
порожнину через прокол в передній черевній стінці. Згідно зі способом,
попередньо накладають напружений карбоксиперитонеум. У разі невизначеності
діагнозу, в черевну порожнину вводять метиленовий синій.
На дану наукову розробку отримано патент України № 68537 від 26.03.12.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ"НІХТ ім.
О.О.Шалімова" НАМН України.
Впровадження нововведення в клінічну практику потребує кошти для
інструментарію та проходження курсів.
Необхідне обладнання: голка Вереша, троакар діаметром 5 мм, мікроміри113

гатор 4F, інсуфлятор, водорозчинний рентгеноконтрастий розчин, рентгенівський апарат, розчин
метиленового синього.
Послуги розробників: курси інформації та стажування.
5.
КПКВ 6561040
Спосіб пластики печінкових вен (ППВ) при трансплантації лівої
латеральної секції печінки від живого родинного донора у дітей.
Автор розробник: Котенко О.Г.
Контактний телефон: (044 ) 418-61-81.
Пропонується спосіб ППВ, який включає накладання анастомозу між
загальним устям лівої, правої та серединної печінкових вен реципієнта та
загальним устям лівої печінкової вени донора Використовують аутовенозну
вставку з розвилки ворітної вени реципієнта, один з боків якої анастомозують з
загальним устям печінкових вен реципієнта, а інший з загальним устям лівої
печінкової вени донора.
Застосування нововведення уникає звуження просвіту нижньої порожнистої
вени і, тим самим зменшує кількість тромботичних ускладнень. Спосіб може
бути використаний для лікування хворих із термінальною стадією захворювань
печінки шляхом трансплантації печінки.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ"НІХТ ім.
О.О.Шалімова" НАМН України.
Впровадження нововведення в клінічну практику потребує кошти для
інструментарію та проходження курсів.
Послуги розробників: курси інформації та стажування.
6.
КПКВ 6561040
Спосіб хірургічного лікування поєднаного дефекту м’яких тканин
(ДМТО) обличчя та слизової оболонки ротової порожнини (СОРП).
Автори розробники: Галич С.П., Огородник Я.П., Резніков О.В.,
Симулик Є.В.
Контактний телефон: (044 ) 454-20-64.
Пропонується спосіб хірургічного лікування поєднаного ДМТО та СОРП,
включає пересадку променевого клаптя передпліччя та полягає в тим, що
використовують фасціальний варіант променевого клаптя передпліччя, який
преламінують на першому етапі силіконовою пластиною, а на другому пересаджують на обличчя та закривають дефект.
На дану наукову розробку одержано патент України № 72868, Бюл. №16
від 27.08.12.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ"НІХТ ім.
О.О.Шалімова" НАМН України.
Впровадження нововведення в клінічну практику потребує кошти для
інструментарію та проходження курсів.
Необхідне обладнання: інструменти для загальнохірургічних та мікрохірур114

гічних операцій.
Послуги розробників: курси інформації та стажування.
7.
КПКВ 6561040
Спосіб хірургічного лікування (ХЛ) наскрізного дефекту м’яких тканин
верхньої повіки (ДМТВП).
Автори розробники: Галич С.П., Огородник Я.П., Дабіжа О.Ю.,
Фурманов О.Ю., Гиндич О.А.
Контактний телефон: (044) 454-20-64.
Пропонується спосіб ХЛ ДМТВП, який включає транспозицію парамедіанного лобного клаптя та закриття дефекту шкіри верхньої повіки шкірною частиною лобного клаптя, який полягає в тому, що на першому етапі проводять
преламінацію парамедіанного лобного клаптя силіконовою пластиною, а на
другому - проводять транспозицію преламінованого клаптя в ділянку
наскрізного дефекту верхньої повіки та закривають дефект слизової оболонки
повіки неокапсулою клаптя, що утворилась навколо силіконової пластини.
На дану наукову розробку одержано патент України № 72869 від 27.08.12.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ"НІХТ ім.
О.О.Шалімова" НАМН України.
Впровадження нововведення потребує кошти для проходження курсів.
Необхідне обладнання: набір інструментів для проведення загальнохірургічних та мікрохірургічних операцій.
Послуги розробників: курси інформації та стажування.
8.
КПКВ 6561040
Спосіб хірургічного лікування (ХЛ) наскрізного дефекту м’яких тканин
верхньої повіки (НДМТВП).
Автори розробники: Галич С.П., Огородник Я.П., Дабіжа О.Ю.,
Фурманов О.Ю., Гиндич О.А.
Контактний телефон: (044 ) 454-20-64.
Пропонується спосіб ХЛ НДМТВП, який включає транспозицію парамедіанного лобного клаптя з розміщеним хрящовим аутотрансплантатом, та
закриття ним НДМТВП, який в тому, що на першому етапі проводять
преламінацію хрящового аутотрансплантата в тканини парамедіанного лобного
клаптя, а на другому - проводять транспозицію преламінованого клаптя в
ділянку наскрізного дефекту верхньої повіки.
На дану наукову розробку одержано патент України № 72876, 27.08.12.
Бюл. №16.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ"НІХТ ім.
О.О.Шалімова" НАМН України.
Впровадження нововведення в клінічну практику потребує кошти для
інструментарію та проходження курсів.
Необхідне обладнання: інструменти для загальнохірургічних та мікрохірургічних операцій.
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Послуги розробників: курси інформації та стажування.
9.
КПКВ 6561040
Метод кількісного визначення концентрації простацикліну і тромбоксану сироватки крові для ранньої діагностики та прогнозування
розвитку абдомінального сепсису (АС).
Автори розробники: Бубало О.Ф, Дєєв В.А.
Контактний телефон: (044) 454-20-45.
Пропонується спосіб для ранньої діагностики та прогнозування розвитку
АС. Оцінюючи кількісні показники простацикліну і тромбоксану сироватки
крові, відзначаємо, що при зниженні концентрації простациклину і збільшенні
тромбоксану діагностується патологічний процес черевної порожнини. При
поглибленні цієї тенденції діагностується генералізація гнійно-септичного
процесу, який з часом набуває некерованої форми АС. Поява зворотної тенденції
свідчить про ефективність проведеної інтенсивної терапії.
Застосування нововведення дає можливість діагностувати гнійно-септичні
ускладнення в післяопераційному періоді, визначити тенденцію перебігу та
ефективність інтенсивної терапії.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ"НІХТ ім.
О.О.Шалімова" НАМН України.
Необхідне обладнання: стандартні тест-набори для проведення
радіоімунних досліджень.
Послуги розробників: курси інформації та стажування.
10.
КПКВ 6561040
Спосіб бужування стравоходу (БС).
Автори розробники:
Бурий О.М., Усенко О.Ю., Вербицкий М.П.,
Терешкевич І.С., Мовчан Б.Б., Дмитренко О.П.,
Миколюк Ю.В.
Контактний телефон: (044) 454-20-08.
Пропонується спосіб БС, який включає проведення струни за стриктуру
стравоходу, по якій проводять тонкий гнучкий буж по каналу ендоскопа, по
якому проводять більш жорсткий зонд більшого діаметру за стриктуру, через
просвіт якого проводять струну для бужа.
На дану наукову розробку отримано патент України № 70973 від 25.06.12.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ"НІХТ ім.
О.О.Шалімова" НАМН України.
Впровадження нововведення потребує кошти для проходження курсів.
Необхідне обладнання: набір інструментів для проведення ендоскопії та
бужування.
Послуги розробників: курси інформації та стажування.
11.
КПКВ 6561040
Спосіб хірургічного лікування хвороби Дюпюітрена (ХД).
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Автори розробники: Дрюк М.Ф., Гришай С.Є.
Контактний телефон: (044) 408-20-31.
Пропонується спосіб хірургічного лікування ХД, що включає розподілення препарату вздовж магістральних судин, попередньо інфільтруючи тканини
розчином лідокаїна та полягає в тому, що в тканини вводять довгу з тупим
кінцем канюлю, яка має бокові отвори, проводять її вздовж магістральних судин,
виконуючи інфільтрацію тканин лідокаїном, а при зворотній тракції канюлі
вводять препарат.
Застосування нововведення знижує травматичність та складність операції
при лікуванні хворих на облітеруючі захворювання судин при ішемії кінцівок.
На дану наукову розробку отримано патент України № 75205 UA. Бюл. №
22, 2012.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ"НІХТ ім.
О.О.Шалімова" НАМН України.
Впровадження нововведення потребує кошти для проходження курсів.
Необхідне обладнання: загальнохірургічний інструментарій.
Послуги розробників: курси інформації та стажування.
12.
КПКВ 6561040
Спосіб накладання панкреатоєюноанастомозу (НПЄА) при резекції
підшлункової залози (ПЗ).
Автори розробники:
Копчак В.М., Хомяк І.В., Копчак К.В.
Контактний телефон: (044) 408-57-17.
Пропонується спосіб НПЄА при резекції ПЗ, який включає формування
інвагінаційного анастомозу між головною панкреатичною протокою та порожниною тонкої кишки та полягає в тому, що перед формуванням анастомозу зріз
кукси ПЗ прошивають по площині таким чином, що стискають паренхіму,
протоки залози, судини, залишаючи вільною головну панкреатичну протоку.
Застосування нововведення знижує кількість післяопераційних ускладнень
у вигляді неспроможності анастомозу та крайових некрозів підшлункової залози.
На дану наукову розробку одержано патент України № 66482. Бюл. №1 від
10.01.12.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ"НІХТ ім.
О.О.Шалімова" НАМН України.
Впровадження нововведення потребує кошти для проходження курсів.
Необхідне обладнання: загальнохірургічний інструментарій.
Послуги розробників: курси інформації та стажування.
13.
КПКВ 6561040
Спосіб хірургічного лікування (ХЛ) юкстаренальної аневризми (ЮА)
черевної частини аорти (ЧЧА).
Автор розробник: Нікульніков П.І.
Контактний телефон: (044) 408-22-88.
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Пропонується спосіб ХЛ ЮАЧЧА, який включає аортотомію, алопротезування аневризми ЧЧА з формуванням проксимального та дистального анастомозів та полягаєв в тому, що проксимальний анастомоз виконують косим, при
цьому його нижній край формують нижче устя ниркової артерії.
Застосування нововведення знижує тривалість операції та зменшує кількість
ускладнень.
На дану наукову розробку одержано патент України № 59802 UA. 2011.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ"НІХТ ім. О.О.Шалімова" НАМН України, Запорізькій обласній клінічній лікарні ім. Андрія Новака.
Впровадження нововведення потребує кошти для проходження курсів.
Необхідне обладнання: хірургічний інструментарій для проведення судинних операцій.
Послуги розробників: курси інформації та стажування.
14.
КПКВ 6561040
Спосіб проведення дуоденоскопа в привідну петлю тонкої кишки (ТК).
Автори розробники: Огородник П.В., Дейниченко А.Г., Христюк Д.І.
Контактний телефон: (044 ) 408-28-44.
Пропонується спосіб проведення дуоденоскопа в привідну петлю ТК, який
включає введення дуоденоскопа в порожнину шлунка, та полягаєв тому, що
через його інструментальний канал проводять діатермальну петлю, яку заводять
у привідну петлю ТК, захоплюють нею фрагмент слизової оболонки кишки та по
петлі, як по провіднику, заводять дуоденоскоп у привідну петлю тонкої кишки.
Застосування нововведення спрощує проведення маніпуляції.
На нововведення одержано патент № 68538. Бюл. № 6, 2012.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ"НІХТ ім.
О.О.Шалімова" НАМН України.
Впровадження нововведення в клінічну практику потребує кошти для
інструментарію та проходження курсів.
Необхідне обладнання: дуоденоскоп, діатермальна петля.
Послуги розробників: курси інформації та стажування.
15.
КПКВ 6561040
Спосіб діагностики дисфункції сфінктера Одді (ДДСО).
Автори розробники: Ничитайло М.Ю., Кожара С.П., Харлановська О.П.,
Кабанов О.В.
Контактний телефон: (044) 454-20-41.
Пропонується спосіб ДДСО, що включає вимірювання тиску в порожнині
органа за допомогою катетера, підключеного до манометра. Під час дослідження
в порожнину дванадцятипалої кишки вводять розчин соляної кислоти. Тиск
вимірюють в антральному відділі шлунка під час стимульованої секреції
підшлункової залози. За значеннями верхньої границі базального тиску ДДСО.
На дану наукову розробку одержано патент України № 70972. Бюл. № 12,
2012.
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Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ"НІХТ
О.О.Шалімова" НАМН України.
Впровадження нововведеня потребує кошти для проходження курсів.
Необхідне обладнання: двоканальний зонд, катетери, манометр.
Послуги розробників: курси інформації та стажування.

ім.

16.
КПКВ 6561040
Спосіб лікування холедохолітіазу (ЛХТ), ускладненого високою
механічною жовтяницею (УВМЖ).
Автори розробники: Огородник П.В., Дейниченко А.Г., Христюк Д.І.
Контактний телефон: (044) 408-28-44.
Пропонується спосіб ЛХТ, УВМЖ, що включає ендоскопічну ретроградну
панкреатохолангіографію, папілосфінктеротомію та літоекстракцію, який полягає в тому, що спочатку виконують діагностичну папілотомію та ендобіліарне
стентування, а ендоскопічну папілосфінктеротомію та літоекстракцію
виконують після стихання явищ обтураційної жовтяниці та гнійного холангіту.
Застосуванняі нововведення зменшує кількість ускладнень у вигляді
кровотечі з папілотомної рани.
На дану наукову розробку одержано патент України № 66495. Бюл.№1,2012.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ"НІХТ ім.
О.О.Шалімова" НАМН України.
Впровадження нововведення потребує кошти для проходження курсів.
Необхідне обладнання: дуоденоскоп, торцевий папілотом, струнний папілотом, корзинка Dormia, ендобіліарний стент.
Послуги розробників: курси інформації та стажування.
17.
КПКВ 6561040
Спосіб лікування холедохолітіазу (ЛХТ).
Автори розробники: Огородник П.В., Дейниченко А.Г., Христюк Д.І.
Контактний телефон: (044 ) 408-28-44.
Пропонується спосіб ЛХТ, що включає ендоскопічну ретроградну панкреатохолангіографію, сфінктеротомію та літоекстракцію, який полягає в тому, що
після ендоскопічної папілосфінктеротомії видаляють дистальний конкремент
загальної жовчної протоки, призначають інфузійну та спазмолітичну терапію
протягом 3-4 днів. Після цього виконують контрольну ретроградну панкреатохолангіографію та, при необхідності, виконують подальшу літоекстракцію.
Застосування нововведення зменшує кількість ускладнень.
На дану анукову розробку одержано патент України №66494.Бюл.№ 1, 2012.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ"НІХТ ім.
О.О.Шалімова" НАМН України.
Впровадження нововведення в клінічну практику потребує кошти для
інструментарію та проходження курсів.
Необхідне обладнання: дуоденоскоп, струнний папілотом, корзинка Dormia.
Послуги розробників: курси інформації та стажування.
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18.
КПКВ 6561040
Літотриптор (ЛТ).
Автори розробники: Огородник П.В., Дейниченко А.Г., Христюк Д.І.,
Демидик О.М., Коломійцев В.І.
Контактний телефон: (044) 408-28-44.
Пропонується ЛТ, що містить гнучку трубку, тяги у вигляді струни,
дистальний кінець якої закінчується кошиком Дорміа, а проксимальний кінець
оснащений рукояткою. На дистальному полюсі корзинки Дорміа прилаштований
багатогранний металевий клин.
Застосування нововведення має більш високу руйнівну можливість.
На дану наукову розробку отримано патент України №75315. Бюл. № 22,
2012.
Нововведення
впроваджено
в
лікувальну
практику
ДУ"НІХТ
ім.О.О.Шалімова" НАМН України.
Впровадження нововведення потребує кошти для проходження курсів.
Необхідне обладнання: дуоденоскоп, струнний папілотом, кошик Dormia.
Послуги розробників: курси інформації та стажування.
________ДУ НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР________
__"Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска" НАМН України__
03680, МСП м.Київ-151, вул. Народного ополчення, 5. телефон: (044) 275-66-22,
факс: (044) 275-42-09, e-mail: stragh@bigmir.net
1.
КПКВ 6561040
Спосіб оцінки міокардіального резерву (МР) лівого шлуночка (ЛШ).
Автори розробники: Следзевська І.К., Строганова Н.П., Бабій Л.М.
Контактний телефон: (044) 249-70-06, (044) 249-70-20, (044) 249-88-08.
Пропонується спосіб оцінки МРЛШ, що включає вимірювання об’єму ЛШ та
оцінку МРЛШ, який полягає в тому, що визначають кінцево-систолічний об’єм
(залишковий об’єм) та кінцево-діастолічний об’єм ЛШ, співвідношення КСО і КДО,
та у випадку, якщо співвідношення менше 0,45, роблять висновок про достатність
МРЛШ; у випадку, якщо співвідношення знаходиться в межах 0,45-0,55, роблять
висновок про обмеженість МРЛШ; у випадку, якщо співвідношення більше 0,56,
роблять висновок про значне обмеження міокардіального резерву лівого шлуночка.
Застосування нововведення дозволяє оцінити МР, не вимагає інвазивного
втручання, рентгенівського дослідження, навантаження хворого певним об’ємом
рідини, що спрощує обстеження хворого; дозволить покращити оцінку ефективності
відновлювального лікування хворих після перенесеного інфаркту міокарда.
На дану наукову розробку отримано Деклараційний патент України № 73239.
Нововведення впроваджено у відділенні інфаркту міокарда і відновлювального
лікування ДУ ННЦ-«Інститут кардіології ім.М.Д.Стражеска» НАМН України.
Необхідне обладнання: ехокардіограф.
Послуги розробников: курси інформації та стажування, патент України.
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2.
КПКВ 6561040
Вплив медикаментозної терапії (МТ) на прогресування субклінічного
атеросклерозу та розвиток судинних ускладень у хворих на
ревматоїдний артрит (РА).
Автори розробники: Коваленко В.М., Лисенко Г.І., Хіміон Л.В.,Гарміш О.О.
Контактний телефон: (044) 275-66-22.
Розроблено схеми МТ, що здійснюють плейотропний вплив на показники
ліпідного обміну, імунний і цитокіновий статус, сприяючи сповільненню прогресування атеросклеротичного процесу та відповідно профілактику розвитку кардіо- і цереброваскулярних ускладнень у хворих на РА. Встановлено, що тривале
застосування препаратів «базисної» терапії при лікуванні хворих на РА супроводжується зменшенням показників активності артриту, і одночасно є засобом
профілактики прогресування субклінічного атеросклерозу (СА) і розвитку серцево-судинних ускладнень. Застосування метотрексату в якості препарату тривалої терапії РА супроводжується мінімальним прогресуванням СА (за підрахунком атеросклеротичних бляшок в сонних артеріях) і мінімальною частотою розвитку атеросклероз-залежних кардіо- і церебро-васкулярних ускладнень.
Відсутність постійного прийому препаратів «базисної» терапії РА асоціюється з
суттєвими проатерогенними змінами в ліпідному спектрі крові, збільшенням
показників активності запального процесу, зростанням імунологічного дисбалансу, і ендотеліальної дисфункції, викликаючи розвиток системних проявів РА,
прискорення прогресування СА та до вірогідного зростання
судинних
ускладнень. Застосування глюкокортикостероїдів на фоні постійного прийому
препаратів «базисної» терапії (метотрексату, лефлуноміду) сприяє зменшенню
активності запалення, зменшенню негативного впливу стероїдів на ліпідний
обмін та прогресування атеросклерозу.
Необхідне обладнання: тест-системи для оцінки ліпідного обміну, цитокінового статусу, рівня IFN-γ; проліферативної активності лімфоцитів; показників фагоцитарної
активності нейтрофілів.
Послуги розробників: семінари.
3.
КПКВ 6561040
Спосіб віднесення до групи ризику (ГР) несприятливого перебігу (НП)
серцевої недостатності (СН).
Автори розробники: Мазур І.Д., Воронков Л.Г., Ляшенко А.В.
Контактний телефон: (044) 275 - 53- 87, (044) 275-86-77.
Пропонується спосіб віднесення до ГРНП СН, який передбачає визначення у
пацієнтів поліморфізму гена, а саме поліморфізм Т(-786)С промотору гена
ендотеліальної NO-синтази та у випадку встановлення наявності СС генотипу
поліморфізму Т(-786)С промотору гена ендотеліальної NO-синтази прогнозують
несприятливий перебіг СН протягом найближчих 30 місяців.
Застосування нововведення забезпечує можливість віднесення пацієнта до
ГРНП СН (високий ризик смерті або необхідність госпіталізації з приводу де121

компенсації кровообігу), що надає можливість почати адекватне проблемі лікування хворих СН впродовж наступного диспансерного спостереження, спрямованого на підвищення якості життя і поліпшення виживаності пацієнтів з ХСН;
спрощує оцінку ефективності лікування хворих з ХСН.
Нововведення впроваджено у відділенні серцевої недостатності ДУ ННЦ«Інститут кардіології ім.М.Д.Стражеска» НАМНУкраїни.
Необхідне обладнання: праймер, виробництва ‘Синтол’(Росія), рестриктаза
Pdil виробництва ‘Ферментас’, Латвія на апараті
‘Applied Biosystems 2700’, (‘PerkinElmer’, США).
транслюмінатор (‘Біоком’, Росія).
Послуги розробников: курси інформації та стажування, інформаційний лист.
4.
КПКВ 6561040
Спосіб оцінки профілю ризику та стану контролю артеріальної
гіпертензії (АГ) в сільській популяції (СП).
Автори розробники: Горбась І.М., Смирнова І.П., Кваша О.О.
Контактний телефон: (044) 249-70-36, (044) 249-70-38.
Пропонується кількісна оцінка показників, що характеризують динаміку
профілю ризику та стану контролю артеріальної гіпертензії в сільській популяції.
Застосування нововведення забезпечує можливість визначення додаткових
показників, які характеризують якість лікування АГ в СП, отримати дані за
розповсюдженістю, які є контрольними для лікувально-профілактичних закладів
при проведенні цілеспрямованих оглядів сільського населення, що дозволяють
виявити хворих та осіб, схильних до розвитку цього захворювання; поліпує стан
здоров'я сільського населення (зниження захворюваності, інвалідності та
смертності від АГ).
Нововведення впроваджено у відділі популяційних досліджень ДУ ННЦ
«Інститут кардіології ім.М.Д.Стражеска» НАМН України.
Необхідне обладнання: апарати для вимірювання кров'яного тиску, електрокардіографи, ваги, ростомір, біохімічний аналізатор.
Послуги розробників: курси інформації та стажування, методичні рекомендації.
5.
КПКВ 6561040
Спосіб оцінки регіонального рівня популяційного здоров’я (ПЗ) населення
з хворобами системи кровообігу.
Автори розробники: Корнацький В.М., Третяк І.В.
Контактний телефон: (044) 501-30-89.
Пропонується визначення співвідношення показника захворюваності, поширеності та смертності у певному регіоні до показника захворюваності, поширеності та смертності по Україні і обчислення показника рівня за ПЗ
населення у регіоні за формулою: Пзр =(Зр/Зу + Пр/Пу):Ср/Су, де Зр –
показник захворюваності у певному регіоні, Зу – середній показник
захворюваності по Україні, Пр – показник поширеності у певному регіоні, Пу –
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середній показник поширеності по Україні, Ср – показник смертності у певному регіоні, Су – середній показник смертності по Україні; та у випадку, коли
показник рівня популяційного здоров’я населення у регіоні (Пзр) вище 2,
рівень ПЗ у регіоні оцінюють як високий; якщо показник Пзр знаходиться в
межах 1,8 – 2,0 рівень ПЗ населення у регіоні оцінюють як задовільний, а у
випадку, коли показник Пзр менше 1,8 - як низький.
Розробка відноситься до медицини, а саме до соціальної медицини, профілактичної медицини та кардіології, і може бути використана для комплексної порівняльної оцінки рівня здоров’я населення щодо серцево-судинної патології в окремих регіонах з метою швидкого виявлення регіонів, що пріорітетно потребують
організаційно-методичних заходів, спрямованих на покращання стану ПЗ.
Необхідне обладнання: не потребує.
Послуги розробників: наукові публікації, лекції, доповіді.
6.
КПКВ 6561040
Спосіб удосконалення медикаментозного лікування хворих після
коронарного стентування (КС).
Автори розробники: Лутай М.І., Соколов Ю.М., Гавриш О.С, Ломаковсь
кий О.М., Бугаєнко В.В., Лисенко А.Ф., Циж О.В.,
Голікова І.П., Слободський В.А.
Контактний телефон: (044) 248-70-29.
Пропонується хворим після КС без клінічних проявів ІХС проводити дозоване фізичне навантаження, і при наявності безбольової депресії ST на ЕКГ до
терапії ліпідемічними та антиагрегантними препаратами додавати антиішемічні
препарати (β-блокатори та/або антагоністи кальцієвих каналів або блокаторів If
рецепторів) для поліпшення перебігу ІХС. У залежності від ЧСС комбінувати
призначення β-блокатора та івабрадина. Дозу препаратів підвищувати до утримання ЧСС на рівні між 50 та 60 уд/хв та залишати незмінною в подальшому
лівкуванні.
Застосування нововведення збільшує клінічну ефективність апробованої
стратегії лікування хворих на стенкокардію як у досягненні цільових рівнів ЧСС,
так і у зменшенні симптомів стенокардії; поліпшує якість лікування хворих на
хронічну ішемічну хворобу серця.
Нововведення впроваджено у відділах атеросклерозу та хронічної ішемічної
хвороби серця та ретнгенєндоваскулярної хірургії ДУ ННЦ «Інститут кардіології
ім.М.Д.Стражеска» НАМН України.
Необхідне обладнання: тредміл або велоергометр, апарат ЕхоКГ,
електрокардіограф
Послуги розробників: інформаційні листи, курси інформації та стажування, семінари.
7.
КПКВ 6561040
Спосіб оцінки ефективності стентування оклюзованої коронарної
артерії (СОКА) у хворих на ІХС.
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Автори розробники: Лутай М.І., Соколов Ю.М., Гавриш О.С, Ломаковський О.М., Бугаенко В.В., Лисенко А.Ф., Циж О.В.,
Голікова І.П., Слободський В.А.
Контактний телефон: (044) 248-70-29.
Пропонується хворим на ІХС після проведення СОКА серця з метою визначення ефективності проведенної реваскуляризації. Застосування цього способу
дозволяє хворим після СОКА отримати інформацію щодо ефективності проведеного втручання, що дозволяє уникнути зайвого призначення антиангінальних препаратів або значних доз ліків.
Застосування нововведення поліпшує якість лікування хворих на хронічну
ішемічну хворобу серця.
Нововведення впроваджено у відділах атеросклерозу і хронічної ІХС та
ретнгенєндоваскулярної хірургії ДУ ННЦ «Інститут кардіології ім.М.Д.Стражеска» НАМН України.
Необхідне обладнання: тредміл або велоергометр, апарат Ехо-КГ,
електрокардіограф.
Послуги розробників: інформаційні листи, курси інформації та стажування, семінари.
8.
КПКВ 6561040
Спосіб диференційної діагностики (ДД) гострого та хронічного
дифузного міокардиту (ХДМ).
Автори розробники: Коваленко В.М., Несукай О.Г., Гавриленко Т.І.,
Чернюк С.В, Якушко Л.В.
Контактний телефон: (044) 275-66-22
Пропонується спосіб ДД гострого та ХДМ на основі вивчення міокардиту на
основі вивчення активності реакції бласттрансофрмації лімфоцитів, індукованих
міокардом (РБТЛм) в сироватці крові. При значенні цього показника ≥ 6,5%. Судять про наявність гострого ДМ, а при його значенні ≤ 5% – про наявність ХДМ.
Застосування нововведення спрощує диференційну діагностику гострого та
хронічного ДМ.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №
49456.
Нововведення впроваджено у відділенні некоронарогенних хвороб серця та
клінічної ревматології ДУ ННЦ «Інститут кардіології ім.М.Д.Стражеска» НАМН
України.
Необхіднео обладнання: сироватка крові хворого, поживне середовище Ігла,
10% ембріональна сироватка, розчин гентаміцину
80 мкг/мл.
Послуги розробників: курси інформації та стажування.
9.
КПКВ 6561040
Спосіб диференційної діагностики (ДД) хронічного дифузного
міокардиту (ХДМ) та дилатаційної кардіоміопатії (ДК).
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Автори розробники: Коваленко В.М., Несукай О.Г., Гавриленко Т.І.,
Чернюк С.В, Якушко Л.В.
Контактний телефон: (044) 275-66-22.
Пропонується спосіб ДД ХДМ та ДК на основі вивчення активності середнього титру антитіл до міокарду (АТм). При значенні цього показника ≥20 ум.од.
судять про наявність ХДМ, а при його значенні ≤10 ум.од.– про наявність ДК.
Застосування нововведення спрощує ДД ХДМ та ДК.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №
49457.
Нововведення впроваджено у відділенні некоронарогенних хвороб серця та
клінічної ревматології ДУ ННЦ «Інститут кардіології ім.М.Д.Стражеска» НАМН
України.
Необхідне обладнання: сироватка крові досліджуваного, антиген, еритроцити барана, гемолітична сироватка, солянокислий
гематин.
Послуги розробників: курси інформації та стажування.
10.
КПКВ 6561040
Спосіб оцінки клінічного стану хворих з гострою декомпенсованою
серцевою недостатністю (ГДСН).
Автори розробники: Пархоменко О.М., Кожухов С.М., Іркін О.І.,
Лутай Я.М., Скаржевський О.А., Буртняк А.
Контактний телефон: (044) 245-65-44, (044) 249-70-15.
Пропонується спосіб оцінки клінічного стану пацієнтів з ГДСН, в якому
застосовуються прості клінічні показники, які визначаються при об’єктивному
огляді пацієнтів. Кожному показнику, в залежності від його вираженості чи
граничних значень, присвоюється певна кількість балів, які потім
підсумовуються за всіма критеріями. Кількість балів на час госпіталізації до
стаціонару відображає ступінь важкості пацієнта. В процесі лікування стан
оцінюється через певні проміжки часу. Клінічний стан може оцінюватися в
окремого пацієнта, чи порівнюватися між групами пацієнтів.
Застосування нововведення суттєво спрощує оцінку клінічного стану пацієнтів. На основі динаміки кількості балів здійснюється висновок про
адекватність патогенетичної терапії, що дає можливість своєчасно впливати на
ефективність лікування; спрощує оцінку ефективності лікування хворих з ГДСН.
Нововведення впроваджено у відділенні реанімації та інтенсивної терапії
ДУ ННЦ «Інститут кардіології ім.М.Д.Стражеска».
Необхідне обладнання: не потребує .
Послуги розробников: курси інформації та стажування, наукові доповіді,
семінари, наукові публікації.
11.
КПКВ 6561040
Дослідити вплив нових факторів ризику серцево-судинних захворювань
на формування структурно-функціональних змін з боку органів125

мішеней у хворих на гіпертонічну хворобу (ГХ).
Автори розробники: Мхітарян Л.С., Євстратова І.Н., Василинчук Н.М.,
Дроботько Т.Ф., Міщенко Л.А.
Контактний телефон:(044)275-66-22,факс:275-42-09,e-mail: stragh@bigmir.ne
Пропонується спосіб визначення ризику ураження органів-мішеней у
хворих на ГХ.
Застосування нововведення забезпечує поліпшення якості лікування хворих
на ГХ за рахунок прискорення виробу антигіпертензивного лікування з
урахуванням характеру ураження органів – мішеней.
Нововведення впроваджено у відділі гіпертонічної хвороби ДУ ННЦ
«Інститут кардіології ім.М.Д.Стражеска» НАМНУкраїни.
Необхідне обладнання: центрифуга, спектрофотометр.
Послуги розробників: методичні рекомендації, інформаційні листи, курси
інформації та стажування, семінари.
12.
КПКВ 6561040
Спосіб діагностики функціонального стану (ДФС) провідникової
системи серця у хворих з брадіаритміями (ХБ).
Автори розробники: Зінченко Ю.В., Могильницький Є.В.
Контактний телефон: (050) 386-52-77, (067) 504-48-70.
Пропонується спосіб ДФС синусового вузла у ХБ, що включає проведення
атропінової проби, який відрізняється від прототипу тим, що після внутрішньовенного введення атропіну проводиться тест з фізичним навантаженням (велоергометрія, тредміл) за загальноприйнятою методикою і у випадку негативного
результату (частота серцевих скорочень більше 90 скор/хв) порушення функції
синусового вузла вважаються функціональними, а у випадку позитивного
(частота серцевих скорочень меньше 90 скор/хв) – органічними.
Застосування нововведення підвищує інформативність тесту з фізичним
навантаженням для ДФС синусового вузла та АВ - проведення у ХБ.
На дану наукову розробку отримано Деклараційний патент № 72346 від
10.08.12, бюлетень № 15.
Необхідне обладнання: велоергометр, 12-канальний електрокардіограф,
препарат атропін - 0,1 % розчин.
Послуги розробників: наукову публікації, семінари.
13.
КПКВ 6561040
Розробити заходи щодо виявлення та лікування хворих з високим
кардіометаболічним ризиком для упередження розвитку коронарного
атеросклерозу.
Автори розробки: Мітченко О.І., Романов В.Ю., Яновська К.О.,
Чулаєвська І.В.
Контактний телефон: (044) 249-88-10.
Пропонується спосіб прогнозування динаміки атеросклеротичного процесу
(АП), що включає визначення вмісту одного з факторів прогресування АП. Зо126

крема, як прогностичний фактор прогресування АП застосовують концентрацію
адипонектину в сироватці крові, який полягає в тому, що додатково визначають
концентрацію в сироватці лептину та адипонектину і, при значеннях цього
співвідношення для чоловіків більше 9,0 ум.од., а для жінок більше 26,0 ум.од.,
прогнозують прогресування перебігу АП.
Застосування нововведення підвищує якість прогнозування динаміки АП.
Нововведення впроваджено в роботі відділення дисліпідемій, гіпертонічної
хвороби, в поліклінічному відділенні ННЦ “Інститут кардіології ім.М.Д.
Стражеска” НАМН України,
Необхідне обладнання: тест систем «ELIZA» фірми DRG Instruments
GmbH, Germany).
Послуги розробників: інформаційні листи, курси інформації та стажування.
14.
КПКВ 6561040
Рекомендації з диференційної діагностики (ДД) артеріальної гіпертензії
(АГ) та нейро-циркуляторної дистонії (НЦД).
Автори розробники: Сіренко Ю.М., Кушнір С.М., Радченко Г.Д.
Контактний телефон: (044) 249–70-40.
Пропонується застосування методу визначення швидкості розповсюдження пульсової хвилі по артеріям м’язевого типу для ДД АГ та НЦД.
Встановлено, що пацієнти із стійкою АГ, яка виявлялася за допомогою добового моніторування артеріального тиску (АТ), мають вищі показники
ШРПХм, ніж особи з нормальним, за даними добового моніторування, АТ.
Застосування нововведення покращує діагностику АГ.
Нововведення впроваджено у відділеннях симптоматичних артеріальних
гіпертензій та відділенні гіпертонічної хвороби ДУ ННЦ «Інститут
кардіології ім.М.Д.Стражеска» НАМН України.
Необхідне обладнання: "Complior" ("Artech Medical", Франція).
Послуги розробників: наукові публікації, доповіді.
15.
КПКВ 6561040
Спосіб прогнозування досягнення цільового артеріального тиску (АТ) у
хворих з артеріальною гіпертензією (АГ).
Автори розробники: Сіренко Ю.М., Кушнір С.М., Радченко Г.Д.
Контактний телефон: (044) 249–70-40.
Пропонується спосіб прогнозування досягнення цільового АТ у хворих з
АГ, що включає реєстрацію показників АТ та полягає в тому, що додатково
досліджуються наявність ізольованої систолічної АГ та показники попереднього лікування, зокрема не призначення двох і більше антигіпертензивних препаратів, не призначення інгібіторів АПФ, наявність високого або дуже високого
ризику виникнення серцево-судинних ускладнень
Застосування нововведення покращує лікування хворих на артеріальну
гіпертензію на амбулаторно-поліклінічному етапі.
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На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель:
заявка u 201109323 від 09.12.11, № 66731.
Нововведення впроваджено у відділеннях симптоматичних артеріальних
гіпертензій та відділенні гіпертонічної хвороби ДУ ННЦ «Інститут
кардіології ім.М.Д.Стражеска» НАМН України.
Необхідне обладнання: не потребує
Послуги розробників: наукові публікації, доповіді.
__ДУ ІНСТИТУТ НЕВІДКЛАДНОЇ І ВІДНОВНОЇ ХІРУРГІЇ ІМ.__
______________В.К.ГУСАКА_НАМН УКРАЇНИ________________
83045, м. Донецьк, пр-т Ленінський, 47, телефон/факс (062) 385-77-03
1.
КПКВ 6561040
Спосіб лікування хворих (ЛХ) на ішемію нижніх кінцівок (ІНК)
Автори розробники: Попандопуло А.Г., Гринь В.К., Варшавер П.Л.,
Оберемко А.В.
Контактний телефон: (062) 385-76-87.
Пропонується спосіб ЛХ на ІНК, який включає виділення з червоного кісткового мозку аутологічних МСК, їх культивування в культуральних флаконах в
поживному середовищі. Внутрішньом`язово вводять шість ін’єкцій в різні ділянки гомілки реципієнта по 2,5 мл (5×106 аутологічних мультипотентних МСК
кісткового мозку) на кожну ін’єкцію. Спосіб активує регенеративно-відновні та
неоангіогенні процеси у хворих на хронічні облітеруючі захворювання артерій,
зменшує/знімає больовий синдром, викликає потепління шкірних покривів,
збільшує відстань, яку проходить хворий до виникнення болю в литкових м`язах.
Застосування нововведення у хворих з ішемією 3-4-го ступеня знижує рівень ішемії кінцівки, покращує безпосередні результати консервативного лікування; зменшує тривалість лікування, інвалідизацію, кількість ампутацій та
ліжко-днів.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №
73975 опубл. 10.10.12. Бюл. № 19.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ „ІНВХ ім.В.К.Гусака НАМН України” (відділ невідкладноі і відновноі судинної хірургії), міських
клінічних лікарень № 2, 7 м.Єнакієве Донецької обл. (акти впровадження від
12.07.12)
Впровадження нововведення в клінічну практику потребує 30 тис. грн.
Необхідне обладнання: СО2-інкубатор, сухожарова шафа, водяна лазня, термостат, аналітичні ваги, автоматичний автоклав, ламінарна шафа, РН-метр, фармацевтичний холодильник, медичний морозильник, програмний заморожувач, світловий мікроскоп із поляризацією й фазовим
контрастом, робоча станція обробки зображення з кокольоровою відеокамерою, світловий стереомікроскоп з фотосистемою, інвертований мікроскоп із фазо128

вим контрастом, центрифуга, кріоцентрифуга, система ультраочищення води, багатофункціональний
мікропланшетний спектрофотометр.
Послуги розробників: науково-методичні семінари, курси інформації та
стажування.
2.
КПКВ 6561040
Спосіб прогнозування тяжкості опікової хвороби (ОХ) в шахтарів, що
постраждали при вибухах метано-вугільної суміші (МВС).
Автори розробники: Фісталь Е.Я., Солошенко В.В., Лях Ю.Є., Гур’янов В.Г.
Контактний телефон: (050) 608-63-92.
Пропонується спосіб прогнозування перебігу ОХ в шахтарів, що постраждали при вибухах МВС, котрий ґрунтується на оцінці таких показників, як
загальна площа опіку, площа глибокого опіку, тяжкість термоінгаляційного
ураження. Оцінку проводять за допомогою існуючої нейромережевої
математичної моделі. Результатом прогнозування є визначення тяжкості
перебігу опікової хвороби і надання хворому своєчасної і відповідної допомоги.
Для прогнозування тяжкості ОХ в шахтарів, що постраждали при вибухах
МВС, оцінюють загальну площу опіку (X1), площу глибокого опіку (X2), ступінь
термоінгаляційного ураження (X3), своєчасність надання медичної допомоги та
проведення первинної хірургічної обробки опікових ран (X0), після чого
отримані результати подають на вхід нейромережевої математичної моделі (на
рис. 1 подано архітектуру двошарової нейронної мережі, де трикутниками зображені нейрони вхідного шару, квадратом – нейрон вихідного шару), на виході
якої отримують значення критерію Y, яке порівнюють з його критичним значенням Yкрит = 0,560. При цьому: при Y < Yкрит прогнозують тяжкий перебіг ОХ;
при Y ≥ Yкрит прогнозують легкий або середньої тяжкості перебіг ОХ.

Рис. 1. Схема математичної моделі.
Застосування нововведення дозволяє вірно прогнозувати ОХ. Чутливість
пропонованого способу прогнозування складає 88,5% специфічність – 86,0% .
На дану наукову розробку отримано висновок про видачу деклараційного
патенту на корисну модель № 20527 від 24.09.12, заява № u201205147 дата
подання 24.04.12.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ „ІНВХ
ім.В.К.Гусака НАМН України” (відділ термічних уражень).
Впровадження нововведення в клінічну практику даного потребує 2 тис.
грн.
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Необхідне обладнання: комп’ютер з програмним забезпеченням Windows.
Послуги розробників: науково-методичні семінари.
____ДУ ІНСТИТУТ НЕВРОЛОГІЇ, ПСИХІАТРІЇ ТА НАРКОЛОГІЇ____
_________________________НАМН УКРАЇНИ_______________________
61068, м. Харків, вул. Академіка Павлова, 46, телефон/факс: (057) 738-33-87
1.
КПКВ 6561040
Спосіб подолання резистентності в лікуванні ендогенних психотичних
розладів (ЕПР) з суїцидальною поведінкою з застосуванням модифікованої краніоцеребральної гіпотермії (МКГ).
Автори розробники: Бачериков А.М., Лінський І.В., Ткаченко Т.В.,
Малихіна Н.А., Матузок Е.Г., Лакинський Р.В.
Контактний телефон: (057) 738-33-87.
Пропонується спосіб подолання резистентності в лікуванні ЕПР з
суїцидальною поведінкою, в основу якого покладено застосування МКГ із
ступінчастою зміною температурного режиму. Зниження температури теплоносія кожні 15 хвилин в першій половині процедури і її підвищення в другій, дає
можливість порушити сформовану патологічну систему обміну нейромедіаторів
за рахунок розбалансування рецепторних полів, що дозволяє нормалізувати
обмін нейромедіаторів і, як наслідок, подолати резистентність.
Застосування нововведення знижує резистентність до лікувальних засобів у
хворих на ЕПР на 40-60%, скорочує термін лікування на 4-5 днів.
На дану наукову розробку одержано патент України на корисну модель №
75654, опубліковано 10.12.12, Бюл.№ 23.
Нововведення впроваджено у відділі невідкладної психіатрії та наркології
ДУ «ІНПН НАМН України», відділеннях психіатричної клінічної лікарні №3 м.
Харкова.
Необхідне обладнання: гіпогенератор церебральний повітряній ПГВ-02,
фармакологічні препарати для нейровегетативної
блокади, апарат для вимірювання артеріального
тиску.
Послуги розробників: курси інформації та стажування, науково-практичні
конференції, семінари, наукові публікації.
2.
КПКВ 6561040
Спосіб профілактики повторної суїцидальної поведінки (ППСП) в
ранній постсуїцидальний період )РПП).
Автори розробники: Бачериков А.М., Харченко А.В., Ткаченко Т.В.,
Малихіна Н.А., Матузок Е.Г., Лакинський Р.В.,
Денисенко М.М.
Контактний телефон: (057) 738-33-87.
Пропонується спосіб ППСП, який полягає в поєднаному застосуванні традиційної фармакотерапії та раціональної особистісно орієнтованої і сімейної психо130

терапії з урахуванням індивідуальної психотравмуючої ситуації суїцидента та
його наближчого оточення. На основі оцінки провідного клініко-психопатологічного симптому, особистісних характеристик пацієнта в РПП, психо-травмуючої ситуації, визначається комплекс медикаментозних та психотерапевтичних
заходів.
Застосування нововведення потенціює загальну позитивну дію на пацієнта,
підвищує якість лікування на 10-15%; сприяє редукції суїцидальних висловлювань, самоусвідомлення перенесеної психотравми, знижує ризик повторного
суїциду.
На дану наукову розробку одержано патент на корисну модель № 67655,
зареєстрований 27.02.12.
Нововведення впроваджено у відділах ДУ «ІНПН НАМН України»,
відділеннях обласної клінічної психіатричної лікарні № 3 м. Харкова.
Необхідне обладнання: не потребує.
Послуги розробників: курси інформації та стажування, науково-практичні
конференції, семінари, наукові публікації.
3.
КПКВ 6561020
Спосіб прогнозування захворюваності на алкоголізм (ПЗА).
Автори розробники: Лінський І.В., Мінко О.І., Лінська К.І.
Контактний телефон: (057) 738-15-36, (057) 738-42-73.
Пропонується спосіб ПЗА, який передбачає використання інтегральної
характеристики рівня благополуччя суспільства в тому чи іншому регіоні (або в
країні у цілому), а саме індексу людського розвитку (ІЛР) у складі регресійного
рівняння: y = –454,1x + 321,81; де: "x" – ІЛР (в умовних одиницях) в поточному
році, а "y" – захворюваність (в кількості хворих на 100 тис населення) в
наступному році.
Застосування нововведення забезпечує середню похибку прогнозу (за
модулем) на рівні 5,96±0,95%, що є цілком достатнім для поточного планування
відповідних профілактичних та лікувально-реабілітаційних заходів.
Нововведення впроваджено в ДУ «ІНПН НАМН України», обласному
наркологічному диспансері м. Харкова.
Необхідне обладнання: комп’ютер з розрахунковими таблицями Excel з програмного пакету MS Office 2003, статистичні дані
про динаміку ІЛР та захворюваність на алкоголізм
протягом останнього часу (не менше 9 років).
Послуги розробників: курси інформації та стажування, науково-практичні
конференції, семінари, наукові публікації.
4.
КПКВ 6561020
Спосіб прогнозування захворюваності на нарко-токсикоманії (ПЗНТ).
Автори розробники: Лінський І.В., Мінко О.І., Лінська К.І.
Контактний телефон: (057) 738-15-36, (057) 738-42-73.
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Пропонується спосіб ПЗНТ, який передбачає використання інтегральної
характеристики рівня благополуччя суспільства в тому чи іншому регіоні (або в
країні у цілому), а саме індексу людського розвитку (ІЛР) у складі регресійного
рівняння: y = 248,39x - 109; де: "x" – ІЛР (в умовних одиницях) в поточному
році, а "y" – захворюваність (в кількості хворих на 100 тис населення) в
наступному році.
Застосування нововведення забезпечує середню похибку прогнозу (за
модулем) на рівні 13,19±2,22%, що є цілком достатнім для поточного планування
відповідних профілактичних та лікувально-реабілітаційних заходів.
Нововведення впроваджено в ДУ «ІНПН НАМН України», обласному
наркологічному диспансері м. Харкова.
Необхідне обладнання: комп’ютер з розрахунковими таблицями Excel з програмного пакету MS Office 2003, статистичні данні
про динаміку ІЛР та захворюваність на нарко-токсикоманії протягом останнього часу (не менше 9років).
Послуги розробників: курси інформації та стажування, науково-практичні
конференції, семінари, наукові публікації.
5.
КПКВ 6561040
Методика оцінки функціонального стану (ФС) головного мозку (ГМ) у
хворих на енцефалопатії та емоційні розлади (ЕЕР).
Автори розробники: Волошин П.В., Сухоруков В.І., Забродіна Л.П.,
Назарчук І.А., Бовт Ю.В., Привалова Н.М.,
Міщенко В.М., Біневська О.М., Лавинська Л.І.
Контактний телефон: (067) 579-19-74.
Пропонується методика оцінки ФСГМ у хворих на ЕЕР, яка заснована на
показниках змін міжпівкульової когерентності α-ритму відображає ФСГМ, у
тому числі корково-підкоркові взаємовідносини і є критерієм ступеня зниження
компенсаторних можливостей, оскільки пов’язаний із частотою погіршень стану
(декомпенсацій), виразністю неврологічного симптомокомплексу і когнітивних
порушень у хворих на ЕЕР. Хворим проводиться реєстрація ЕЕГ з використанням комп’ютерного комплексу. Використовуються 20 монополярних відведень із
накладенням електродів за міжнародною системою «10-20». У якості референтних електродів застосовуються вушні іпсилатеральні електроди. Записуються
фонова ЕЕГ, та ЕЕГ при навантаженні «відкрити-закрити очі». Візуально та із
застосуванням спектрально-когерентного аналізу оброблюється 10 епох ЕЕГ
тривалістю по 2 секунди. Оцінюється спрямованість змін середньої потужності
міжпівкульової когерентності (МКог) α-ритму у центрально-тім’яних і потиличних відведеннях ГМ на ділянках енцефалограми після відкривання очей і порівнюється із відповідними параметрами після закривання очей візуально та за розрахунками середніх показників. ФСГМ і компенсаторні можливості вважаються
відносно збереженими або незначно порушеними якщо когерентність α -ритму
зростає; якщо когерентність α-ритму знижується або не змінюється, то вони вважаються відповідно зниженими, значно порушеними. Ці показники є критеріями
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вибору терапевтичних медикаментозних та немедикаментозних заходів. Використання цієї методики дозволяє обирати і диференціювати лікувально-профілактичні заходи у хворих на енцефалопатії і емоційні розлади. Найбільш ефективна методика при відносно збережених або незначно порушених компенсаторних можливостях хворих і дозволяє підвищити якість лікування на 32%.
На дану наукову розробку одержано патент на корисну модель № 71238 UA
U А61В 5/00 від10.07.12 № 71238 UA U А61В 5/00 від10.07.12.
Необхідне обладнання: електроенцефалограф із комп’ютерним комплексом і
можливостями проведення спектральнокогерентного аналізу ЕЕГ
Послуги розробників: курси стажування та інформації, науково-практичні
конференції, майстер-класи, наукові публікації.
6.
КПКВ 6561040
Спосіб дослідження характеристик терапевтичного альянсу у пацієнтів.
Автори розробники: Шестопалова Л.Ф., Кожевнікова В.А., Бородавко О.О.
Контактний телефон: (057) 738-33-87.
Пропонується психодіагностична методика, спрямована на дослідження рівня та основних змістовних характеристик терапевтичного альянсу між лікарем та
пацієнтом (варіант для пацієнтів). Дана методика дозволяє визначити рівень
емоційного комфорту пацієнтів при спілкуванні з лікарем, ступінь їх готовності
до співпраці з ним, а також готовність розуміти позицію та переживання лікаря,
рівень відкритості, конгруентності та відповідальності хворого в ході взаємодії з
лікарем, уявлення пацієнтів щодо відповідальності лікаря за результат лікування.
Застосування нововведення є індивідуальним, підвищує рівень комплайєнса
хворих на 25–30%, скорочує термін перебування пацієнтів на стаціонарному
лікуванні на 2–3 дні.
Нововведення впроваджено у практичну діяльність в клініці ДУ «ІНПН
НАМН України».
Необхіднео обладнання: паперовий примірник методики.
Послуги розробників: курси стажування та інформації, семінари, наукові
публікації.
7.
КПКВ 6561040
Спосіб дослідження характеристик терапевтичного альянсу у лікарів.
Автори розробників: Шестопалова Л.Ф., Кожевнікова В.А., Бородавко О.О.
Контактний телефон: (057) 738-33-87.
Пропонується психодіагностична методика, спрямована на вивчення рівня
та основних змістовних характеристик терапевтичного альянсу у медичних
спеціалістів. Методика дозволяє визначити такі характеристики взаємин «лікар –
хворий» (з позиції лікаря), як готовність до співробітництва з пацієнтом в ході
лікування, ступінь емпатійності лікаря в процесі спілкування та взаємодії з
хворим, ступінь формальності взаємин лікаря і пацієнта в ході лікування, рівень
відкритості, конгруентності та відповідальності медичного спеціаліста в ході
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взаємодії з пацієнтом, а також уявлення лікаря щодо відповідальності хворого за
характер відносин з ним та результат лікування в цілому.
Застосування нововведення є індивідуальним і сприяє підвищенню
комунікативної компетентності медичних спеціалістів, якості взаємодії лікархворий та рівня комплайєнса хворих на 25–30%, скорочує термін перебування
пацієнтів на стаціонарному лікуванні на 2–3 дні.
Нововведення впроваджено у практичну діяльність в клініці ДУ «ІНПН
НАМН України».
Необхідне обладнання: паперовий примірник методики.
Послуги розробників: курси інформації та стажування, семінари.
8.
КПКВ 6561040
Метод інтегративної особистісно-орієнтованої (ОО) психотерапії (ПТ) з
урахуванням особливостей неврозогенезу.
Автори розробники: Марута Н.О., Панько Т.В., Каленська Г.Ю.,
Федченко В.Ю.
Контактний телефон: (057) 738-32-25.
Пропонується метод інтегративної ОО ПТ для лікування дисоціативних,
тривожно-фобічних, соматоформних розладів та неврастенії. Головним принципом психотерапевтичного впливу при невротичних розладах є його ОО
характер, що спрямований на особистісну зміну в когнітивному, емоційному та
поведінковому аспектах. Розроблена система ПТ заходів проводиться у групі
протягом 20-ти групових сесій, тривалістю по 1,5 години кожна. Психотерапія
проводиться у 4 стадії: 1) початкова (1-2 сесії); 2) перехідна (3 сесії); 3) продуктивна (14 сесій); 4) розставання (1 сесія). Під час ПТ корекції встановлюється
взаємозв’язок між симптомами хвороби та подіями життя, формується
можливість для використання більш адаптивних копінг-стратегій, підвищується
рівень відповідальності за власні рішення, проводиться аналіз сімейних стосунків, покращується міжособистісна взаємодія, змінюється ставлення до себе та
інших на більш позитивне, розширюється коло спілкування й функціонування та
в цілому формується більш активна життєва позиція.
Застосування нововведення скорочує термін перебування в стаціонарі на 3-4
дні, підвищує якість лікування на 20%.
Нововведення впроваджено в Комунальному закладі «Дніпропетровська
обласна клінічна психіатрична лікарня», Комунальній лікувально-профілактичній установі «Обласна клінічна психіатрична лікарня» м. Донецька, Комунальній
установі «Обласна психіатрична лікарня Запорізької обласної ради», Одеському
обласному психоневрологічному диспансері, Одеській обласній клінічній психіатричній лікарні № 1, №2, Тернопільській обласній комунальній клінічній
психоневрологічній лікарні.
Необхідне обладнання: анкета-опитувальних «Анкета характеристик факторів психічної травматизації»; опитувальник для
дослідження стадій психотерапії URIСA.
Послуги розробників: курси інформації та стажування, науково-практичні
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конференції, семінари, наукові публікації.
9.
КПКВ 6561040
Спосіб лікування невралгії трійчастого нерва (НТН).
Автори розробники: Посохов М.Ф., Черненков В.Г.
Онтактний телефон: (057) 738-33-87.
Пропонується спосіб лікування НТН шляхом пункційної кріодеструкції
волокон периферичних гілок трійчастого нерва на лицьовому черепі в природні
канали (нижньощелепний, підочний, надочноямкову вирізку) за допомогою спеціального кріохірургічного інструменту. Заморожуванням створюється вогнище
кріонекрозу в 2-4 мм, що забезпечує повне порушення провідності больової
чутливості по периферичних гілках трійчастого нерва. Спосіб є менш травматичним у порівнянні з іншими операціями, асептичним і малолінвазивним.
Застосування нововведення дає стійкий клінічний ефект лікування у хворих
з середньо-тяжкими формами НТН, скорочує термін лікування на 4-5 днів,
покращує якість життя та психосоціальну адаптацію пацієнта.
На дану наукову розробку одержано патент на корисну модель № 69236,
зареєстрований 25.04.12.
Нововведення впроваджено у відділах ДУ «ІНПН НАМН України»,
відділеннях обласної клінічної лікарні, лікарні швидкої невідкладної допомоги.
Необхідне обладнання: кріохірургічна установка, фармакопрепарати.
Послуги розробників: курси інформації та стажування, науково-практичні
конференції, семінари, наукові публікації.
10.
КПКВ 6561040
Спосіб лікування алкогольної залежності (ЛАЗ).
Автори розробники: Чугай С.Д., Мінко О.І., Лінський І.В.
Контактний телефон: (057) 738-42-73.
Пропонується спосіб ЛАЗ шляхом комплексної дії психотерапевтичних методик та фармакотерапії антиконвульсантом топілепсином. Курс лікування 180
діб. З першого дня лікування в умовах стаціонару хворий на тлі стандартного
медикаментозного лікування додатково приймає топілепсин по 50 мг тричі на
добу протягом 10 днів. З 10 по 30 день проводять через 2 дні на третій сеанси
психотерапії (6 сеансів) тривалістю 20 хвилин. На 11 день знижують частоту
прийому топілепсину до 2-х разів на добу по 50 мг. На фоні пригніченого
патологічного потягу до вживання алкоголю в амбулаторних умовах
продовжують прийом топілепсину по 50 мг один раз на добу протягом 150 діб.
Застосування нововведення дозволяє досягти пригнічення або ліквідації
патологічного потягу до вживання алкоголю, повної або часткової відмови від
нього, підвищити ефективність протиалкогольної терапії на 30-40%.
На дану наукову розробку одержано патент на корисну модель № 71857,
зареєстрований 25.07.12.
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Нововведення впроваджено у відділах ДУ «ІНПН НАМН України»,
обласної клінічної психіатричної лікарні № 3, наркологічної лікарні № 9,
обласного наркологічного диспансеру м. Харкова.
Необхідне обладнання: фармако-терапевтичні засоби.
Послуги розробників: курси інформації та стажування, науково-практичні
конференції, семінари, наукові публікації.
11.
КПКВ 6561040
Спосіб прогнозування розвитку первинного епізоду (ПРПЕ) синдрому
відміни алкоголю з делірієм (СВАД).
Автори розробники: Мінко О.І., Гегешко В.В., Лінський І.В.
Контактний телефон: (057) 738-15-36, (057) 738-42-73.
Пропонується спосіб ПРПЕ СВАД. На основі ідентифікації різнорідних клініко-анамнестичних ознак-маркерів, визначення їхніх діагностичних коефіцієнтів та мір інформативності Кульбака, складається відповідна диференціальнодіагностична таблиця та її подальше використання у складі послідовної
процедури Вальда.
Застосування нововведення забезпечує безпомилковість диференціальнодіагностичного висновку на рівні 95,9%, що є цілком достатнім для визначення
лікувально-реабілітаційної тактики.
Нововведення впроваджено в Донецькому, Сумському, Харківському та
Винницькому обласних наркологічних диспансерах.
Необхідне обладнання: комп’ютер з розрахунковими таблицями Excel з програмного пакету MS Office 2003, данні анамнезу, та
результати клініко-психопатологічного дослідження.
Послуги розробників: курси інформації та стажування, науково-практичні
конференції, семінари, наукові публікації.
12.
КПКВ 6561040
Спосіб диференціальної діагностики (ДД) залежності від алкоголю і
опіоїдів при сумісному вживанні цих психоактивних речовин.
Автори розробники: Лінський І.В.,Мінко О.І.,Артемчук А.П.,Шалашов В.В.,
Мусієнко Г.О., Маркозова Л.М., Самойлова О.С.,
Мінко О.О., Бараненко О.В., Лісна Н.М., Гольцова С.В.
Контактний теелефрн: (057) 738-15-36, (057) 738-42-73.
Пропонується спосіб ДД залежності від алкоголю і опіоїдів при їх сумісному вживанні, який передбачає шляхом ідентифікації різнорідних клініко-анамнестичних психопатологічних ознак-маркерів, визначення їхніх діагностичних
коефіцієнтів та мір інформативності Кульбака, побудову на цій основі відповідної диференціально-діагностичної таблиці та її подальшого використання у
складі послідовної процедури Вальда.
Застосування нововведення забезпечує безпомилковість ДД висновку на
рівні 97,5%, що є цілком достатнім для визначення лікувально-реабілітаційної
тактики.
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Нововведення впроваджено в Харківській обласній клінічній психіатричній
лікарні № 3 (Центр невідкладної психіатрії) та в Харківській обласній клінічній
наркологічній лікарні (відділення № 1 та № 2).
Необхідне обладнання: комп’ютер з розрахунковими таблицями Excel з
програмного пакету MS Office 2003.
Послуги розробників: курси інформації та стажування, науково-практичні
конференції, семінари, наукові публікації.
13.
КПКВ 6561040
Спосіб диференціальної діагностики залежності від алкоголю і психостимуляторів при сумісному вживанні цих психоактивних речовин.
Автори розробники: Лінський І.В.,Мінко О.І.,Артемчук А.П.,Шалашов В.В.,
Мусієнко Г.О., Маркозова Л.М., Самойлова О.С.,
Мінко О.О., Бараненко О.В., Лісна Н.М., Гольцова С.В.
Контактний телефон: (057) 738-15-36, (057) 738-42-73.
Пропонується спосіб диференціальної діагностики залежності від алкоголю
і психостимуляторів при сумісному їх вживанні. Здійснюється ідентифікація
різнорідних специфічних клініко-анамнестичних, психопатологічних ознакмаркерів, визначення їхніх діагностичних коефіцієнтів та мір інформативності
Кульбака, на цій основі розробляються відповідні диференціально-діагностичні
таблиці з їх подальшим використанням у складі послідовної процедури Вальда.
Застосування нововведення забезпечує безпомилковість диференціальнодіагностичного висновку на рівні 96,3%, що є цілком достатнім для визначення
лікувально-реабілітаційної тактики.
Нововведення впроваджено в Харківській обласній клінічній психіатричній
лікарні № 3 (Центр невідкладної психіатрії) та в Харківській обласній клінічній
наркологічній лікарні (відділення № 1 та № 2).
Перелік необхідного: комп’ютер з розрахунковими таблицями Excel з
програмного пакету MS Office 2003.
Послуги розробників: курси інформації та стажування, науково-практичні
конференції, семінари, наукові публікації.
14.
КПКВ 6561040
Фактори ризику лакунарних інсультів (ЛІ).
Автори розробники: Міщенко Т.С., Реміняк І.В.
Пропонуються фактори ризику лакунарних симптомних та асимптомних
інфарктів головного мозку (ГМ) на основі клініко-інструментальних та лабораторних досліджень. Основними факторами ризику симптомних ЛІ ГМ є вік до 60
років, жіноча стать, артеріальна гіпертензія (АГ) з кризовим перебігом,
переважно з підвищенням діастолічного артеріального тиску (АТ) у вигляді
пароксизмальної та постійної тахісистолічної форми фібриляції передсердь.
Факторами ризику асимптомних інфарктів ГМ є вік 60 і більше років, АГ з
відсутністю фізіологічного зниження АТ в нічний час, неконтрольована АГ,
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дісліпідемія, цукровий діабет, паління, зловживання алкоголем, супутня
соматична патологія, поєднання трьох і більше факторів.
Застосування нововведення покращує якість діагностики на 25%, скорочує
термін лікування на 2-3 дні.
Нововведення впроваджено у відділенні судинної патології головного мозку
ДУ «ІНПН НАМН України».
Необхідне обладнання: не потребує.
Послуги розробників: курси інформації та стажування, майстер-класи,
семінари, наукові конференції.
__ДУ ІНСТИТУТ НЕЙРОХІРУРГІЇ ім. акад. А.П.РОМОДАНОВА НАМН__
___________________________УКРАЇНИ__ _________________________
04050, м. Київ, вул. Мануїльського, 32, телефон/факс: (044) 483-95-19
1.
КПКВ 6561040
Спосіб об’єктивізації структурно–молекулярних критеріїв ступеня
злоякісності і активності інвазивного (АІ) поширення нейроектодермальних пухлин (НП) головного мозку (ГМ).
Автори розробники: Зозуля Ю.П., Шамаєв М.І., Розуменко В.Д.,
Сидоренко С.П., Малишева Т.А., Черненко О.Г.,
Шлапацька Л.М., Романець О.М., Булавка А.В.,
Васлович В.В.
Контактний телефон: (044) 483-92-08, e-mail: morpho.neuro@gmail.com.
Пропонується спосіб, який передбачає вірогідну об’єктивізацію ступеня
злоякісності та АІ НП. Показанням до застосування є морфологічна діагностика
пухлини ГМ.
Застосування нововведення забезпечує точність визначення проліферативної
активності (у відсотках), що принципово для призначення подальшого комбінованного лікування і прогнозу; патогенетично обґрунтовує можливість прогнозування напрямків та швидкості поширення НП, зважаючи на їх молекулярні
особливості; забезпечує високу ефективність гістологічної діагностики і
вірогідну об’єктивізацію ступеня злоякісності (Grade).
На дану наукову розробку подано матеріали щодо оформлення патенту
України на корисну модель.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «Інститут нейронхірургії ім.А.П.Ромоданова НАМН України» (у відділі нейропатоморфології) та
в лекційний курс кафедри патологічної та топографічної анатомії НМАПО ім.
П.Л.Шупика МОЗ України.
Впровадження нововведення потребує додаткових коштів на матеріали для
проведення імуногістохімічних реакції (50–75 тис грн на рік).
Необхідне обладнання: термостати, мікротом, мікроскоп, піпеткові дозатори, волога камера, мікрохвильова піч, заморожуюча
платформа, пристрій для фіксації серійних гістологічних зрізів, витяжна шафа, система фотореєстрації
138

та ПК із програмним забезпеченням для
статистичної обробки результатів.
Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари,
науково-практичні конференції.
2.
КПКВ 6561040
Спосіб лікування спастичності верхньої кінцівки (СВК)(модифікація 1).
Автори розробники: Цимбалюк В.І., Пічкур Л.Д., Ямінський Ю.Я.,
Пічкур О.Л.
Контактний телефон: (044) 483-12-53.
Пропонується спосіб лікування СВК (модифікація 1), який належить до відновної нейрохірургії, є більш ефективним, забезпечує більш виражений
тривалий терапевтичний ефект. Поставлена задача вирішується тим, що
проводять розріз шкіри в ділянці ліктьової ямки з переходом на нижню третину
плеча і верхню третину передпліччя, протягом всієї рани виділяють ліктьовий
нерв, далі, за допомогою інтраопераційної електродіагностики, ідентифікують
гілки, що йдуть до глибокого згинача пальців та до довгого згинача великого
пальця, розсікають епіневрій на ліктьовому нерві в поздовжньому напрямку і
субепіневрально прослідковують хід фасцикул, що в подальшому формують
гілки до м'язів-згиначів пальців. Фасцикули пересікають та зшивають між
собою, що призводить до зниження тонусу у спастичних групах м'язів.
Застосування нововведення забезпечує більш специфічний лікувальний
вплив на конкретні групи м'язів та досягає більш вираженого і тривалого
терапевтичного ефекту, значно зменшує кількість побічних ефектів, на відміну
від фармакологічних методів лікування.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №
73524 МПК А61В 17/00.З. № u2009 03379, заявл. 21.03.12, опубл. 25.09.12. Бюл.
№ 18.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «Інститут
нейрохірургії ім.А.П.Ромоданова НАМН України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: операційна кімната, набір хірургічного інструменттарію, електростимулятор для інтраопераційної
електродіагностики.
Послуги розробників: лекції, інформаційні семінари, науково-практичні
конференції.
3.
КПКВ 6561040
Спосіб лікування спастичності верхньої кінцівки (СВК)(модифікація 2).
Автори розробники: Цимбалюк В.І., Пічкур Л.Д., Лонтковський Ю.А.,
Пічкур О.Л.
Контактний телефон: (044) 483-12-53.
Пропонується спосіб лікування СВК (модифікація 2), який належить до відновної нейрохірургії, забезпечує більш виражений та тривалий терапевтичний
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ефект. Поставлена задача вирішується тим, що проводять розріз шкіри в ділянці
ліктьової ямки з переходом на нижню третину плеча і верхню третину передпліччя, на уздовж усієї рани виділяють ліктьовий нерв, далі при допомозі
інтраопераційної електродіагностики ідентифікують гілки, що йдуть до м’язів
згиначів кисті та пальців, розсікають епіневрій на ліктьовому нерві в
поздовжньому напрямку і субепіневрально прослідковують хід фасцикул, що в
подальшому формують гілки до м’язів-згиначів пальців. Фасцикули висікають
довжиною 0,5 см, залишаючи іх незшитими, та зшивають над ними епіневрій,
що призводить до зниження тонусу у спастичних групах м’язів.
Застосування нововведення забезпечує більш специфічний лікувальний
вплив на конкретні групи м'язів, досягає більш вираженого та тривалого
терапевтичного ефекту, значно зменшує кількість побічних ефектів, на відміну
від фармакологічних методів лікування.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №
75064 МПК А61В 17/00. З. № u2009 03378, заявл. 21.03.12, опубл. 26.11.12. Бюл.
№ 22.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «Інститут
нейрохірургії ім.А.П.Ромоданова НАМН України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: операційна кімната, набір хірургічного інструментарію, електронейроміограф, операційний мікроскоп.
Послуги розробників: лекції, інформаційні семінари, науково-практичні
конференції.
4.
КПКВ 6561040
Спосіб лікування спастичності верхньої кінцівки (СВК)(модифікація 3).
Автори розробники: Цимбалюк В.І., Пічкур Л.Д., Ямінський Ю.Я.,
Пічкур О.Л.
Контактний телефон: (044) 483-12-53.
Пропонується спосіб лікування СВК (модифікація 3), який належить до відновної нейрохірургії, є більш ефективним і забезпечує більш виражений та
тривалий терапевтичний ефект. Поставлена задача вирішується тим, що проводять розріз шкіри в ліктьовій ділянці, уздож усієї рани виділяють серединний
нерв, далі при допомозі інтраопераційної електродіагностики ідентифікують
гілки, що йдуть до м’язів згиначів кисті і пальців, розсікають епіневрій
серединного нерва в поздовжньому напрямку та субепіневрально прослідковують хід фасцикул, що в подальшому формують гілки до м’язів-згиначів пальців.
Фасцикули пересікають і зшивають між собою, що призводить до зниження
тонусу у спастичних групах м’язів.
Застосування нововведення забезпечує більш специфічний лікувальний
вплив на конкретні групи м'язів, досягає більш вираженого та тривалого
терапевтичного ефекту, значно зменшує кількість побічних ефектів, на відміну
від фармакологічних методів лікування.
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На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №
75065 МПК А61В 17/00. З. № u2009 03380; заявл. 21.03.12; опубл. 26.11.12.
Бюл.№ 22.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «Інститут
нейрохірургії ім. А.П.Ромоданова НАМН України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: операційна кімната, набір хірургічного інструментарію, електронейроміограф, операційний мікроскоп.
Послуги розробників: лекції, інформаційні семінари, науково-практичні
конференції.
5.
КПКВ 6561040
Спосіб лікування спастичності верхньої кінцівки (СВК)(модифікація 4).
Автори розробники: Цимбалюк В.І., Пічкур Л.Д., Пічкур О.Л.
Контактний телефон: (044) 483-12-53.
Пропонується спосіб лікування СВК (модифікація 4), який належить до відновної нейрохірургії, є більш ефективним та забезпечує більш виражений та
тривалий терапевтичний ефект. Поставлена задача вирішується тим, що проводять розріз шкіри в ліктьовій ділянці, уздовж усієї рани виділяють серединний
нерв, субепіневрально прослідковують хід фасцикул, що в подальшому
формують гілки до м’язів-згиначів пальців. Фасцикули висікають довжиною 0,5
см, залишають іх незшитими, та зшивають над ними епіневрій, що призводить
до зниження тонусу у спастичних групах м’язів.
Застосування нововведення забезпечує більш специфічний лікувальний
вплив на конкретні групи м'язів, досягає більш вираженого та тривалого
терапевтичного ефекту, значно зменшує кількість побічних ефектів, на відміну
від фармакологічних методів лікування.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №
75061 МПК А61В 17/00. З. № u2009 03375, заявл. 21.03.12, опубл. 26.11.12. Бюл.
№ 22.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «Інститут
нейрохірургії ім.А.П.Ромоданова НАМН України».
Впровадження нововведенняв додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: операційна кімната, набір хірургічного інструментарію, електронейроміограф, операційний мікроскоп.
Послуги розробників: лекції, інформаційні семінари, науково-практичні
конференції.
6.
КПКВ 6561040
Спосіб лікування спастичності у нижніх кінцівках (СНК).
Автори розробники: Цимбалюк В.І., Ямінський Ю.Я., Пічкур Л.Д.
Контактний телефон: (044) 483-12-53.
Пропонується спосіб лікування СНК, при якому здійснюють відновне нейрохірургічне лікування наслідків хребетно-спинномозкової травми. Запропо141

нований спосіб є більш ефективним способом лікування СНК методом епідуральної електростимуляції (ЕКС) поперекового потовщення спинного мозку а
полягає в тому, що після виконання хірургічного доступу до поперекового потовщення спинного мозку до твердої мозкової оболонки підшивають дві пари
електродів таким чином, що два негативних електроди розташовані вище, а два
позитивних електроди розташовані нижче уздовж серединної лінії спинного
мозку, антену для дистанційної (індуктивної) ЕКС підшивають підшкірно у
поперековій ділянці тулуба і за допомогою індуктивного електростимулятора
(що випромінює електромагнітні хвилі певної частоти та амплітуди) періодично
наводять індуктивну електрорушійну силу у підшкірно розташованій антені та
стимулюють поперекове потовщення для зниження СНК.
Застосування нововведення має значно меншу кількість побічних ефектів,
на відміну від фармакологічних методів зниження спастичності та дозволяє
забезпечити більш специфічний лікувальний вплив на конкретні групи м'язів і
досягти більш вираженого та тривалого терапевтичного ефекту, а тим самим
покращує якість результатів нейрохірургічного лікування та якість життя хворих
з наслідками хребетно-спинномозкової травми.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №
60380 МПК А61В 17/00.З. № u2009 12422, заявл. 01.12.09, опубл. 25.06.11. Бюл.
№ 12.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «Інститут
нейрохірургії ім.А.П.Ромоданова НАМН України».
Впровадження нововведення в клінічну практику потребує 8500 грн на
придбання електростимуюючої системи для кожного хворого.
Необхідне обладнання: операційна кімната, набір хірургічного інструментарію для проведення операцій, електроди, антена для
дистанційної (індуктивної) електростимуляції,
індуктивний електростимулятор.
Послуги розробників: лекції, інформаційні семінари, науково-практичні
конференції.
7.
КПКВ 6561040
Спосіб лікування спастичності нижьої кінцівки (СНК)(модифікація 1).
Автори розробники: Цимбалюк В.І., Пічкур Л.Д., Лонтковський Ю.А.,
Пічкур О.Л.
Контактний телефон: (044) 483-12-53.
Пропонується спосіб лікування СНК (модифікація 1), який належить до відновної нейрохірургії, є більш ефективним, забезпечує більш виражений та тривалий терапевтичний ефект. Поставлена задача вирішується тим, що проводять
розріз шкіри в ділянці колінного суглоба, уздовж усієї рани виділяють великогомілковий нерв. Далі при допомозі інтраопераційної електродіагностики ідентифікують гілки, що йдуть до згиначів стопи і пальців, розсікають епіневрій на
великогомілковому нерві в поздовжньому напрямку та субепіневрально прослідковують хід фасцикул, що в подальшому формують гілки до м’язів-згиначів
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пальців стопи. Фасцикули пересікають і зшивають між собою, що призводить до
зниження тонусу у спастичних групах м’язів стопи.
Застосування нововведення забезпечує більш специфічний лікувальний
вплив на конкретні групи м'язів, досягає більш вираженого та тривалого
терапевтичного ефекту, значно зменшує кількість побічних ефектів, на відміну
від фармакологічних методів лікування.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №
75063 МПК А61В 17/00. З. № u2009 03377, заявл. 21.03.12, опубл. 26.11.12. Бюл.
№ 22.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «Інститут
нейрохірургії ім.А.П.Ромоданова НАМН України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: операційна кімната, набір хірургічного інструментарію, електронейроміограф, операційний мікроскоп.
Послуги розробників: лекції, інформаційні семінари, науково-практичні
конференції.
8.
КПКВ 6561040
Спосіб лікування спастичності нижьої кінцівки (СНК)(модифікація 2).
Автори розробники: Цимбалюк В.І., Пічкур Л.Д., Лонтковський Ю.А.,
Пічкур О.Л.
Контактний телефон: (044) 483-12-53.
Пропонується спосіб лікування СНК (модифікація 2), який належить до
відновної нейрохірургії, є більш ефективним і забезпечує більш виражений та
тривалий терапевтичний ефект. Поставлена задача вирішується тим, що проводять розріз шкіри в ділянці колінного суглоба, уздовж усієї рани виділяють великогомілковий нерв. Далі при допомозі інтраопераційної електродіагностики
ідентифікують гілки, що йдуть до згиначів стопи і пальців, розсікають епіневрій
на великогомілковому нерві в поздовжньому напрямку та субепіневрально
прослідковують хід фасцикул, що в подальшому формують гілки до м’язівзгиначів стопи і пальців. Фасцикули висікають довжиною 0,5 см, залишають іх
незшитими, та зшивають над ними епіневрій, що призводить до зниження тонусу
у спастичних групах м’язів стопи.
Застосування нововведення забезпечує більш специфічний лікувальний
вплив на конкретні групи м'язів, досягає більш вираженого та тривалого терапевтичного ефекту, значно зменшує кількість побічних ефектів, на відміну від
фармакологічних методів лікування.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №
75062 МПК А61В 17/00. З. № u2009 03376, заявл. 21.03.12, опубл. 26.11.12. Бюл.
№ 22.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «Інститут
нейрохірургії ім.А.П.Ромоданова НАМН України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: операційна кімната, набір хірургічного інструмент143

тарію, електронейроміограф, операційний мікроскоп.
Послуги розробників: лекції, інформаційні семінари, науково-практичні
конференції.
9.
КПКВ 6561040
Спосіб гальмування зростання тяжкості клінічних проявів (ТКП)
експериментального алергічного енцефаломієліту (ЕАЕ).
Автори розробники: Цимбалюк В.І., Маркова О.В., Пічкур О.Л.,
Вербовська С.А., Пічкур Л.Д.
Контактний телефон: (044) 483-12-53.
Пропонується спосіб гальмування зростання ТКП ЕАЕ, який відноситься до
нейрохірургії, і може бути використаний для відновного лікування ЕАЕ та
полягає в тому, що проводять забір фетальних клітин печінки самиці щура другої половини вагітності, а саме проводять видалення плодів з заплідненої матки,
звільняють плід від навколоплідних оболонок, вилучають тканину печінки,
подрібнюють і отримують суспензію клітин за допомогою механічної дезагрегації та отриману суспензію клітин фетальної алогенної печінки вводять щурам із ЕАЕ у бокову вену хвоста.
Застосування нововведення забезпечує збільшення тривалості терапевтичного ефекту від введення суспензії клітин, збільшує ефективність застосування
суспензії клітин фетальної алогенної печінки для гальмування зростання ТКП
ЕАЕ та забезпечує більш виражений терапевтичний ефект.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №
75060 МПК G01N33/48. З. № u2009 03374, заявл. 21.03.12, опубл. 26.11.12. Бюл.
№ 22.
Нововведення впроваджено в експериментальну практику ДУ «Інститут
нейрохірургії ім.А.П.Ромоданова НАМН України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: не потребує.
Послуги розробників: лекції, інформаційні семінари, науково-практичні
конференції.
10.
КПКВ 6561040
Спосіб лікування рухових порушень у хворих із травматичним
ушкодженням (ТУ) спинного мозку (СМ).
Автори розробники: Цимбалюк В.І., Ямінський Ю.Я., Третяк І.Б.
Контактний телефон: (044) 483-12-53.
Пропонується спосіб відновного нейрохірургічного лікування наслідків
хребетно-спиномозкової травми для лікування рухових порушень у хворих із
ТУСМ, який є більш ефективним цих у хворих та полягає в тому, що
епідуральну електростимуляцію. Поставлена задача вирішується тим, що після
виконання хірургічного доступу до СМ до твердої мозкової оболонки підшивають дві пари електродів таким чином, що два позитивних електроди розташовані вище, а два негативних електроди розташовані нижче уздовж серединної лі144

нії СМ. Антену для дистанційної (індуктивної) електростимуляції підшивають
підшкірно на тулубі та за допомогою індуктивного електростимулятора (що
випромінює електромагнітні хвилі певної частоти і амплітуди) періодично
наводять індуктивну електрорушійну силу у підшкірно розташованій антені і
стимулюють провідні шляхи СМ для лікування рухових порушень у хворих із
ТУСМ.
Застосування нововведення забезпечує більш специфічний лікувальний
вплив на конкретні групи м'язів та досягає більш вираженого та тривалого
терапевтичного ефекту, а тим самим дозволяє покращує якість результатів
нейрохірургічного лікування та якість життя хворих з наслідками хребетноспинномозкової травми.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №
59858 МПК А61В 17/00.З. № u2009 12421, заявл. 01.12.09, опубл. 10.06.11. Бюл.
№ 11.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «Інститут
нейрохірургії ім.А.П.Ромоданова НАМН України».
Впровадження нововведення в клінічну практику потребує 8500 грн на
придбання електростимуюючої системи для кожного хворого.
Необхідне обладнання: операційна кімната, набір хірургічного інструментарію для проведення операцій, електроди, антена для
дистанційної (індуктивної) електростимуляції,
індуктивний електростимулятор.
Послуги розробників: лекції, інформаційні семінари, науково-практичні
конференції.
11.
КПКВ 6561040
Спосіб оцінки якості життя у хворих з наслідками травматичних
ушкодженнь спинного мозку (ТУСМ).
Автори розробники: Цимбалюк В.І., Ямінський Ю.Я.
Контактний телефон: (044) 483-12-53.
Пропонується спосіб оцінки якості життя у хворих з наслідками ТУСМ,
який відноситься до відновної нейрохірургії та полягає в тому, що після
неврологічного обстеження хворих із наслідками ТУСМ, їх огляду та
опитування, їхній функціональний стан, якість життя та подальші прогнози
оцінюють у балах за допомогою розробленої авторами шкали оцінки якості
життя у хворих із наслідками ТУСМ.
Застосування нововведення дозволяє провести більш точну оцінку якості
життя хворих із наслідками ТУСМ та надає можливість більш точного
прогнозування подальших функціональних змін у таких пацієнтів.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №
60378 МПК А61В 17/00.З. № u2009 12419, заявл. 01.12.09, опубл. 25.06.11. Бюл.
№ 12.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «Інститут
нейрохірургії ім.А.П.Ромоданова НАМН України».
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Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: не потребує.
Послуги розробників: лекції, інформаційні семінари, науково-практичні
конференції.
12.
КПКВ 6561040
Спосіб лікування дисфункції сечового міхура (ДСМ) у хворих із
травматичним ушкодженням (ТУ) спинного мозку (СМ).
Автори розробники: Цимбалюк В.І., Ямінський Ю.Я.
Контактний телефон: (044) 483-12-53.
Пропонується спосіб відновного нейрохірургічного лікування наслідків
хребетно-спиномозкової травми для лікування ДСМ у хворих із ТУСМ, який є
більш ефективним та полягає у епідуральній електростимуляції після виконання
хірургічного доступу до СМ коли до твердої мозкової оболонки підшивають дві
пари електродів таким чином, що у лівій парі електродів негативний електрод
розташований вище позитивного електроду, а у правій парі електродів, навпаки,
позитивний електрод розташований вище негативного електроду (вище уздовж
серединної лінії СМ). Антену для дистанційної (індуктивної) електростимуляції
підшивають підшкірно на тулубі та за допомогою індуктивного електростимулятора (що випромінює електромагнітні хвилі певної частоти і амплітуди)
періодично наводять індуктивну електрорушійну силу у підшкірно розташованій
антені та стимулюють провідні шляхи СМ.
Застосування нововведення забезпечує більш специфічний лікувальний
вплив на конкретні групи м'язів сечового міхура та досягає більш вираженого
терапевтичного та реабілітаційного ефекту, а тим самим дозволяє покращити
якість результатів нейрохірургічного лікування та якість життя хворих з
наслідками хребетно-спинномозкової травми.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №
60379 МПК А61В 17/00.З. № u2009 12420, заявл. 01.12.09, опубл. 25.06.11. Бюл.
№ 12.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «Інститут
нейрохірургії ім.А.П.Ромоданова НАМН України».
Впровадження нововведення в клінічну практику потребує 8500 грн на
придбання електростимуюючої системи для кожного хворого.
Необхідне обладнання: операційна кімната, набір хірургічного інструментарію для проведення операцій, електроди, антена для
дистанційної (індуктивної) електростимуляції,
індуктивний електростимулятор.
Послуги розробників: лекції, інформаційні семінари, науково-практичні
конференції.
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13.
КПКВ 6561040
Спосіб визначення чутливості клітин пухлин (ЧКП) ЦНС до
препаратів класу ербісол.
Автори розробники: Лісяний М.І., Главацький О.Я., Бєльська Л.М.,
Лісяний О.М., Ключникова А.І.
Контактний телефон: (044) 483-81-93.
Пропонується спосіб визначення ЧКП головного мозку (ГМ) різного генезу
до препаратів класу ербісол. У тестах in vitro показано, що біопрепарати класу
ербісол (ербісол, ербісол екстра та ербісол ультрафарм) мають дозозалежну
цитотоксичну дію на гліальні пухлини ЦНС людини. Препарат ербісол ультрафарм серед препаратів класу ербісол має найбільш виражену дозозалежну цитотоксичну дію. 5-ти кратне системне введення препарату ербісол ультрафарм
гальмує ріст експериментальної гліоми (у щурів) та подовжує тривалість життя
щурів з гліомою ГМ. При цитотоксичній дії ербісолу на суспензію клітин гліоми
більше 35% вважається, що дана пухлина чутлива до дії препарату і це є
основою для рекомендації його використання при лікуванні даного хворого.
Застосування нововведення підвищує точність визначення цитотоксичної
дії препаратів класу ербісол та сприяє покращенню результатів комбінованого
лікування нейроонкологічних хворих. Після проведення клінічних досліджень
дані препарати можуть застосовуватись при комбінованому лікуванні
нейроонкологічних хворих.
Нововведення впроваджено в ДУ "Інститут нейрохірургії ім.А.П.Ромоданова НАМН України ".
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: не потребує.
Послуги розробників: курси інформації і стажування, лекції, інформаційні
семінари, науково-практичні конференції.
14.
КПКВ 6561040
Діагностика аденом гіпофіза з акромегалією з застосуванням єдиної
клініко–інструментальної класифікації (КІК) аденом гіпофіза (АГ), що
мають інвазію до кавернозних синусів (КС) за Кноспом.
Автори розробники: Гук М.О., Закордонець В.О.
Контактний телефон: (044) 483-96-95.
Пропонується введення в нейрохірургічну практику діагностики АГ, що
продукують соматотропний гормон єдину КІК АГ, які мають інвазію до КС.
Спосіб передбачає оцінити ступінь інвазії соматотропіном в КС, тактику
хірургічного доступу на пухлину. Це покращує радикальність хірургічного
лікування, ефективність комбінованого лікування хворих, що в подальшому
покращує якість життя хворих. Показанням до застосування є наявність АГ, що
секретують соматотропний гормон.
Застосування нововведення дозволяє верифікувати діагноз і вивчити особливості патологічної анатомії при інвазивному рості АГ.
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Нововведення впроваджено в діагностичну практику ДУ «Інститут
нейрохірургії ім.А.П.Ромоданова НАМН України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: 1,5 Тл МРТ апарат.
Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари,
науково-практичні конференції.
15.
КПКВ 6561040
Схема медикаментозного лікування (МЛ) хворих на аденоми гіпофіза
(АГ), що секретують соматотропний гормон (СТГ) в структурі комбінованого лікування із застосуванням препарату «Сандостатін ЛАР».
Автори розробники: Гук М.О., Закордонець В.О.
Контактний телефон: (044) 483-96-95.
Пропонується спосіб удосконалення методики МЛ АГ що секретують СТГ з
використанням препарату «Сандостатін ЛАР», який передбачає безпосередню
підготовку до хірургічного втручання на пухлину, що покращує соматичний стан
хворого, саме видалення пухлини, знижує ризик післяопераційних ускладнень та
окремого лікування хворих у випадках, коли протипоказане хірургічне лікування
або необхідне подальше медикаментозне лікування після видалення пухлини. Це
покращує якість життя хворих та стійку ремісію гормону росту. Контроль
проводиться лабораторною діагностикою рівня гормону росту (СТГ) та ІФР–1.
Показанням до застосування є наявність АГ, що секретують СТГ.
Застосування способу забезпечує покращення соматичного стану хворих в
до– та післяопераційному періодах, зниження ризику післяопераційних
ускладнень, покращення якості життя хворих.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «Інститут
нейрохірургії ім.А.П.Ромоданова НАМН України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: прилад для радіоімунохімічних досліджень «Гамма
– 800».
Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари,
науково-практичні конференції.
16.
КПКВ 6561040
Спосіб ультразвукової інтраопераційної діагностики (ІД) функціонального стану судин при операціях виключення інтракраніальних
артеріальних аневризм (АА).
Автори розробники: Глоба М.В., Мороз В.В., Цімейко О.А.
Контактний телефон: (044) 483-07-25.
Пропонується спосіб удосконалення ІД функціонального спазму артерій при
операціях виключення АА головного мозку, який передбачає використання
інтраопераційної ультразвукової діагностики для оцінки адекватності кліпування
шийки аневризми. Показанням до застосування є попередження ускладненого
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кліпування аневризми, яке передбачає контроль положення браншів кліпси на
шийці аневризми.
Застосування нововведення забезпечує вимірювання лінійної швидкості
кровотоку в несучій аневризму артерії до–, та після кліпування шийки
аневризми, оцінює наявність ангіоспазму за ходом хірургічного втручання,
оцінює адекватність кліпування шийки аневризми.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №
73306.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «Інститут
нейрохірургії ім.А.П.Ромоданова НАМН України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: укомплектована судинна операційна, набір нейрохірургічного інструментарію, інтраопераційний УЗДГ
моніторинг.
Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари,
науково-практичні конференції.
17.
КПКВ 6561040
Спосіб санації субарахноїдальних просторів при розривах артеріальних
аневризм (АА) головного мозку (ГМ).
Автори розробники: Цімейко О.А., Мороз В.В., Аббасзаде Е.
Контактний телефон: (044) 483-07-25.
Пропонується спосіб евакуації згортків крові з шлуночкової системи та
субарахноїдальних просторів за наявності ускладненого субарахноїдального
крововиливу аневризматичної етіології, який передбачає застосування вентрикулярного та базального фібринолізу при ускладненому субарахноїдальному
крововиливі. Показанням до застосування є наявність ускладненого
субарахноїдального крововиливу аневризматичної етіології.
Застосування способу забезпечує адекватне та швидке санування шлуночкової системи ГМ та базальних субарахноїдальних просторів у хворих з розривами АА ГМ, покращує виживання та якість життя оперованих пацієнтів.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №
56219.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «Інститут
нейрохірургії ім.А.П.Ромоданова НАМН України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: укомплектована судинна операційна, набір нейрохірургічного інструментарію, вентрикулярні дренажі,
фібринолітик актилізе, наявність комп’ютерного
томографу в лікувальній установі.
Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари,
науково-практичні конференції.
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18.
КПКВ 6561040
Модифікація хірургічного інструменту пістолетних кусачок Керрісона.
Автори розробники: Педаченко Є.Г., Хижняк М.В., Новакович К.С.
Контактний телефон: (044) 489-30-45.
Пропонується модифікація інструменту - пістолетних кусачок Керрісона,
що забезпечує постійне знаходження кусачок в операційній рані на етапі резекції кісткових структур, жовтої зв’язки, рубцевої тканини і тощо та контролює
об’єм видалених у ході доступу тканин. Поставлена задача вирішується тим, що
пістолетні кусачки удосконалюються пристроєм для захоплення тканин і просування їх у сторону браншів кусачок де знаходиться накопичувальний резервуар.
Це забезпечить постійну роботу кусачок у рані та контроль об’єму резектованих
тканин.
Застосування нововведення має ряд переваг: а) забезпечується постійне
знаходження кусачок у ділянці рани на етапі доступу під час резекції кісткових
структур, жовту зв’язку тощо, б) скорочує загальний час оперативного
втручання, в) дозволяє контролювати об’єм резектованих структур.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №
69932.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «Інститут
нейрохірургії ім.А.П.Ромоданова НАМН України
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: С-арка, система хірургічної нейронавігації Medtronic
«StealthStation TREON plus», система відеомоніторингу.
Послуги розробників: методичні рекомендації, науково-практичні та
навчальні семінари, курси стажування, лекції.
19.
КПКВ 6561040
Пристрій, що має назву мікроопераційна (МО).
Автори розробники: Педаченко Є.Г., Хижняк М.В. Новакович К.С.
Контактний телефон: (044) 489-30-45.
Пропонується використання МО що може бути використано для оперативних втручань на поперековому відділі хребта з метою уникнення кровотечі із
операційної рани. Задача вирішується використанням МО, що обмежена площею обробленого операційного поля та напівсферичною стінкою, щільно з’єднаною із клейкою основою, що встановлюється (зклеюється із шкірою у ділянці
запланованого оперативного втручання).
Застосування нововведення має ряд переваг: а) забезпечує асептичні умови
перебігу операції без підготовки усього приміщення операційної, б) зменшує
кількість використаного хірургічного інструментарію (діатермія, аспіратор) а
також без перев’язочного матеріалу, в) дозволяє місцево протягом усього
оперативного втручання застосовувати лікарські засоби, що вводяться в МО, г)
запобігає кровотечі під час операції.
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На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №
67540.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «Інститут
нейрохірургії ім.А.П.Ромоданова НАМН України
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: С-арка, система хірургічної нейронавігації Medtronic
«StealthStation TREON plus», система
Відеомоніторінгу.
Послуги розробників: методичні рекомендації, науково-практичні та
навчальні семінари, курси стажування, лекції,
20.
КПКВ 6561040
Модифікований спосіб дискектомії типу «підкоп» в грудному відділі
хребта (ГВХ).
Автори розробники: Золотоверх О.М., Слинько Є.І., Вербов В.В.
Контактний телефон: (044) 486-95-03.
Пропонується спосіб дискектоміїї ГВХ, який дозволяє максимально знизити ризик травматизації спинного мозку і поглиблення неврологічної симптомматики післяопераційно та зменшити складність такого хірургічного втручання
завдяки того, що після виконання доступу, латеральніше від грижі вирізають
«вікно» у фіброзному кільці, через яке виконують дискектомію, кюретують диск,
формують під грижею диска порожнину – «підкоп». Надалі ізогнутим вузьким
распатором зміщують грижу в порожнину, яка утворилась після видалення
пульпозного ядра. Потім конхотомом видаляють масу грижі із сформованої
порожнини, при осифікованих грижах поступово підкусують її з латерального
края кусачками Керрісона. Після завершення дискектомії пошарово ушивають
м’які тканини.
Застосування нововведення уникає тракцїї спинного мозку, особливо при
медіанних і парамедіаних грижах.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №
60601.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «Інститут
нейрохірургії ім.А.П.Ромоданова НАМН України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: набір нейрохірургічного інструментарію,
електронно-оптичний перетворювач.
Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари,
науково-практичні конференції.
21.
КПКВ 6561040
Пристрій для виконання дискографії в грудному відділі хребта (ГВХ).
Автори розробники: Золотоверх О.М., Слинько Є.І.
Контактний телефон: (044) 486-95-03.
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Пропонується пристрій для виконання дискографії в ГВХ, який є специфічним саме для ГВХ, та дозволяє максимально знизити ризик травмування важливих анатомічних структур, зменшує складність, тривалість та вартість такого хірургічного втручання. Поставлена задача вирішується тим, що включає набір
інструментів для виконання дискографії в ГВХ: голка - довжиною 200 мм,
діаметром 0,2 мм, мандрен - довжиною 202 мм. При цьому розміри інструментів
найбільше відповідають саме для виконання дискографії у ГВХ.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №
62585.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «Інститут
нейрохірургії ім.А.П.Ромоданова НАМН України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: набір нейрохірургічного інструментарію,
електронно-оптичний перетворювач.
Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари,
науково-практичні конференції.
22.
КПКВ 6561040
Спосіб визначення ступеня компресії грудного відділу спинного мозку.
Автори розробники: Зозуля Ю.П., Чувашова О.Ю., Золотоверх О.М.,
Слинько Є.І., Грязев А.Б.
Контактний телефон: (044) 486-95-03.
Пропонується об'єктивний спосіб оцінки ступеню компресії спинного мозку
(СМ), який дозволяє визначати найбільш ефективне планування об’єму
оперативного втручання завдяки того, що після проведення хворому МРТ
дослідження грудного відділу хребта розраховують площу поперечного перетину хребтового каналу і грижі, потім вираховують процентне співвідношення
площі грижі до площі хребтового каналу, визначають ступень компресії СМ.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №
60604.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «Інститут
нейрохірургії ім.А.П.Ромоданова НАМН України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: набір нейрохірургічного інструментарію,
електронно-оптичний перетворювач.
Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари,
науково-практичні конференції.
23.
КПКВ 6561040
Набір інструментів для стабілізації верхньо-грудного відділу хребта
(ВГВХ) після операції дискектомії.
Автори розробники: Золотоверх О.М., Слинько Є.І.
Контактний телефон: (044) 486-95-03
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Пропонується пристрій для стабілізації ВГВХ, після дискектоміїї, специфічний для ВГВХ, що дозволяє максимально знизити ризик виникнення після
операційної нестабільності, зменшує складність, тривалість та вартість такого
хірургічного втручання завдяки того, що є набором інструментів, який включає
трапецевидної форми кейдж (розміром 0,8 см * 1,0 см * 2,0 см, з однонаправленими шипами на бокових поверхнях, що попереджають зміщення кейджу в
канал), фіксатор (довжиною 38,0 см, діаметром 0,5 см ) та ручку (довжиною 32,8
см, діаметром 1,5 см). При цьому розміри інструментів найбільше відповідають
саме для виконання міжтілового корпородезу у ВГВХ.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №
49966.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «Інститут
нейрохірургії ім.А.П.Ромоданова НАМН України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: набір нейрохірургічного інструментарію,
електронно-оптичний перетворювач.
Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари,
науково-практичні конференції.
24.
КПКВ 6561040
Набір інструментів для стабілізації середньо-грудного відділу хребта
(СГВХ) після операції дискектомії.
Автори розробники: Золотоверх О.М., Слинько Є.І.
Контактний телефон: (044) 486-95-03
Пропонується пристрій для стабілізації СГВХ, після дискектоміїї,
специфічний для СГВХ, що дозволяє максимально знизити ризик виникнення
післяопераційної нестабільності, зменшує складність, тривалість та вартість такого хірургічного втручання завдяки того, що є набором інструментів, який
включає трапецевидної форми кейдж (розміром 1,0 см * 1,1 см * 2,2 см, з однонаправленими шипами на бокових поверхнях, що попереджають зміщення
кейджу в канал), фіксатор (довжиною 39,0 см, діаметром 0,5 см) та ручку (довжиною 33,5 см, діаметром 1,8 см). При цьому розміри інструментів найбільше
відповідають саме для виконання міжтілового корпородезу у СГВХ.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №
49967.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «Інститут
нейрохірургії ім.А.П.Ромоданова НАМН України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: набір нейрохірургічного інструментарію,
електронно-оптичний перетворювач.
Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари,
науково-практичні конференції.
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25.
КПКВ 6561040
Набір інструментів для стабілізації нижньо-грудного відділу хребта
(НГВХ) після операції дискектомії.
Автори розробники: Золотоверх О.М., Слинько Є.І.
Контактний телефон: (044) 486-95-03
Пропонується пристрій для стабілізації НГВХ, після дискектоміїї, специфічний для НГВХ, що дозволить максимально знизити ризик виникнення післяопераційної нестабільності, зменшує складність, тривалість та вартість такого хірургічного втручання завдяки того, що є набором інструментів для, який включає трапецевидної форми кейдж (розміром 1,0 см * 1,1 см * 2,2 см, з однонаправленими шипами на бокових поверхнях, що попереджають зміщення кейджу
в канал), фіксатор (довжиною 39,0 см, діаметром 0,5 см ) та ручку (довжиною
33,5 см, діаметром 1,8 см). При цьому розміри інструментів найбільше відповідають саме для виконання міжтілового корпородезу у НГВХ.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №
49968.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «Інститут
нейрохірургії ім.А.П.Ромоданова НАМН України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: набір нейрохірургічного інструментарію,
електронно-оптичний перетворювач.
Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари,
науково-практичні конференції.
26.
КПКВ 6561040
Спосіб лікування примітивних нейроектодермальних пухлин головного
мозку (ПГМ) у дітей на післяопераційному етапі шляхом введення метатрексату в шлуночкову систему пацієнтів, яким імплантовано
лікворошунтуючі системи змінного тиску відкриття клапану.
Автори розробники: Орлов Ю.О., Шаверський А.В., Михалюк В.С.,
Свист А.О., Зябченко В.І
Контактний телефон: (044) 483-94-19.
Пропонуються способи рівномірного розподілу, введеного в боковий шлуночок метотрексату, по всіх лікворних просторах головного та спинного мозку,
при післяопераційному лікуванні дітей з ПГМ, яким імплантовано лікворошунтуючі системи завдяки того, що застосовують тимчасове блокування системи екстракраніального шунтування ліквору. Це дозволяє запобігти передчасній елімінації діючої речовини за межі центральної нервової системи та сприяє
рівномірному розповсюдженню метотрексату по лікворних шляхах пацієнта.
Блокування лікворошунтуючої системи здійснюється за допомогою штатного
пристрою.
На дану наукову розробку отримано патенти України на корисну модель №
68307.
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Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «Інститут
нейрохірургії ім.А.П.Ромоданова НАМН України» та ДУ«Національний інститут
раку».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: не потребує.
Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари,
науково-практичні конференції.
27.
КПКВ 6561040
Спосіб лікування примітивних нейроектодермальних пухлин головного
мозку (ПГМ) у дітей на післяопераційному етапі шляхом введення метатрексату в шлуночкову систему пацієнтів, яким імплантовано
лікворошунтуючі системи незмінного тиску відкриття клапану.
Автори розробники: Орлов Ю.О., Шаверський А.В., Михалюк В.С.,
Свист А.О., Зябченко В.І
Контактний телефон: (044) 483-94-19.
Пропонуються способи рівномірного розподілу, введеного в боковий
шлуночок метотрексату, по всіх лікворних просторах головного та спинного
мозку, при післяопераційному лікуванні дітей з ПГМ, яким імплантовано
лікворошунтуючі системи завдяки того, що застосовують тимчасове блокування
системи екстракраніального шунтування ліквору. Це дозволяє запобігти
передчасній елімінації діючої речовини за межі центральної нервової системи та
сприяє рівномірному розповсюдженню метотрексату по лікворних шляхах
пацієнта. Блокування лікворошунтуючої системи незмінного тиску проводиться
шляхом евакуації ліквора з шлуночкової системи головного мозку.
На дану наукову розробку отримано патенти України на корисну модель №
68305.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «Інститут
нейрохірургії ім.А.П.Ромоданова НАМН України» та ДУ«Національний інститут
раку».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: лінійний пристрій для вимірювання
внутрішньочерепного тиску.
Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари,
науково-практичні конференції.
28.
КПКВ 6561040
Спосіб оцінки чутливості пухлин головного мозку (ПГМ) дітей до
хіміопрепаратів за рівнем експресії генів CD133 та HIF1-alpha.
Автори розробники: Вербова Л.М., Васильєва І.Г.
Контактний телефон: (044) 483-35-92.
Пропонується спосіб визначення ефективності застосування ломустину та
темодалу для лікування ПГМ дітей, який передбачає видалення пухлини,
культивування її клітин із хіміопрепаратом, підрахунок кількості живих клітин,
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визначення рівню експресії генів CD133 та HIF1-alpha методом полімеразної
ланцюгової реакції із зворотною транскрипцією.
Застосування нововведення дає можливість оцінити вплив ломустину та темодалу на рівень експресії генів CD133 та HIF1-alpha у клітинній популяції певної пухлини, що може бути прогностичним фактором її чутливості до цих
препаратів.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «Інститут
нейрохірургії ім.А.П.Ромоданова НАМН України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: ламінарний бокс, світловий мікроскоп, інструментарій для роботи з тканиною пухлини, СО2-інкубатор,
гемоцитометр, ампліфікатор, камера для електрофорезу у агарозному гелі, система візуалізації
ампліфікованих фрагментів, центрифуги.
Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари,
науково-практичні конференції.
29.
КПКВ 6561040
Спосіб оцінки чутливості пухлин головного мозку (ПГМ) дітей до
хіміопрепаратів за зміною вмісту нестин-позитивих клітин.
Автори розробники: Вербова Л.М., Васильєва І.Г.
Контактний телефон: (044) 483-35-92.
Пропонується спосіб визначення ефективності застосування хіміопрепаратів
для лікування ПГМ дітей, який передбачає видалення пухлини, культивування її
клітин із хіміопрепаратом, визначення впливу препарату на нестин-позитивну
фракцію клітин пухлини, використовуючи метод імуноцитохімії.
Застосування нововведення дає можливість оцінити вплив хіміопрепарату
на клітини пухлини із стовбуровим фенотипом, що може покращити якість
лікування дітей, хворих на злоякісні новоутворення головного мозку.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «Інститут
нейрохірургії ім.А.П.Ромоданова НАМН України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: ламінарний бокс, світловий мікроскоп, інструментарій для роботи з тканиною пухлини, СО2-інкубатор,
гемоцитометр, центрифуги.
Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари,
науково-практичні конференції.
30.
КПКВ 6561040
Спосіб застосування препарату гістакрил, контрактованого ультравістом, для проведення ендоваскулярного виключення артеріовенозної
мальформації (АВМ) головного мозку (ГМ).
Автори розробники: Яковенко Л.М., Козловський А.Ю.
Контактний телефон: (044) 483-92-19
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Пропонується спосіб емболізації АВМ ГМ за допомогою клейового емболізуючого засобу, який передбачає підведення емболізуючої речовини (гістакрилу)
безпосередньо до «ядра» АВМ трансартеріальним доступом. Емболізація АВМ
проводиться під агіографічним контролем у режимі скопії «roud map». Застосування контрастної речовини ультравіст у процесі оперативного втручання дозволяє контролювати ступінь деваскуляризації АВМ та визначає інтраопераційну
тактику щодо оптимального об’єму введення емболізуючої речовини.
Застосування нововведення забезпечує точність хірургічних маніпуляцій на
церебральних судинах, зменшує ризик виникнення ускладнень, збільшує ступінь
радикальності оперативних втручань, забезпечує високу ефективність
хірургічного лікування та якість життя хворих.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №
68306.
Нововведення
впроваджено
в
лікувальну
практику
відділення
нейрохірургічної патології судин голови та шиї з рентген операційною ДУ
«Інститут нейрохірургії ім.А.П.Ромоданова НАМН України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: одно- чи двоплановий ангіограф з можливістю субтракції та програмним забезпеченням щодо режиму
скопії «roud map», засоби для проведення катетеризації стегнової артерії за Селдінгером, засоби для катетеризації церебральних артерій (димексид сумісні
мікрокатетери, мікропровідник), гістакрил,
ультравіст.
Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари,
науково-практичні конференції.
31.
КПКВ 6561040
Спосіб застосування препарату гістакрил, контрактованого тріомбрастом, для проведення ендоваскулярного виключення артеріовенозної
мальформації (АВМ) головного мозку (ГМ).
Автори розробники: Яковенко Л.М., Козловський А.Ю.
Контактний телефон: (044) 483-92-19.
Пропонується спосіб емболізації АВМ ГМ за допомогою клейового емболізуючого засобу, який передбачає підведення емболізуючої речовини (гістакрилу)
безпосередньо до «ядра» АВМ трансартеріальним доступом. Емболізація АВМ
проводиться під агіографічним контролем у режимі скопії «roud map». Застосування контрастної речовини тріомбраст у процесі оперативного втручання дозволяє контролювати ступінь деваскуляризації АВМ та визначає інтраопераційну
тактику щодо оптимального об’єму введення емболізуючої речовини.
Застосування нововведення забезпечує точність хірургічних маніпуляцій на
церебральних судинах, зменшує ризик виникнення ускладнень, збільшує ступінь
радикальності оперативних втручань, забезпечує високу ефективність
хірургічного лікування та якість життя хворих.
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На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №
68304.
Нововведення
впроваджено
в
лікувальну
практику
відділення
нейрохірургічної патології судин голови та шиї з рентген операційною ДУ
«Інститут нейрохірургії ім.А.П.Ромоданова НАМН України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: одно- чи двоплановий ангіограф с можливістю субтракції та програмним забезпеченням щодо режиму
скопії «roud map», засоби для проведення катетеризації стегнової артерії за Селдінгером, засоби для катетеризації церебральних артерій (димексид сумісні
мікрокатетери, мікропровідник), гістакрил,
тріомбраст.
Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари,
науково-практичні конференції.
32.
КПКВ 6561040
Спосіб застосування препарату гістакрил для проведення ендоваскулярного виключення АВМ головного мозку (ГМ).
Автори розробники: Яковенко Л.М., Козловський А.Ю.,Орлов М.Ю.,
Литвак СО.
Контактний телефон: (044) 483-92-19.
Пропонується спосіб хірургічного лікування артеріовенозної мальформації
(АВМ) ГМ за допомогою внутрішньосудинної емболізації патології трансартеріальним доступом рідкою клеючою речовиною – гістакрилом, який передбачає
підведення емболізуючої речовини (гістакрилу) безпосередньо до «ядра» АВМ
трансартеріальним доступом. Емболізація АВМ проводиться під агіографічним
контролем у режимі скопії «roud map». Вязкість речовини та її емболізуючі
властивості корегуються інтраопераційно шляхом змішування речовини гістакрил з розчином димексиду у відповідній пропорції, що залежить від гемодинамічних властивостей АВМ.
Застосування нововведення забезпечує можливість деваскуляризації АВМ
без застосування транскраніального видалення мальформації, дає можливість
поступового «виключення» АВМ з кровоплину, що призводить до зниження
ризику ускладнень пов’язаних з синдромом реперфузії, забезпечує високу
ефективність хірургічного лікування і якість життя хворих.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №
67541.
Нововведення
впроваджено
в
лікувальну
практику
відділення
нейрохірургічної патології судин голови та шиї з рентген операційною ДУ
«Інститут нейрохірургії ім.А.П.Ромоданова АМН України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: одно- чи двоплановий ангіограф с можливістью субтракції та програмним забезпеченням щодо режиму
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скопії «roud map», засоби для проведення катетеризації стегнової артерії за Селдінгером, засоби для какатетеризації церебральних артерій (димексид сумісні мікрокатетери, мікропровідник), гістакрил,
контрасна речовина.
Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари,
науково-практичні конференції.
33.
КПКВ 6561040
Спосіб діагностики та оперативного лікування артеріовенозних мальформацій головного (АВМ) мозку (ГМ), які клінічно проявляються
епілептичним синдромом (ЕС).
Автори розробники: Яковенко Л.М., Козловський А.Ю., Полковников О.Ю.,
Луговський А.Г.
Контактний телефон: (044) 483-92-19.
Пропонується спосіб діагностики та оперативного лікування АВМ ГМ, які
клінічно проявляються ЕС шляхом об’єктивного визначення гемодинамічної
характеристики АВМ, локальних та загальномозкових змін церебральної
гемодинаміки у хворих з АВМ, який передбачає використання запропонованого
комплексу ТКДС-критеріїв діагностики АВМ ГМ, що на етапі обстеження
хворого дозволяє отримати об’єктивну інформацію щодо наявності у хворого
ознак порушення церебральної гемодинаміки за типовим для АВМ патерном та в
сукупності з клініко-неврологічними даними обумовлює покази щодо вибору
оптимального плану подальшого обстеження хворого за допомогою нейровізуалізуючих методів: ЦАГ, КТ, МРТ та відповідного методу хірургічного лікування.
Застосування нововведення забезпечує обґрунтування тактики хірургічного
лікування та прогнозу можливих післяопераційних ускладнень, поточного
контролю церебральної гемодинаміки, що, в кінцевому результаті, сприяє
підвищенню ефективності хірургічного лікування, забезпечує високу
ефективність хірургічного лікування та якість життя хворих.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №
68308.
Нововведення
впроваджено
в
лікувальну
практику
відділення
нейрохірургічної патології судин голови та шиї з рентген операційною ДУ
«Інститут нейрохірургії ім.А.П.Ромоданова НАМН України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: прилади - 16 канальний електроенцефалограф “NEIROGRAF-18”, “Multigon-500M” системи “NEUROVISION”(США) та “Sonoline G 50” Siеmens (Німеччина), апарат “Somotom CR” фірми Siemens (Німеччина), магнітно-резонансний томограф, спеціалізований ангіограф “Neurostar—T.O.P.” фірми
“Siеmens”(Німеччина).
Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари,
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науково-практичні конференції.
34.
КПКВ 6561040
Спосіб ультразвукової інтраопераційної діагностики функціонального
стану судин (ІДФСС) при операції виключення інтракраніальної
артеріальної аневризми (ІАА).
Автори розробники: Яковенко Л.М., Глоба М.В., Литвак С.О.
Контактний телефон: (044) 483-92-19.
Пропонується спосіб ультразвукової ІДФСС при операції виключення ІАА
шляхом об’єктивного визначення гемодинамічних характеристик аферентної
артерії та її гілок, який передбачає використання інтраопераційного датчику для
вимірювання показників кровоплину, що дає можливість своєчасного визначення явища вазоспазму церебральних судин, визначає та обєктивізує прохідність церебральних судин у зоні оперативного втручання, надає можливість
визначити радикальність деваскуляризації аневризми після її кліпування та своєчасно визначити наявність чи відсутність стенозу, пов’язаного з ремоделюванням кровоплину кліпсами при виключенні аневризм складної форми. Запропонований метод дозволяє отримати об’єктивну гемодинамічну інформацію, що
визначає подальшу хірургічну тактику: екстравазальна фармангіопластика,
накладання додаткового кліпса на тіло чи шийку АА, переустановка кліпс.
Застосування нововведення забезпечує обґрунтування тактики хірургічного
лікування та прогнозу можливих післяопераційних ускладнень, інтраопераційного контролю церебральної гемодинаміки, що сприяє підвищенню ефективності хірургічного лікування, забезпечує високу ефективність хірургічного лікування та якість життя хворих.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №
73306.
Нововведення
впроваджено
в
лікувальну
практику
відділення
нейрохірургічної патології судин голови та шиї з рентген операційною ДУ
«Інститут нейрохірургії ім.А.П.Ромоданова НАМН України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: прилад для проведення інтраопераційної УЗДГ, гнучкий датчик катетерного типу; операційний мікроскоп; кліпси для виключення АА з кровоплину;
мікрохірургічний інструментарій.
Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари,
науково-практичні конференції.
____________ДУ ІНСТИТУТ НЕФРОЛОГІЇ НАМН УКРАЇНИ___________
04050, Україна, м. Київ, вул. Дегтярівська 17-в, телефон: (044) 455-93-87,
телефон/факс: (044) 455-93-87, (044) 512-64-74
1.
КПКВ 6561040
Прогнозування темпів прогресування діабетичної нефропатії (ПДН).
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Автори розробники: Дудар І.О., Мариненко М.І., Дріянська В.Є.
Контактний телефон: (044) 512-64-74.
Пропонується спосіб визначення ПДН, що включає дослідження артеріального тиску, глікозильованого гемоглобіну, загального холестерину, добової
протеїнурії і додатково в сироватці крові вміст інтерлейкіну-1β та трансформуючого фактору росту β. Якщо рівень трансформуючого фактору росту β більше ніж 109 пг/мл, а співвідношення рівнів інтерлейкіну-1β до трансформуючого
фактору росту β менше ніж 1,5, то прогнозується швидке ПДН (зменшення
швидкості клубочкової фільтрації більш ніж 4 мл/хв/1,73 м2 за рік), якщо рівні
ТФР нижче і коефіцієнт ІЛ-1/ТФР більше 1,5 ПДН буде повільним.
Застосування нововведення дозволяє прогнозувати темп зменшення ШКФ
у 70% хворих з діабетичною нефропатією з урахуванням імунозапальної
активності, що дозволяє вчасно та адекватно корегувати терапію.
На дану наукову розробку подана заявка на корисну модель № u 201208315,
UA, МПК(2006.01) G01N 33/53, A61P 13/12 від 06.07.12.
Нововведення впроваджено у відділенні нефрології та діалізу, відділі
еферентних технологій, КМНПЦ нефрології та діалізу Києва, Головному
військово-медичному клінічному центрі «ГВКГ», Вінницькій обласній лікарні,
Київській ДКЛ № 1.
Впровадження нововведення в клінічну практику потребує 20 тисгрн.
Необхідне обладнання: центрифуга, імуноферментні аналізатори, реактиви.
Послуги розробників: семінари, консультації.
2.
КПКВ 6561040
Оцінка ефективності лікування діабетичної нефропатії (ДН).
Автори розробники: Дудар І.О., Лобода О.М., Дріянська В.Є.
Контактний телефон: (044) 512-64-74.
Пропонується спосіб оцінки ефективності лікування ДН, що включає оцінку
зниження рівня мікроальбумінурії, протеїнурії, рівнів швидкості клубочкової
фільтрації та рівні інтерлейкіну-1β, інтерлейкіну-10, γ-інтерферону та трансформуючого фактору росту β у сироватці крові пацієнтів до та після проведеного
курсу лікування та розрахунок співвідношення γ-інтерферон/інтерлейкін-10 як
показник імунозапальної активності. Якщо рівні інтерлейкіну-1β, γ-інтерферону
і трансформуючого фактору росту β знижуються в 1,5 рази і більше від
вихідного рівня або досягають значень здорових донорів, а рівень інтерлейкіну10 підвищується і зменшується співвідношення γ-інтерферон/інтерлейкін-10 до
нормальних значень (від 1,09 до 1,51), то лікування оцінюється як ефективне, а за
відсутності змін рівнів активності цих ферментів після курсу лікування або за
наявності негативної їх динаміки, лікування оцінюють як неефективне.
Застосування нововведення дозволяє оцінити ефективність лікування у
85% випадків.
На дану наукову розробку подана заявка на корисну модель № u201208316,
UA, МПК(2006.01) G01N 33/53, A61P 13/12 від 06.07.12.
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Нововведення впроваджено у відділенні нефрології та діалізу, відділі еферентних технологій, КМНПЦ нефрології та діалізу Києва, Головному військовомедичному клінічному центрі «ГВКГ», Вінницькій обласній лікарні, Київській
ДКЛ № 1.
Впровадження нововведення в клінічну практику потребує 20 тис грн.
Необхідне обладнання: центрифуга, імуноферментні аналізатори, реактиви.
Послуги розробників: семінари, консультації.
3.
КПКВ 6561040
Спосіб профілактики рецидивуючого перебігу інфекцій сечової системи.
Автори розробники: Колесник М.О., Степанова Н.М., Романенко О.А.
Контактний телефон: (044) 455-93-86.
Пропонується спосіб профілактики рецидивуючого перебігу інфекцій сечової системи, який включає доповнення схеми антибактеріального лікування пробіотиком Вагісан у дозі 1 капсула 2 рази на добу за 2 години до або після прийому антибіотика протягом двох тижнів. Після відміни антибіотику та підтвердження ерадикації мікроорганізмів, Вагісан призначають по 1 капсулі 2 рази
на добу два тижні кожного місяця протягом наступних трьох-шести місяців.
Використання Вагісану для запобігання розвитку рецидивів у хворих на
інфекції сечової системи за своєю ефективністю не поступається антибіотикопрофілактиці, вірогідно знижує кількість рецидивів захворювання, але при
цьому не має небажаних наслідків, притаманних антибіотикам (дисбактеріоз,
імуносупресивна, цитотоксична дія, тощо), а тому є найбільш безпечним.
На дану наукову розробку отримано патент № 68908, UA, МПК(2006.01)
A61P 13/12, A61K 35/74. Опуб. 10.04.12. Бюл. № 7.
Нововведення впроваджено у відділенні нефрології та діалізу, Чернівецькій
ОКЛ, Тернопільській міській КЛ № 2, в клініці професійної патології, нетрадиційних методів лікування та санаторного лікування Ірпінського військового
госпіталю.
Необхідне обладнання: не потребує.
Послуги розробників: індивідуальний інструктаж, лекції та інформаційні
семінари, науково-практичні конференції.
4.
КПКВ 6561040
Спосіб інтегральної оцінки (ІО) оксидантно-антиоксидантного балансу
(ОАБ) у сироватці крові (СК).
Автори розробники: Король Л.В., Мигаль Л.Я.
Контактний телефон: 044-486-56-21
Пропонується метод ІО ОАБ у СК пацієнтів з хронічною хворобою нирок за
вмістом малонового діальдегіду як метаболіту кінцевого продукту перекисного
окислення ліпідів, церулоплазміну, трансферину, сульфгідрильних груп як компонентів антиоксидантної системи і для більш вираженої інформативності та індивідуалізації дослідження вводять математичний розрахунок співвідношення
вмісту малонового діальдегіду хворого до вмісту малонового діальдегіду кон162

тролю (середні значення) і поділення отриманої величини на суму співвідношень вмісту церулоплазміну, трансферину та сульфгідрильних груп хворого
до їх аналогічних показників контролю (середні значення), поділеної на кількість
доданків розраховують індекс оксидації (ІО). Якщо величина ІО дорівнює 1,0,
це свідчить про збалансовану рівновагу між процесами пероксидації та системою антиоксидантного захисту. Якщо величина ІО реєструється вищою за 1,0,
це свідчить про порушення балансу оксидантних та антиоксидантних реакцій у
бік надлишкового утворення ліпідних пероксидів та розвитку оксидативного
стресу, що, в свою чергу, дозволить використовувати цей показник залежно від
його кількісних величин для своєчасної діагностики дисбалансу оксидантних та
антиоксидантних процесів, прогнозування перебігу хвороби та ефективності
лікування.
Застосуння нововведення оцінює виразність оксидативного стресу у 90%
хворих на хронічну хворобу нирок, що дозволяє вчасно та адекватно корегувати
терапію та гальмувати таким чином її прогресування.
На дану наукову розробку отримано патент на корисну модель № 76026,
UA, МПК(2011.01) G01N 33/48. Опуб. 25.12.12. Бюл. № 24.
Нововведення впроваджено у відділенні нефрології та діалізу, відділі
еферентних технологій, Київському міському НПЦ нефрології та діалізу.
Впровадження нововведення в клінічну практику потребує 5 тис грн.
Необхідне обладнання: обладнання біохімічної або клініко-діагностичної
лабораторії (центрифуга, імуноферментний
аналізатор).
Послуги розробників: курси інформації та стажування, лекції та інформаційні семінари, науково-практичні конференції.
5.
КПКВ 6561040
Диференційоване застосування імуномодулюючих лікарських засобів
(ІЛЗ) у хворих на пієлонефрит з рецидивуючим перебігом.
Автори розробники: Колесник М.О., Степанова Н.М., Романенко О.А.
Контактний телефон: (044) 455-93-86.
Пропонується диференційоване призначення ІЛЗ (Галавіт, Протефлазід, Ербісол, Манакс) залежно від визначених збудників для забезпечення адекватної
імунної відповіді на патогени та зменшення частоти рецидивів пієлонефриту. За
умови ізольованої бактеріальної інфекції (БІ), під час антибактеріального лікування, призначається препарат Галавіт; У пацієнтів з асоціацією БІ та діагностично-значущого рівня Ig G до вірусу простого герпесу, цитомегаловірусу чи
токсоплазм під час антибактеріальної терапії застосовують Протефлазід. Після
досягнення ерадикації збудників призначають Ербісол. Хворим з асоціацією БІ
та хламідій, після досягнення ерадикації збудників, додатково призначають
Манакс
Застосування нововведення попереджує розвиток рецидивів пієлонефритуу
75-85% випадків
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Нововведення впроваджено у відділенні нефрології та діалізу, відділ еферентних технологій, КМНПЦ нефрології та діалізу Києва, в клініці професійної
патології, нетрадиційних методів лікування та санаторного лікування
Ірпінського військового госпіталю
Необхідне обладнання: не потребує.
Послуги розробників: курси інформації та стажування, семінари, науковопрактичні конференції.
_ІНСТИТУТ ОТОЛАРИНГОЛОГІЇ ім. проф. О.С. КОЛОМІЙЧЕНКА_
________________НАМН УКРАЇНИ____________________
03057, м. Київ, вул. Зоологічна, 3; телефон: (044) 483-22-02,
факс (044) 483-73-68
1.
КПКВ 6561040
Спосіб діагностики раку гортані у осіб зрілого віку.
Атори розробники: Дикан І.М., Козаренко Т.М., Логаніхіна К.Ю.
Контактний телефон: (044) 489-00-94.
Пропонується спосіб діагностики раку гортані у осіб зрілого віку шляхом
неінвазивної диференціації ракових пухлин гортані від інтактних м’яких тканин,
визначення стадії та локалізації пухлинного процесу в залежності від значень
кількісних показників МДКТ-перфузіографії у порівнянні із даними
патогістологічного дослідження.
Застосування нововведення розв`язує проблему ранньої діагностики, стадіювання, визначення точної локалізації по відділах гортані її ракових пухлин.
Нововведення впроваджено в ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої
діагностики НАМН України».
Нобхідне обладнання: для мультидетекторний комп’ютерний томограф, ососнащений програмним забезпеченням для
проведення МДКТ-ПГ.
Послуги розробників: курси інформації та стажування.
2.
КПКВ 6561040
Спосіб лікування хворих на хронічний секреторний середній отит з
ретракційними кишенями.
Атор розробник: Сребняк І.А.
Контактний телефон: (044) 483-64-57
Пропонується спосіб лікування, суть якого полягає в етапному диферентійованому підході з урахуванням локалізації, форми, стадії ретракційних кишень
та враховуння їх здатності до самоочищення на фоні довготривалої дисфункції
слухової труби та високого ензиматичного потенціалу стінки ретракційної
кишені та підлеглої кісткової тканини. З цією метою при виконанні тимпанопластики одразу застосовується щільний аутотрансплантат з одночасним
прокладанням вентиляційної трубки в нижній кістковій стінці зовнішнього
слухового проходу та введенням інгібіторів протеолітичних ферментів.
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Застосування нововведення розв’язує проблему ранньої діагностики,
стадіювання, приводить до запобігання розвитку як рецидивів ретракційних
кишень, так в переході процесу в передхолестеатому та холестеатому.
Нововведення впроваджено в ДУ «Інститут отоларингології ім.О.С.Коломійченка НАМН України».
Нобхідне обладнання: хірургічний мікроскоп, комплект хірургічної бормашини з борами, електронний мікроскоп.
Послуги розробників: курси інформації та стажування.
3.
КПКВ 6561040
Спосіб хірургічного доступу до новоутворень, що розташовані у зоні
яремного отвору та верхівки піраміди скроневої кістки.
Атори розробники: Сушко Ю.О., Борисенко О.М., Папп О.В.
Контактний телефон: (044) 483-70-47.
Пропонується хірургічний доступ до яремного отвору, верхівки піраміди
скроневої кістки і основи черепа при якому не розкривається канал лицьового
нерва, можливе збереження структур внутрішнього та середнього вуха, не
пошкоджуються нерви каудальної групи і великі судини скроневої кістки
(внутрішня сонна артерія та внутрішня яремна вена).
Застосування нововведення скорочує терміни лікування і реабілітації хворих, покращує функціональні результати лікування. Доступ може бути застосований при пухлинах ділянки яремного отвору і інфралабіринтного простору.
Нововведення впроваджено в ДУ «Інститут отоларингології ім.О.С.Коломійченка НАМН України».
Нобхідне обладнання: операційний мікроскоп, хірургічний бор, біполярна
коагуляція, монітор лицьового нерва.
Послуги розробників: курси інформації та стажування, семінари,
конференції, наукові публікації.
4.
КПКВ 6561040
Спосіб оцінки якості життя хворих на злоякісні пухлини голови та шиї.
Автори розробники: Лукач Е.В., Сережко Ю.О.
Контактний телефон: (044) 483-22-02, 483-18-21.
Пропонується спосіб оцінки якості життя хворих на злоякісні пухлини голови та шиї шляхом розробки універсального опитувальника. Проводиться анкетування та здійснення оцінки фізичного та психологічного стану здоров’я у
хворих на дану патологію, яке включає питання зі шкал функціонування і шкал
симптоматики. Кожна зі шкал обчислюється за результатами 4 відповідей на
питання у вигляді тверджень за п’ятибальною шкалою. Кращому стану пацієнта
відповідає вищий ступінь відповіді. Варіанти відповідей наведені у вигляді
тверджень. Пацієнт самостійно вибирає одну відповідь, найбільш характерну для
його стану здоров’я на момент заповнення опитувальника. Існує два тотожних
варіанти опитувальника українською та російською мовами. За отриманими
відповідями визначається сьогоденний стан пацієнта.
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Переваги запропонованого опитувальника над існуючим спеціальний
опитувальником EORTC QLQ C-30 та його модулем EORTC QLQ-H&N35 для
з’ясування якості життя хворих на злоякісні пухлини голови та шиї – зменшено
кількість питань з 65 до 38, які зумовлюють відповіді пацієнта. Спрощено форму
запитань і відповідей ніж у відомого загального опитувальника MOS SF-36.
Полегшено заповнення опитувальника за рахунок наведених варіантів відповідей
у вигляді тверджень. Зменшення терміну оцінки стану здоров’я пацієнта з 4
тижнів (MOS SF-36) або одного тижня (EORTC QLQ C-30) – сьогоденням, що
дозволяє оцінювати окремі методики лікування хворих. Спрощено обчислення
результатів опитування. Запропонований опитувальник зручніший, менш перевантажений і зрозумілий для пацієнта, а тим більше хворої людини. При цьому
дозволяє оцінити головні параметри функціонування людини та враховує
основні складові якості життя пацієнта, на які впливають медичні втручання.
Показанням до застосування є з’ясування переваг та недоліків застосування
лікарських засобів, способів діагностики, лікування і реабілітації хворих на
пухлини верхніх дихальних шляхів.
Нововведення впроваджено в ДУ «Інститут отоларингології ім.О.С.Коломійченка НАМН України».
Необхідне обладнання: не потребує
Послуги розробників: курси інформації та стажування.
5.
КПКВ 6561040
Схема лікування хворих з сенсоневральною приглухуватістю та
глухотою (СНП).
Автори розробники: Тімен Г.Е., Цимбалюк В.І., Вінничук П.В.,
Бєлоусова А.О., Бєлякова І.А., Чубко С.П., Кудь Л.А.,
Чащева О.Г., Руденька К.Л.
Контактний телефон: (044) 483-73-65, 483-34-96.
Пропонується схема лікування хворих з СНП, суть якого полягає у включені
у комплексну терапію цих хворих глутаргіну. Даний препарат проникає через
гематоенцефалічний бар'єр, знижує загальнотоксичні прояви, володіє
антиоксидантною та мембраностабілізуючою активністю. Підвищує динаміку
нервових процесів у головному мозку, процеси мислення, пам'ять, увагу.
Необхідне обладнання: не потребує.
Послуги розробників: курси інформації та стажування.
_ДУ ІНСТИТУТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ НАМН УКРАЇНИ_
61153, м. Харків, пр. 50-річчя ВЛКСМ, 52-а, телефон: (0572) 62-50-19,
факс: (0572) 62-41-17, e-mail: iozdp@ic.kharkov.ua
1.
КПКВ 6561040
Рання діагностика ювенільного ревматоїдного артриту (ЮРА), як
профілактика розвитку остеоартрозу.
Автори розробники: Лебець І.С., Панько Н.О., Шевченко Н.С.
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Контактний телефон: (0572) 62-80-03.
Пропонується диференційно-діагностичний алгоритм ЮРА і ревматоїдного
артриту (РА) для пацієнтів зі строком хвороби до 6 місяців, при якому за допомогою послідовної процедури Вальда-Генкіна визначають найбільш інформативні диференційно-діагностичні критерії для кожної з досліджуваних хвороб. До
діагностичних коефіцієнтів ознак, що в більшій мірі притаманні ЮРА, позначених знаком «+», відносять: ураження шийного відділу хребта, нижньощелепних суглобів, поліартрит, серопозитивність за антитілами до циклічного
цитрулінованого пептиду (а-ЦЦП) та модифікованого цитрулінованого віментину (а-МЦВ), залучення до запального процесу понад 3 суглоби в перші 3 місяці
від початку захворювання, ураження гомілковостопних, променевозап’ясткових
та дрібних суглобів кистей, наявність бурситів. До діагностичних коефіцієнтів
ознак, що характеризують РА, позначених знаком «-», відносять: ураження кульшових суглобів, моно- або олігоартрит нижніх кінцівок тощо. У результаті
послідовного складання діагностичних коефіциєнтів ознак, які характерні ЮРА
та РА, можливо верифікувати діагноз вже на перших етапах хвороби. При сумі
діагностичних коефіцієнтів «+» 23 та більше діагностують ЮРА, при сумі «-» 23
та менше – РА. Якщо сума прогностичних коефіцієнтів не досягає порогових
значень ±23, то результат вважається невизначеним, що вказує на необхідність
диференціювати даний випадок з іншими нозологічними формами, які не
передбачені цим алгоритмом. Спосіб включає наступні етапи: а) оцінка клінічних проявів артриту; б) визначення в сироватці крові антитіл до а-ЦЦП та аМЦВ; в) проведення диференційної діагностики на підставі наявності або
відсутності певних критеріїв, передбачених алгоритмом.
Застосування нововведення вдосконалює ранню диференційну діагностику
ювенільного ревматоїдного та реактивного артритів у дітей.
Нововведення впроваджено в клінічну практику ДУ «ІОЗДП НАМН України» (м. Харків), Сумської міської дитячої лікарні св. Зінаїди, міської лікарні № 5
та Центру охорони здоров’я матері і дитини (м. Севастополь).
Впровадження нововведення в клінічну практику потребу 200 грн на одне
обстеження (вартість реактивів для визначення антитіл до а-ЦЦП та а-МЦВ).
Необхідне обладнання: апарат ультразвукової діагностики, обладнання
імунологічної лабораторії.
Послуги розробників: консультації, курси інформації та стажування, наукові
доповіді, інформаційний лист.
2.
КПКВ 6561040
Спосіб лікування остеоартрозу (ОА) в підлітків із включенням
санаторно-курортного етапу.
Автори розробники: Шевченко Н.С., Лебець І.С.
Контактний телефон: (0572) 62-80-03.
Пропонується спосіб лікування ОА в підлітків, який передбачає включення до
комплексного лікування курортного етапу реабілітації в умовах спеціалізованого санаторію кардіоревматологічного профілю. Критеріями, що визначають вибір даного етапу
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лікування, є наявність факторів ризику прогресування патологічного процесу, до яких
відносяться: чоловіча стать, вік початку захворювання 15–18 років, перенесений в анамнезі реактивний артрит та (або) транзиторний синовіт уражених суглобів, надмірна вага
тіла, підвищені показники: колагенази, уронових кислот, рівня екскреції оксипроліну,
цитокінів (ФНП-α) та зниження вмісту загальних Т-лімфоцитів. Спосіб включає
наступні етапи: а) оцінка клініко-рентгенологічних та сонографічних проявів ОА; б)
визначення факторів ризику прогресування ОА; в) визначення терапевтичної тактики,
вибір необхідного комплексу лікування на стаціонарно-поліклінічному етапі; г)
включення санаторно-курортного лікування до комплексної терапії.
Застосування нововведення сприяє позитивній динаміці лікування ОА в
підлітків, уповільненню розвитку хвороби та попередженню її прогресування у
78,94% випадків.
На дану наукову розробку подано заявку на винахід UA № 201213800 від
25.12.12.
Нововведення впроваджено в клінічну практику ДУ «ІОЗДП НАМН України» (м. Харків), МДКЛ (м. Суми), міської лікарні № 5 та центру охорони
здоров’я матері та дитини (м. Севастополь).
Впровадження нововведення в клінічну практику потребує 6 000 грн на 1
курс повного лікування.
Необхідне обладнання: апарати рентгенологічної та ультразвукової діагностики,
обладнання біохімічної лабораторії.
Послуги розробників: консультації, курси інформації та стажування, наукові
доповіді.
3.
КПКВ 6561040
Застосування прогностичних таблиць для визначення несприятливого
перебігу дифузного нетоксичного зоба протягом статевого дозрівання.
Автори розробники: Плехова О.І., Багацька Н.В., Косовцова Г.В.,
Турчина С.І., Костенко Т.П.
Контактний телефон: (0572) 62-40-47.
З метою диференційованого підходу до спостереження та лікування підлітків з дифузним нетоксичним зобом (ДНЗ) з урахуванням його подальшого перебігу для визначення індивідуального прогнозу трансформації ДНЗ протягом
статевого дозрівання пропонується застосування розроблених прогностичних
таблиць для хлопців та дівчат, які дозволяють визначити сприятливий чи
несприятливий характер перебігу ДНЗ протягом статевого дозрівання. Найбільш
інформативними ознаками несприятливого перебігу ДНЗ як у дівчат, так і у
хлопців є професійні шкідливості у батьків до настання вагітності, стрес у матері
в період вагітності та асфіксія дитини в пологах, стан хронічного стресу у
дитини (напружені стосунки в сім’ї та школі), значне збільшення щитовидної
залози на момент маніфестації захворювання, що супроводжується ознаками
субклінічного гіпотиреозу. Існують також статеві відмінності щодо факторів
ризику трансформації ДНЗ. У хлопців – це дефіцит маси тіла та низький зріст,
наявність хронічної ЛОР-патології. У дівчат – наявність спадкової обтяженості
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щодо тиреопатій, особливо по материнській лінії, патологічній перебіг вагітності
та пологів у їх матерів, наявність вегетативної дисфункції, ущільнення капсули
щитовидної залози (ЩЗ) за даними УЗД.
Ефективність нововведення складає 75% і полягає у ранньому виявленні
підлітків із несприятливим перебігом ДНЗ з метою удосконалення їх лікування.
На дану наукову розробку видано патент на корисну модель UA № 74424,
МПК A61B 10/00, G01N 33/48 від 25.10.12, подані заявки: № 201213660, №
201213661 від 20.07.12, № 201213866 від 30.11.12.
Нововведення впроваджено в Дергачівській ЦРЛ, Вільчанській амбулаторії
ЗП/СМ, Валківській ЦРЛ, Двурічанській ЦРЛ, Краснокутській ЦРЛ Харківської
області.
Впровадження нововведення в клінічну практику потребує 35 грн для
визначення гормонів та антитіл ТПО на 1 обстеження.
Необхідне обладнання: імуноферментний аналізатор для визначення концентрації гормонів та антитіл ТПО, апарат для УЗД ЩЗ.
Послуги розробників: консультації, наукові доповіді, методичні
рекомендації.
4.
КПКВ 6561040
Застосування генетичних методів для виділення групи високого ризику
щодо формування пубертатних маткових кровотеч (ПМК).
Автори розробники: Диннік О.О., Диннік В.О.
Контактний телефон: (0572) 62-71-70.
Множинний вплив чинників середовища на організм людини, що має спадкову схильність до будь-якої патології, може сприяти формуванню порушень
статевої системи у дівчинок. Причинами різних порушень функції статевої системи у дівчинок пубертатного віку можуть бути: ускладнений перебіг вагітності
та пологів (ранній і пізній гестози вагітності, загроза переривання, затяжні або
стрімкі пологи) у матерів, низька маса тіла при народженні, хронічний стрес і
негативні психосоціальні чинники, загальний стан здоров’я дітей, харчування,
географічні чинники тощо. Виявлення осіб високого ризику щодо виникнення
ПМК передбачає: а) клініко-генеалогічний аналіз із визначенням сімейного
накопичення щодо порушень репродуктивної функції; б) з’ясування біологічних
і соціально-середовищних факторів у родоводах дівчат, хворих на ПМК.
Наявність у родоводах дітей, хворих на ПМК, спадкової обтяженості щодо
порушень репродуктивної функції (окрім гінекологічних захворювань запальної
природи), негативних ендогенних та екзогенних факторів (народження дитини у
стані асфіксії, стресів у дитини вдома та у школі дозволяють віднести цю категорію дітей до групи високого генетичного ризику щодо виникнення ПМК, що є
необхідною складовою профілактики розладів менструальної функції у
підлітковому віці.
Ефективність нововведення складає 86% і полягає у ранньому виявленні
осіб групи високого ризику щодо формування ПМК з метою проведення їм
первинної профілактики.
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На дану наукову розробку подано заявку на винахід № 201213868 від
30.12.12.
Нововведення впроваджено в ДУ «ІОЗДП НАМН України» (м. Харків),
медико-генетичному центрі (м. Харків).
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: прогностичні таблиці.
Послуги розробників: консультації, курси інформації та стажування, наукові
доповіді, семінари, засідання круглих столів.
5.
КПКВ 6561040
Спосіб корекції когнітивно-емоційних порушень (КЕП) у дітей та
підлітків, хворих на ожиріння.
Автори розробники: Михайлова Е.А., Бєляєва О.Е., Будрейко О.А.,
Мітельов Д.А.
Контактний телефон: (0572) 62-41-47.
Пропонується спосіб лікування КЕП у дітей та підлітків з ожирінням, що
включає використання лікарських препаратів: кортексину у поєднані з цитофлавіном на тлі когнітивно-поведінкової психотерапії. Багатовекторність дії терапевтичного ефекту комбінованої терапії впливає на основні ланки патогенезу
когнітивних порушень при ожирінні. Препарат кортексин містить низькомолекулярні активні нейропептиди, що проникають через гематоенцефалічний
бар’єр, має тканиноспецифічну, багатофункціональну дію на головний мозок у
вигляді метаболічної регуляції, нейропротекції, функціональної нейромодуляції.
Цитофлавин – полімодальний препарат, комплексний цитопротектор, що містить
янтарну кислоту, інозин, нікотинамід, рибофлавін, мононуклеотид натрію, має
антигіпоксичні, нейро- та ендопротективні властивості.
Когнітивно-поведінкова психотерапія (8–10 сеансів тривалістю 30–40 хв.)
спрямована на формування адекватного образа «Я», корекцію проявів тривоги та
пригніченості, подолання негативних проявів перфекціонізму, орієнтованого на
себе, розвиток навичок особистісного самоконтролю, формування мотивації
щодо оптимізації харчових уподобань та фізичної активності.
Застосування нововведення підвищує ефективність терапії у дітей та
підлітків з ожирінням у 95,5% випадків.
На дану наукову розробку подано заявку на винахід № 42817 від 29.01.12.
Нововведення впроваджено в педагогічний процес Харківського НМУ та
ХМАПО, клінічну практику ДУ «ІОЗДП НАМН України», Луганської ОКЛ,
Маріупольської міської лікарні, Харківської ОДКЛ.
Впровадження нововведення в клінічну практику потребує 300 грн для
придбання лікарських препаратів на 1 курс.
Необхідне обладнання: електроенцефалограф, методика заучування 10 слів,
методика для дослідження уваги – таблиці Шульте,
тест Люшера.
Послуги розробників: консультації, курси стажування та інформації,
семінари.
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6.
КПКВ 6561040
Модель медико-психологічного супроводження (ММПС) дітей та
підлітків з ожирінням (ДПО).
Автори розробники: Михайлова Е.А., Бєляєва О.Е., Будрейко О.А.,
Нікітіна Л.Д., Мітельов Д.А.
Контактний телефон: (0572) 62-41-47.
Пропонується ММПС ДПО та психопа-тологічними порушеннями на клінічному та субклінічному рівні передбачає оцінку психопатологічного статусу,
визначення психологічних проблем хворого, психоосвіту дитини та її сім’ї. При
виявленні у хворого наявності показників депресії та тривоги в зоні патологічного функціонування, зниження самооцінки, погіршення працездатності, зниження скорості сенсомоторних реакцій, фрустрації потреби в глибокому емоційному прийнятті необхідно проведення психоосвітніх заходів, що включають мотиваційне інтерв’ювання, спрямоване на укріплення власних внутрішніх механізмів та підтримку самоефективності із залученням методів гештальт-терапії та
сімейного консультування.
Програма дозволяє вдвічі підвищити ефективність медико-психологічної
допомоги ДПО та інсулінорезистентністю, покращити якість їх соціального
функціонування.
Нововведення впроваджено в роботу клініки ДУ «ІОЗДП НАМН України»
(м. Харків), учбовий процес Харківської академії післядипломної освіти.
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: таблиці Шульте, колірний тест Люшера, госпітальна
шкала тривоги та депресії, клінічний опитувальник
для оцінки невротичних станів Яхіна-Менделевича.
Послуги розробників: курси інформації та стажування, консультації,
науково-практичні конференції, семінари.
7.
КПКВ 6561040
Спосіб удосконалення інсулінотерапії шляхом ранньої діагностики (РД)
ліподистрофій (ЛД) у дітей та підлітків (ДП).
Автори розробники: Будрейко О.А., Чумак С.О.
Контактний телефон: (0572) 62-21-95.
Пропонується підхід до РД ЛД у ДП, хворих на цукровий діабет (ЦД), з
використанням ультразвукового дослідження підшкірного простору проблемної
ділянки. При наявності гіперехогенних включень під шкірою діагностують ЛД,
обумовлені наявністю чужорідних вкраплень внаслідок порушень техніки
ін’єкцій інсуліну. При ЛД гіпоехогенної структури вважають, що вони
обумовлені індивідуальною реакцією хворого на даний вид препарату внаслідок
місцевої ліпогенної дії інсуліну як анаболічного гормону. Абсорбція інсуліну,
введеного в ділянку ЛД, може призвести до порушення контролю рівня глюкози
в крові, збільшення дози інсуліну, розвитку інсулінорезистентності.
У 80% хворих на ЦД 1 типу такий спосіб удосконалення інсулінотерапії
дозволяє попередити розвиток ліподистрофії та порушень вуглеводного обміну.
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На дану наукову розробку отримано свідоцтво про реєстрацію авторських
прав № 46839 від 18.12.12.
Нововведення впроваджено в клінічну практику ДУ «ІОЗДП НАМН
України», Луганської ОКЛ, Маріупольської міської лікарні, Харківської ОДКЛ,
в педагогічний процес Луганського ДМУ та Харківського НМУ.
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: апарат УЗД з датчиком 7,5 Мгц.
Послуги розробників: курси інформації та стажування, наукові публікації,
методичні рекомендації, консультації.
8.
КПКВ 6561040
Метод оцінки складових інформаційно-інноваційного ресурсу (ІІР)
дослідницьких робіт (ДР) в медицині.
Автори розробники: Водолажський М.Л., Сидоренко Т.П., Фоміна Т.В.,
Кошман Т.В., Суліма Т.Н.
Контактний телефон: (0572) 62-31-27.
Пропонується метод оцінки ІІР науково-дослідних та дисертаційних робіт в
основу якого покладено структуру факторної моделі складових згаданого ресурсу, в якій фактори (F1–F7) відображають наукову результативність ДР, а внесок
кожного окремого фактора у загальний об’єм ІтаІР несе рангове місце у сумарних коефіцієнтах факторних навантажень. Факторна модель оцінки (Оц) має
вигляд:
де: k – загальна кількість факторів; i – певний
фактор від 1 до 7; m – кількість видів наукової продукції для і-го фактора; Фi,j –
коефіцієнт факторного навантаження; xi,j – наукова продукція одного виду.
Застосування нововведення удосконалює та об’єктивізує оцінку дослідницьких робіт вдвічі. Факторна модель, побудована на відповідях експертів, об’єднує
75,3% вибірки, є репрезентативною.
На дану наукову розробку отримано свідоцтво про реєстрацію авторських
прав № 47914 від 03.12.12.
Нововведення впроваджено в ДУ «ІОЗДП НАМН України» (м. Харків), ДУ
«Інститут патології хребта та суглобів ім.М.І.Ситенка НАМН України» (м. Харків), Центрі досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім.Г.М.
Доброва НАН України (м. Київ).
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: персональний комп’ютер, програми Statgraphics та
SPSS Statistica 17.
Послуги розробників: наукові публікації, консультації, семінари.
9.
КПКВ 6561040
Метод діагностики навичок самоорганізації учнів початкових класів.
Автори розробники: Бєляєва О.Е., Даниленко Г.М., Пономарьова Л.І.,
Голубнича Г.І.
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Контактний телефон: (0572) 62-41-47.
Пропонується метод діагностики навичок самоорганізації дітей, заснований
на аналізі карти динамічної оцінки, яка містить перелік навичок, що стосуються
реалізації учбової діяльності учнів, потребують здатності планувати, знаходити
шляхи й засоби реалізації плану, передбачати та відбирати речі, потрібні для
виконання учбових завдань. Перелік навичок включає вміння зібрати портфель з
відповідними книжками, зошитами згідно до розкладу наступного дня; здатність
вчасно братися за виконання домашнього завдання; вміння отримувати необхідні
відомості про домашні завдання при неповних записах у щоденнику; вміння
підготувати учбове місце для наступного уроку тощо. Сформованість навичок
визначається відповідно до наступних критеріїв, що відповідають чотирьом
рівням опанування дій: здатність виконувати відповідні дії самостійно, вчасно,
без нагадувань (3 бали); самостійне виконання після нагадування дорослого
(2 бали); виконання дії разом з дорослим (1 бал); нездатність або відмова у
виконанні дії, потреба в обслуговуванні (0 балів). Оцінка сформованості навичок
самоорганізації проводиться батьками або вчителями три-чотири рази на рік,
відбиваючи динаміку становлення вмінь учнів.
Програма дозволяє дати якісну оцінку сформованості навичок самоорганізації учнів початкових класів та кількісно оцінити рівень їх опанування у 95 %
випадків.
На дану наукову розробку отримано свідоцтво про реєстрацію авторських
прав № 43009 від 30.01.12.
Нововведення впроваджено в спеціалізованих школах м. Харкова: № 15, №
80, № 119.
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: карта динамічної оцінки.
Послуги розробників: наукові публікації, консультації.
10.
КПКВ 6561040
Модель оцінки організації медичного забезпечення (МЗ) учнів загальноосвітнього навчального закладу (ЗНЗ) кваліметричним методом.
Автори розробники: Даниленко Г.М., Пересипкіна Т.В., Сидоренко Т.П.,
Голубнича Г.І., Нечепоренко Н.І.
Контактний телефон: (0572) 62-60-12.
Пропонується модель оцінки організації МЗ учнів ЗНЗ, побудована на висновках фахівців-експертів, яка дає змогу надати оцінку кожного напрямку діяльності щодо організації МЗ з подальшим його вдосконаленням. Визначають вагомість напрямків роботи та їх складових в межах компетенцій медичного працівника школи. Основні напрямки його роботи складаються з наступних блоків: 1)
нормативно-правове та інструктивно-методичне забезпечення охорони здоров’я
учнів у ЗНЗ; 2) кадрове МЗ охорони здоров’я учнів у ЗНЗ; 3) матеріальнотехнічне забезпечення охорони здоров’я учнів у ЗНЗ; 4) організація лікувальнопрофілактичної допомоги дітям, що навчаються у ЗНЗ; 5) робота медичного
працівника з адміністрацією школи, педагогічним колективом; 6) сумісна робота
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медичного працівника та педагога щодо збереження та зміцнення здоров’я
кожного учня. Складові напрямків роботи оцінюють за допомогою кваліметричного методу. Ступінь проявлення кожного з напрямків здійснюється за градацією: 1 (високий рівень); 0,75 (достатній рівень); 0,5 (середній рівень); 0,25 (низький рівень); 0 (діяльність відсутня). Дані заносяться до відповідно розробленої
таблиці з подальшим розрахуванням загальної вагомості кожного напрямку та
його графічним відображенням.
Застосування нововведення сприяє удосконаленню надання МЗ учням ЗНЗ у
85 %.
На дану наукову розробку отримано свідоцтво про реєстрацію авторських
прав № 47915 від 03.12.12.
Нововведення впроваджено в гімназіях № 14, № 169 (м. Харків).
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: комп’ютер, програма Excel.
Послуги розробників: комп’ютерна база даних, консультації, наукові
доповіді, круглі столи, семінари.
____ДУ ІНСТИТУТ ОЧНИХ ХВОРОБ І ТКАНИННОЇ ТЕРАПІЇ _______
________________ім.В.П.Філатова НАМН УКРАЇНИ__ _____________
65061, м. Одеса, Французький бульвар, 49/51, телефон (0482) 63–62–30,
факс (0482) 68–48–51
1.
КПКВ 6561040
Спосіб імплантації торичної інтраокулярної лінзи (ТІОЛ) при
факоемульсифікації.
Автори розробники: Дмитрієв С.К., Лазарь Ю.М.
Контактний телефон: 0(482) 63-64-35.
Пропонується спосіб імплантації ТІОЛ в ході факоемульсифікації, що включає імплантацію ТІОЛ через рогівковий тунельний розтин, який відрізняється
тим, що проводиться нанесенням однієї мітки на сильний меридіан рогівки, який
одночасно відповідає місцю тунельного рогівкового розтину та осі локалізації
ТІОЛ і проведенні імплантації ТІОЛ суворо вздовж сильного меридіану рогівки
під контролем мікрошпателя та точним встановленням осі ТІОЛ відповідно осі
сильного меридіану рогівки.
Використання способу імплантації ТІОЛ в ході факоемульсифікації дає
можливість зменшити рівень неточності визначення сильного меридіана
рогівкового астигматизму та значно удосконалити технологію імплантації ТІОЛ,
що в свою чергу підвищує якість оперативного втручання з приводу катаракти,
поєднаної з рогівковим астигматизмом та підвищення величини
післяопераційної гостроти зору без корекції.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №
66828 МПК А61В 17/00 від 25.01.12.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику відділу патології кришталика ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім.В.П.Філатова НАМН
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України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: хірургічний маркер.
Послуги розробників: семінари, курси стажування, інформаційний лист.
2.
КПКВ 6561040
Спосіб лікування ендофтальмітів (ЛЕ).
Автори розробники: Зборовська О.В., Горянова І.С.
Контактний телефон: (067)-230-55-83.
Пропонується спосіб ЛЕ, що полягає у субкон’юнктивальному введенні фотосенсибілізатора - метиленового синього 0,1% (стерильний водний розчин в
кількості 0,6 мл з додаванням лідокаїну в кількості 0,2 мл) та 10% розчин
диметилсульфоксиду вводять субкон'юнктивально з подальшим опроміненням
лазером з довжиною хвилі 620-670 нм, потужністю 1 мВт, діаметром плями 3000
мкн, тривалістю 3 хв, через 30 хв - транскорнеально та через 1,5-2 години після
ін'єкції – транспупілярно.
Застосування нововведення забезпечує отримання кращих результатів лікування у порівнянні з тільки стандартним методом лікування ендофтальмітів.
На дану наукову розробку отримано Деклараційний патент України на
корисну модель № 69906, МПК A61K 31/5415, A61F 9/007, A61N 5/067, від
10.05.12, заявка № u201203454 від 23.03.12.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику у відділі запальних
захворювань ока ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім.В.П.Філатова
НАМН України».
Впровадження нововведення в клінічну практику при наявності необхідного
обладнання додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: лазер з довжиною хвилі 620-670 нм та діаметром
плями 3000 мкн.
Послуги розробників: курси інформації та стажування, лекції та семінари,
науково-практичні конференції, інформаційний лист.
3.
КПКВ 6561040
Спосіб інтраопераційної ретинопексії для лікування регматогенного
відшарування сітківки (РВС).
Автори розробники: Пасєчнікова Н.В., Науменко В.О., Уманець М.М.,
Заводна В.С., Левицький І.М.
Контактний телефон: (048) 729-84-99.
Пропонується для лікування РВС спосіб інтраопераційної ретинопексії,
який полягає в розправленні сітківки і блокування країв ії розриву. Підключають
блефаростат як індиферентний електрод, здійснюють інтравітреальне введення
активного зварювального зонда з подальшою дозованою компресією на
ретинальну тканину та проведенням високочастотного електрозварювання при
параметрах: частота струму – 66 кГц, напруга – 22 В, сила струму – до 0,3 А.
Застосування нововвдення уникає недоліків післяопераційної тампонади.
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На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель UA
№ 69528, МПК (2006.01) A61F 9/007 від 25.04.12.
Нововведення впроваджено у відділі вітреоретинальної і лазерної мікрохірургії ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім.В.П.Філатова НАМН
України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: операційний мікроскоп, набір мікрохірургічного інструментарію, генератор для високочастотного
електрозварювання біологічних тканин.
Послуги розробників: інформаційний лист, курси стажування, семінари.
4.
КПКВ 6561040
Спосіб ендовітреальної резекції меланоми хоріоідеї (ЕРМХ) з використанням високочастотного електрозварювання біологічних тканин.
Автори розробники: Пасєчнікова Н.В., Науменко В.О., Уманець М.М.,
Чеботарьов Є.П., Пухлік О.С., Малецкький А.П.
Контактний телефон: (048) 729-84-99.
Пропонується спосіб ЕРМХ великих розмірів, який полягає в склеректомії,
вітректомії, ретинотомії, видаленні пухлинної тканини, діодної лазерної
коагуляції по краю ретинотомії, заміщенні перфтордекаліну стерильним
повітрям, тампонадою вітреальної порожнини силіконовим маслом. Крім того,
при видаленні новоутворення здійснюється електрозварювання судин хоріоідеї
навколо пухлини монополярним ендовітреальним зондом (напруга 22-30 В, сила
струму - до 0,3 А, частота - 66 кГц, експозиція - до 1,0 сек.) в межах здорових
тканин, відступивши від межі новоутворення 1-1,5 мм.
Застосування високочастотної електрозварки біологічних тканин, в ході
видалення новоутворення, мінімізує ризик кровотечі з хоріоідальних і циліарних
судин та ризик метастазування.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель UA
№ 73907, МПК (2012.01), А61В 17/00 від 10.10.12.
Нововведення впроваджено у відділі вітреоретинальної і лазерної
мікрохірургії та відділі офтальмоонкології ДУ «Інститут очних хвороб і
тканинної терапії ім.В.П.Філатова НАМН України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: операційний мікроскоп, набір мікрохірургічного інструментарію, хірургічний комбайн для вітректомії,
генератор для високочастотного електрозварювання
біологічних тканин.
Послуги розробників: інформаційний лист, курси стажування, семінари.
5.
КПКВ 6561040
Спосіб лікування гемофтальму (ЛГ) після вітректомії у хворих на
проліферативну діабетичну ретинопатію (ПДР).
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Автори розробки: Путієнко О.О., Погорілий Д.Н.
Контактний телефон: (0482) 63-67-23.
Пропонується для ЛГ, що тривало не розсмоктується після вітректомії у
хворих на ПДР, спосіб, який полягає в евакуації крові з вітреальної порожнини
методом замісної газової тампонади стерильним повітрям. Для цього використовують 20% суміш стерильного повітря і перфторпропану. Лікування гемофтальму відбувається внаслідок вилучення крові з порожнини ока з подальшою
тривалою тампонадою судин сітківки (до 1,5 місяців) 20% сумішшю
перфторпропану та стерильного повітря, що дозволяє усунути причини для
розвитку рецидиву гемофтальму.
Застосування нововведення дозволило в 100% випадків досягти об’єму
газової суміші у вітреальній порожнині більш ніж 75% протягом перших 3 днів
після замісної газової тампонади, що призвело до прозорості порожнини
скловидного тіла у 118 хворих (93,7%) протягом двох місяців спостереження зі
зниженням частоти рецидивів гемофтальму до 8%.
На наукову розробку отриманий деклараційний патент України № 66468,
МПК А 61В 17/00 від 10.01.12.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику у відділі вітреоретинальної і лазерної хірургії ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії
ім.В.П.Філатова НАМН України».
Впровадження нововведення при наявності необхідного обладнання
додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: налобний бінокулярний офтальмоскоп, набір мікрохірургічного інструментарію, 20% суміш стерильного повітря і перфторпропану.
Послуги розробників: інформаційний лист, курси стажування, семінари.
6.
КПКВ 6561040
Очна мазь біопелоїдів (ОМБ) в комплексному лікуванні запальних
та дистрофічних захворювань рогівки.
Автори розробники: Сотнікова О.П., Абрамова Г.Б., Лотош Т.Д.,
Красновид Т.А., Дрожжина Г.І
Контактний телефон: (0482) 63-64-53.
Пропонується ОМБ, що виготовляється на основі пелоїдодистиляту (продукт відгона Куяльницької лиманної грязі). ОМБ розроблена в лабораторії
фармакології і тканинної терапії ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії
ім.В.П.Філатова НАМН України», де здійснили її приготування згідно лабораторному регламенту виробництва та правилам асептики. ОМБ позитивно впливає на метаболічні та регенераторні процеси рогівки: володіє протизапальними
властивостями та протинабряковою дією, поліпшує процеси регенерації, попереджає розвиток грубих помутнінь рогівки. Встановлено, що поєднане застосування очних мазей біопелоїду і гентаміцину при бактеріальному кератиті
підсилює фармакологічний ефект останнього та знижує його побічну дію.
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Застосування нововведення покращує результати лікування травматичних і
бактеріальних кератитів на 36,5%, знижує ступінь інвалідізації хворих, скорочує
ліжкодень на 15%.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель UA
№ 76170 МПК (2012.01) A61K 9/06 (2006.01), A61P 27/00 від 25.12.12.
Нововведення впроваджено у відділі патології рогівки ока та відділі посттравматичної патології ока ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії
ім.В.П.Філатова НАМН України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: очна мазь біопелоїдів, щілинна лампа.
Послуги розробників: інформаційний лист, курси стажування, семінари,
науково-практичні конференції.
7.
КПКВ 6561040
Спосіб розправлення сітківки (РС) при проведенні вітректомії.
Автори розробники: Уманець М.М., Бражнікова О.Г., Левицька Г.В.,
Заводна В.С.
Контактний телефон: (048) 729-84-99.
Пропонується для лікування регматогенного відшарування сітківки комбінація РС за допомогою перфтордекаліну і стерильного повітря через периферичний розрив сітківки, що дозволяє вирішити необхідну задачу. Спосіб РС при
проведенні вітректомії полягає в тому, що проводять вітректомію з наступним
придавлюванням сітківки перфлюорокарбоном і одномоментною евакуацією
субретинальної рідини через периферичний розрив сітківки. Потім
перфлюорокарбон аспірують із заміною на стерильне повітря, проводять
ретинопексію і перфузію газу, що розширюється. Введення перфтордекаліну
проводять до рівня периферичного розриву сітківки, з подальшим заміщенням
рідини у верхній частині порожнини склоподібного тіла стерильним повітрям.
Застосування нововвведення дозволяє отримати стабільне прилягання
сітківки.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель UA
№ 71565, МПК (2012.01) A61Р 27/00, А61F 9/00, А61В 3/00 від 25.07.12.
Нововведення впроваджено у відділі вітреоретинальної і лазерної мікрохірургії ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім.В.П.Філатова НАМН
України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: операційний мікроскоп, набір мікрохірургічного інструментарію, хірургічний комбайн для вітректомії,
перфлюорокарбон.
Послуги розробників: інформаційний лист, курси стажування, семінари.
_ДУ ІНСТИТУТ ПАТОЛОГІЇ КРОВІ ТА ТРАНСФУЗІЙНОЇ МЕДИЦИНИ_
_________________________НАМН УКРАЇНИ_______________________
79044, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 45, телефон/факс (032) 238-32-47
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1.

КПКВ 6561040

Метод тестування активності факторів згортання (ФЗ) крові у їх
концентратах.
Автори розробники: Даниш Т.В., Вороняк М.І., Дульцева Н.А., Мадич С.Є.,
Орлова Л.В., Шурко Н.О., Пакиш Б.В., Новак В.Л.
Контактний телефон: (032) 237-39-19.
Пропонується метод визначення активності ФЗ крові, що дозволяє оцінювати ефективність методу фракціонування плазми крові з метою одержання
очищених факторів згортання з діагностичною та лікувальною метою.
Застосування нововведення дозволяє за відповідних умов визначення,
використання специфічних інгібіторів окремих факторів та активаторів
розробити методи визначення кожного з факторів (ІІ, VIII, ІХ та Х) окремо, не
зважаючи на присутність в суміші інших.
Нововведення впроваджено в обласному центрі служби крові (м. Львів) з
17.12.12 та у Військово-медичному клінічному центрі Західного регіону з
24.12.12.
Впровадження нововведення в клінічну практику потребує 27 тис грн.
Необхідні обладнання: дозатори змінного об’єму, секундомір, спектрофотометр, фотоколориметр чи планшетний аналізатор.
Послуги розробників: акт впровадження, ліцензійна угода, стажування, семінари, консультації, науково-практичні конференції.
2.
КПКВ 6561020
Метод виявлення резистентності до замісної трансфузійної терапії (ЗТТ)
(інгібітору) та оцінки індивідуальної відповіді (ІВ) на препарат у хворих на гемофілію на основі тесту відновлення та індексу відновлення
(ІВ) введеного фактора VIII (IX).
Автори розробники: Новак В.Л., Логінський В.Є., Стасишин О.В.,
Красівська В.В.
Контактний телефон: (032) 238-32-47.
Пропонуєтьсяч спосіб виявлення резистентності до ЗТТ (інгібітору) та
оцінки ІВ на препарат у хворих на гемофілію на основі тесту відновлення та ІВ
введеного фактора VIII (IX). Виходячи з того, що 1 МО введеного ФVIII на 1 кг
ваги тіла підвищує його активність у плазмі хворого на 1,5-2%, а така ж кількість
ФІХ - на 1%, відповідно до введеної дози розраховували очікуваний рівень.
Через 15-30 хв. після введення отриманий рівень фактора порівнювали з
очікуваним значенням. При падінні рівня фактора зсідання менше нижнього
граничного значення, що становить 66% від розрахованого, відновлення вважали
недостатнім. Період відновлення або ІВ вимірюється як отриманий пік
активності ФVIII, ФIX розділений на дозу (або пік активності розділений на
очікуваний рівень активності).
Дослідження ІВ введеного фактору VIII (IX) є доступним та високоінформативним тестом для раннього виявлення інгібіторних антитіл до фактора
VIII(IX) та ІВ на препарат і може бути рекомендований як скринінговий тест для
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діагностики інгібітору при гемофілії А та В. ІВ може бути рекомендованим для
індивідуального розрахунку дози введеного препарату фактора VIII та IX.
Необхідне обладнання: коагулометр, лабораторна центрифуга високошвидкісна рефрижераторна (з охолодженням) з прискоренням до 2500g (6-8 тис об/хв), морозильна камера
на -70°C, термостат на +37°С, вага аналітична, секундоміри, напівавтоматичні дозатори змінного або
сталого об’єму.
Послуги розробників: курси стажування, лекції та інформаційні семінари,
науково-практичні конференції, статті, консультації.
3.
КПКВ 6561040
Динаміка ініційованої інфузіями гепарину (ІГ) активності фагоцитозу
(АФ) нейтрофілів у організмі як критерій оцінки ефективності
лікування Т-клітинних лімфом шкіри (Т-КЛШ).
Автори розробники: Курган Д.М., Дорошенко Л.Г., Кокоруз М.В.,
Орчинська З.В., Курган М.Г., Новак В.Л.
Контактний телефон: (032) 235-22-76.
Пропонується для оцінки ефективності лікування Т-КЛШ курсами плазмаферезу і фотоферезу з ІГ визначати АФ. Встановлено, що ІГ активують фагоцитоз нейтрофілами в організмі. Динаміка цієї активності корелює з клінічним
станом хворих та ефективністю вказаного лікування. При покращанні стану хворих ця активація залишається високою, а при відсутності покращань, особливо
на термінальних стадіях, зменшується. Вказана динаміка АФ нейтрофілами в
організмі може бути критерієм для оцінки ефективності лікування Т-КЛШ.
На дану наукову розробку ротримано патент України МПК А61К 31/727
А61Р 37/04.
Нововведення впроваджено у Регіональному центрі гемаферезу та клініці
ДУ «ІПКТМ НАМН України».
Впровадження нововведення в клінічну практику потребує 45 тис грн.
Необхідне обладнання: мікроскоп з імерсійним об’єктивом для 900-1000кратного збільшення, термостат, набір реактивів для
отримання зависі лейкоцитів, жива культура
мікроорганізмів, набір для фарбування препаратів.
Послуги розробників: семінари, консультації.
4.
КПКВ 6561040
Топічна терапія деструктивних уражень шкіри застосуванням розчину
СН3СООН (харчовий оцет) та розчину NаНСО3 для купань при комплексному лікуванні хворих на Т-клітинні лімфоми шкіри (Т-КЛШ).
Автори розробники: Курган Д. М., Кокоруз М.В., Курган М.Г., Новак В.Л.
Контактний телефон: (032) 235-22-76.
Пропонується для очищення шкіри хворих на Т-КЛШ від фібринових нашарувань, гною, нормалізації значень рН в ерозіях і ранах застосовувати купання в
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0,05-0,2% розчині NаНСО3 та купання в 0,005-0,02% розчині СН3СООН (харчовий оцет) для нейтралізації деяких ксенобіотиків у ранах і ерозіях ацетилюванням, резорбцією, в’яжучою та антисептичною діями. Купання застосовують
почергово щоденно. Концентрації розчинів і температуру хворі підбирають
індивідуально, в залежності від реакції шкіри та відчуття комфорту.
Купання є найбільш раціональним використанням розчинів, особливо при
значних ураженнях шкіри, через те, що аплікації спричинюють намокання
білизни, переохолодження та дискомфорт.
На дану наукову розробку отримано патент України № а2011 07382 від
14.06.11.
Нововведення впроваджено у Регіональному центрі гемаферезу та клініці
ДУ «ІПКТМ НАМН України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Послуги розробників: семінари, консультації.
5.
КПКВ 6561040
Застосування розчинів СН3СООН (харчовий оцет) та розчину NаНСО3
для топічної терапії уражень шкіри при комплексному лікуванні
хворих на псоріаз.
Автори розробники: Курган Д.М., Кокоруз М.В., Курган М.Г., Новак В.Л.
Контактний телефон: (032)235-22-76.
Пропонується для очищення шкіри хворих на псоріаз від нашарувань
епітелію, струпів, пустул, нормалізації значень рН у пустулах застосовувати
купання в 0,05-0,2% розчині NаНСО3 та купання в 0,005-0,02% розчині
СН3СООН (харчовий оцет) для нейтралізації деяких ксенобіотиків у пустулах
ацетилюванням, резорбцією, в’яжучою та антисептичною діями. Купання
застосовують почергово щоденно. Концентрації розчинів і температуру хворі
підбирають індивідуально, в залежності від реакції шкіри та відчуття комфорту.
Купання є найбільш раціональним використанням розчинів, особливо при
значних ураженнях шкіри, через те, що аплікації спричинюють намокання
білизни, переохолодження та дискомфорт.
На дану наукову розробку подана заявка на отримання патенту України №
а2011 07382 від 14.06.11.
Нововведення впроваджуено у Регіональному центрі гемаферезу та клініці
ДУ «ІПКТМ НАМН України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Послуги розробників: семінари, консультації.
6.
КПКВ 6561040
Спосіб ендоскопічної холецистолітоекстракції (ЕХ) при спадковому
сфероцитозі, (СС) ускладненому калькульозом жовчного міхура (ЖМ).
Автори розробники: Євстахевич І.Й., Інденко В.Ф., Лещук Т.В.,
Євстахевич Ю.Л., Інденко Ф.П., Логінський В.Є.,
Новак В.Л.
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Пропонується спосіб ЕХ при СС, ускладненому калькульозом ЖМ, що передбачає збереження ЖМ, який характеризується тим, що після завершення
спленектомії, через розріз довжиною 5 мм в дні ЖМ, після попередньої пункційної аспірації жовчі, проводиться видалення конкрементів ендоскопічно, за
допомогою фіброхоледохоскопа, використовуючи кошик Дорміа, з наступним
промиванням порожнини ЖМ розчинами антисептиків і відновленням цілісності
його стінки, який забезпечує адекватну ревізію порожнини ЖМ та повне
видалення конкрементів.
Застосування нововведення дозволяє успішно виконати хірургічне втручання з приводу калькульозу ЖМ у пацієнтів на СС шляхом ендоскоппічного
видалення з нього конкрементів, забезпечує радикальність видалення каменів та
зберігає ЖМ і жовчовивідні шляхи в первинному фізіологічному стані. Значущою перевагою нововведення є забезпечення радикальності ліквідації калькульозу ЖМ та можливості повного візуального контролю порожнини ЖМ.
На дану розробку отримано патент України на корисну модель UA № 52267
Україна, МКП (2009) А61В 17/00 від 25.08.10.
Нововведення впроваджено в клініці хірургії ДУ «ІПКТМ НАМН України».
Впровадження нововведення в клінічну практику потребує 150 тис грн.
Необхідне обладнання: стандартне обладнання та інструментарію для виконання операцій, холедохоскоп з кошиком Дорміа.
Послуги розробників: курси інформації та стажування, семінари.
7.
КПКВ 6561040
Застосування комплексного інфузійного препарату “Глюксилу» в
онкологічних хворих у ранньому післяопераційному періоді.
Автори розробники: Тушницький О.М., Кондрацький Б.О., Новак В.Л.
Контактний телефон: (32) 238-32-47.
Пропонується для застосування новий вітчизняний інфузійний препарат
Глюксил, який належить до групи багатокомпонентних гіперосмолярних розчинів. Фармакологічно активними речовинами в препаратi є глюкоза, ксилітол,
натрію ацетат та електроліти. Після введення препарату у вену підвищується
осмотичний тиск крові, посилюється евакуація рідини із тканин у судинне русло,
підвищуються процеси обміну речовин, покращується дезінтоксикаційна функція печінки, посилюється серцева діяльність, підвищується діурез. Глюксил має
енергетичну, дезiнтоксикацiйну, реологічну, протишокову та залужнювальну дії.
Застосування нововведення підвищує ефективність лікування хворих.
На дану наукову розробку затверджене рішення про державну реєстрацію
препарату наказом МОЗ України від 23.07.07 № 417 (реєстраційне посвідчення
№ UA/6724/01/01). На Глюксил отримано патент України на винахід № 63016,
МПК А61Р7/00, А 61К 31/047, опубліковано 15.01.04. Бюл. № 1.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику хірургічного відділення
5-ї міської клінічної лікарні м.Львова, І-го хірургічного відділення Львівського
державного онкологічного регіонального лікувально-діагностичного центру.
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
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Необхідне обладнання: препарат Глюксилу по 200 та 400 мл, системи для
переливання інфузійних розчинів.
Послуги розробників: консультації, інформаційні семінари.
8.
КПКВ 6561020
Етапи формування порушень мікробіоценозу кишечника (ПМК) при
гострій лімфобластній лейкемії (ГЛЛ) у дітей, які знаходяться у пізніх
термінах довготривалої ремісії.
Автори розробники: Дубей Л.Я., Дубей Н.В.,Семенюк О.О., Дорош О.І.
Контактний телефон: (032) 238-32-47.
Пропонується спосіб встановлення ступеня ПМК при ГЛЛ у дітей, які
знаходяться у пізній ремісії, який полягає у визначенні коефіцієнта відношення
біфідобактерій до кишкової палички, коефіцієнта відношення лактобактерій до
кишкової палички та коефіцієнта збалансованості мікрофлори, як найбільш
інформативних мікробіологічних показників, що характеризують залучення у
патологічний процес даних мікроорганізмів.
Застосування нововведення удосконалює прогнозування контамінації та
появи домінування умовно патогенної флори на фоні прогресування
дисбіотичних порушень при ГЛЛ у дітей, які знаходяться на етапі п’ятирічної
ремісії, а також індивідуалізувати лікувальну тактику даних порушень.
На дану наукову розробку отримано патент на корисну модель № 71988,
2012. Бюл. №15.
Необхідне обладнання: обладнання, реактиви, лікарські засоби, вироби медичного призначення та інструменти, необхідні для
впровадження нововведення, мікроскоп, мікробіологічний аналізатор, середовища для посіву матеріалу.
Послуги розробників: курси інформації та стажування, лекції та інформаційні семінари, науково-практичні конференції,
наукові публікації.
9.
КПКВ 6561020
Cпосіб ідентифікації хромосомних аномалій (ІХА) в гемопоетичних клітинах при хронічній мієлоїдній лейкемії (ХМЛ) за допомогою флуоресцентної in situ гібридизації (FISH).
Автори розробники: Лук’янова А.С.,Котлярчук К.Б., Зотова О.В., Масляк З.В.
Контактний телефон: (032) 238-32-45.
Пропонується спосіб ІХА (філадельфійська хромосома, інші додаткові аномалії каріотипу) в клітинах кісткового мозку хворих на ХМЛ за допомогою методу флуоресцентної in situ гібридизації (FISH). Метод відноситься до молекулярно-цитогенетичних досліджень, що дозволяє з високою точністю виявляти
аномалії хромосом не лише в метафазних пластинках, але й в інтерфазних ядрах.
Застосування нововведення суттєво розширює інформацію про цитогенетичні та молекулярно-генетичні перебудови субстратних клітин. Картина
гібридизації дає можливість отримання інформації щодо змін в ділянці гена
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ABL/BCR, механізму утворення Ph-хромосоми та кількості копій гена BCR/ABL, а
також щодо наявності інших хромосомних аберацій, залежно від застосованої
мітки. Ще однією перевагою методу є можливість проаналізувати значно більшу
(в 10-20 разів) кількість клітин порівняно з каріотипуванням підвищує ефективність діагностики ХМЛ (зменшення частоти розходжень діагнозу на 10%) та
вдосконалює моніторинг залишкової хвороби.
Нововведення впроваджено у гематологічне відділення клініки ДУ «ІПКТМ
НАМН Ураїни» та консультативній поліклініці ДУ «ІПКТМ НАМН України».
Впровадження нововведення в клінічну практику потребує 95 тис грн.
Необхідне обладнання: флуоресцентний мікроскоп дослідницького класу з
відповідним набором фільтрів, термоплита, водяна
баня, мітки LSI BCR/ABL Dual Color, Dual Fusion
Translocation Probe або інші, для ідентифікації
додаткових хромосомних аномалій.
Послуги розробників: курси стажування, семінари, консультації, наукові
публікації.
10.
КПКВ 6561040
Спосіб удосконалення діагностики та лікування хворих на
волосистоклітинну лейкемію (ВКЛ).
Автори розробники: Виговська Я.І., Логінський В.Є., Шалай О.О.,
Пеленьо Н.В.
Контактний телефон: (032) 238-32-45.
Пропонується спосіб комплексного використання клінічних, морфологгічних, імунофенотипових критеріїв діагностики та різних схем лікування при ВКЛ
та її варіантній формі - ВКЛ-В. Застосування цих критеріїв та схем лікування
робить можливою якнайшвидшу і надійну діагностику та диференціальну
діагностику ВКЛ і ВКЛ-В, індивідуалізує тактику лікування та сприяє
уникненню тяжких інфекційних ускладнень.
Застосування нововведення підвищує ефективність лікування хворих шляхом скорочення терміну постановки діагнозу та зменшення частоти розходжень
діагнозу на 20%, уникає тяжких ускладнень, насамперед, інфекційних на 25%.
Нововведення впроваджено в гематологічне відділення 5 комунальної клінічної лікарні м. Львова, консультативній поліклініці та гематологічному
відділенні клініки ДУ «ІПКТМ НАМН України».
Впровадження нововведення в клінічну практику потребує 2,0–2,2 тис грн.
Необхідне обладнання: наявність світлового та люмінесцентного мікроскоппів, центрифуга, набір моноклональних антитіл.
Послуги розробників: консультації, наукові публікації.
_________ДУ_ІНСТИТУТ ПАТОЛОГІЇ ХРЕБТА ТА СУГЛОБІВ_______ _
_________________НАМН УКРАЇНИ ім. М.І.Ситенка____________
61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 80, телефон: (057) 704-14-78,
факс: (057) 700-11-27
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1.
КПКВ 6561020
Спосіб моделювання кістково-суглобового туберкульозу у тварин (КСТ).
Автори розробники: Корж М.О., Дедух Н.В., Голка Т.Г.
Контактний телефон: (057) 704-17-77.
Пропонується спосіб моделювання КСТ у тварин, в основу якого покладено
завдання вивчення реальних умов розвитку КСТ з моделюванням вогнища в
проксимальному метафізі великогомілкової кістки (МВК), без проникнення в
суглоб. Тваринам під загальним знеболенням оголюють частину проксимального
МВК і в кортикальному шарі за допомогою порожнистої фрези виконують
позасуглобово трепанаційний отвір, діаметром 2-2,5мм з утворенням круглої
кортикальної пластинки, яку відділяють від кістки. Потім за допомогою шприця
в спонгіозну тканину кістки, за межами суглоба, вводять 0,3-0,5 мл зависі
M.Tuberculosis (1мг сухої маси мікробних клітин в 1мл), а після виведення
шприця із кістки трепанаційний отвір заклеюють корти-кальною пластинкою, з
використанням медичного воску. На рану накладають асептичну пов’язку.
Перебіг захворювання досліджується за допомогою клініко-рентгенологічного
обстеження тварин, а після виведення їх з експерименту –– морфологічними
методами. Перші ознаки запального процесу клінічно вже можна спостерігати
через 3 тижні, рентгенологічно –– через 5 тижнів, що підтверджується на етапах
експерименту гістологічними методами.
Застосування нововведення дозволяє отримати модель КСТ у морських
свинок, яка є близькою до реальної ситуації в клінічних умовах, та надає змогу
вивчати деякі аспекти перебігу цього захворювання в контрольованих умовах
експерименту на дослідних тваринах. Отримані нові данні про особливості клініко-морфологічного перебігу КСТ у контрольованих умовах експерименту, надають змогу визначити роль і значення сучасних методів обстеження в діагностиці кістково-суглобового туберкульозу та встановити специфічність і сенситивність полімеразної ланцюгової реакції при кістково-суглобовому туберкульозі.
На даний спосіб одержано деклараційний патент України на корисну
модель № 70401 (UА) Україна, МПК G09B 23/28 від 11.06.12.
Нововведення впроваджено у лікувальну практику ДУ «Інститут патології
хребта та суглобів ім.М.І.Ситенка НАМН України», Харківської медичної
академії післядипломної освіти.
Впровадження нововведення здійснюється некомерційним шляхом на
договірній основі.
Необхідне обладнання: хірургічний та ортопедичний інструментарій загального призначення, рентген-апарат та рентгенплівка,
порожниста фреза, медичний віск, шприц, завись
м.Tuberculosis (1мг в 1мл), стоматологічний бор.
Послуги розробників: технічний інструктаж, консультації, курси
інформації та стажування.
2.
КПКВ 6561040
Модульний тотальний ендопротез (МТЕ) плечової кістки (ПК).
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Автори розробники: Корж М.О., Вирва О.Є., Лук'янченко В.В.,
Володькова Н.В., Головіна Я.О., Малик Р.В.
Контактний телефон: (057) 704-14-81.
Пропонується МТЕПК, який дозволяє підвищити ефективність хірургічного
лікування пацієнтів з пухлинами ПК методом органозберігаючого оперативного
втручання із заміщенням післярезекційного дефекту ПК МТЕ зі збереженням
функції плечового та ліктьового суглобів. МТЕ ПК складається із плечової голівки, компонента плечового сегмента та плечових модулів і ліктьового компонента. Додатково по периметру голівки плечової та на бокових поверхнях ліктьового модуля наявні отвори для фіксації капсули суглобу. Суглобові поверхні
є повністю конгруентні з суглобовими поверхнями западини лопатки та голівки
променевої кістки і вкриті керамічним покриттям низької ступені шороховатості.
При цьому вдається запобігти таким ускладненням як дегенеративним змінам
хрящового покрову суглобових поверхонь, які контактують з ендопротезом.
Застосування нововведення дозволяє зберегти функцію плечового та
ліктьового суглобів і верхньої кінцівки в цілому, ефективна соціальна адаптація
хворих з пухлинним ураженням ПК, відновлення працездатності цих пацієнтів,
зменшення тривалості перебування пацієнта в лікувальному закладі на 20%,
тривалості реабілітації на 10%. Вартість даного виробу в декілька разів менша в
порівнянні з існуючими аналогами закордонного виробництва.
На даний спосіб одержано деклараційний патент України на корисну
модель UA № 62019 U, МПК A61F 2/40 (2006.01) від 10.08.11.
Нововведення впроваджено у лікувальну практику ДУ «Інститут патології
хребта та суглобів ім.М.І.Ситенка НАМН України», Національний інститут рака,
ДУ «Інститут травматології і ортопедії НАМН України».
Впровадження нововведення здійснюється некомерційним шляхом на
договірній основі.
Необхідне обладнання: тотальний ендопротез плечової кістки, загальновідомий хірургічний та спеціальний інструментарій,
перев’язочний матеріал.
Послуги розробників: інформаційні листи, курси стажування та інформації,
семінари, показові операції
3.
КПКВ 6561040
Модульний ендопротез (МЕ) дистального відділу променевої кістки
(ДВПК).
Автори розробники: Корж М.О., Вирва О.Є., Лук'янченко В.В.,
Бурлака В.В., Володькова Н.В., Шевченко І.В.
Контактний телефон: (057) 704-14-81.
Пропонується МЕ ДВПК, який дозволяє підвищити ефективність хірургічного лікування пацієнтів з пухлинами ДВПК методом органозберігаючого
оперативного втручання з заміщенням післярезекційного дефекту ДВПК МЕ зі
збереженням функції променево-зап’ясткового суглоба. МЕ ДВПК складається з
суглобової поверхні і хвостовика, які з’єднані між собою роз’ємно, а також з
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елементом для їхньої фіксації. Фіксуючий пристрій ендопротезу має інтрамедулярну ніжку, яка за розмірами та формою відповідає кістково-мозковому
каналу кукси променевої кістки. Другим компонентом фіксуючого пристрою
закладена перфорована трубка, внутрішній діаметр якої відповідає зовнішньому
діаметру кістки. Таким чином, фіксація МЕ має подвійний характер – інтра- та
екстрамедулярний. Зовнішня і внутрішня поверхні втулки покриті шпаристим
керамічним покриттям, що дозволяє отримувати кістково-метало-керамічний
блок в місті з’єднання МЕ з кісткою і, таким чином, забезпечити довгострокову
фіксацію імплантату. Додатково по периметру суглобових поверхонь наявні
отвори для фіксації капсули суглобу. Суглобова поверхня є повністю конгруентна з проксимальним рядом кісток зап’ястку із заміщенням також єдиного
трикутного фіброзно-хрящового комплексу та вкрита керамічним покриттям
низької ступені шороховатості. При цьому вдається запобігти таким ускладненням як дегенеративним змінам хрящового покрову проксимального ряду
кісток зап’ястку, нестабільності дистального радіо-ульнарного зчленування.
Застосування нововведення зберегає функцію променево-зап’ястного суглобу, кисті і верхньої кінцівки в цілому; забезпечує ефективну соціальну адаптацію
хворих з пухлинним ураженням ДВПК, відновлення працездатності цих
пацієнтів, зменшення тривалості перебування пацієнта в лікувальному закладі на
20%, тривалості реабілітації на 10%. Вартість данного виробу в декілька разів
менша в порівнянні з існуючими аналогами закордонного виробництва.
На дану наукову розробку одержано деклараційний патент України на корисну модель № 62018 U, МПК A61F 2/02 (2006.01) A61F 2/28 (2006.01) від
10.08.11.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «Інститут патології
хребта та суглобів ім.проф.М.І.Ситенка НАМН України».
Впровадження нововведення здійснюється некомерційним шляхом на
договірній основі.
Необхідне обладнання: запропонований ендопротез дистального відділу
променевої кістки, загальновідомий хірургічний та
спеціальний інструментарій, перев’язочний
матеріал.
Послуги розробників: інформаційні листи, курси стажування та
інформації, семінари, показові операції.
4.
КПКВ 6561040
Модульний корсет (МК) для лікування хворих на поперековий
спондилолістез (ПС).
Автори розробники: Корж М.О., Диннік О.А., Тимченко І.Б.,
Куценко В.О., Трубаєва Т.В.
Контактний телефон: (057) 704-14-72.
Пропонується МК для лікування хворих на ПС, який дозволяє підвищити
якість консервативного лікування хворих на спондилолістез (ретролістез) завдяки раціональному формуванню сил з дозованим навантаженням на зміщені хреб187

ці, котрі коригують та фіксують поперековий відділ хребта у визначеному положенні. МК для лікування хворих на ПС, що пропонується для використання, відповідає основним вимогам до ортопедичних корсетів і забезпечує можливість регулювання потрібного зусилля обтягування тулуба пацієнта, яке коригує вправлення хребців та їх утримання, а також утворення максимального комфорту при
лікуванні. МК складається з двох жорстких модулів–опор: більш довгої спинної
та передньої. Спинна опора є плоскою, має протяжність від крижі до грудопоперекового переходу хребта і містить поздовжнє „вікно” у формі трапеції. У верхній та нижній частинах цієї опори розміщені поперечні знімні пелоти. Передня
опора віддзеркалює рельєф передньої черевної стінки від лона до нижніх ребер.
Опори поєднані ременями. На відміну від існуючих конструктивних рішень, у
запропонованій конструкції МК створюються біомеханічно обгрунтовані сили
для нормалізації положення хребців. Величина цих сил контролюється за даними
УЗ допплерографії стегнової вени. У цілому використання запропонованого МК є
ефективним консервативним лікувальним заходом, який створює умови для
корекції деформації та запобігання прогресування ПС, його перебігу і наслідків.
Перевага корсета полягає в тому, що завдяки наявності на плоскій спинній опорі
знімних поперечних пелотів та „вікна” формується регульована сила
необхідного напрямку для корекції зміщених хребців та їх утримання.
Застосування нововведення стабілізує хребтово-рухові сегменти та фіксацію
тулуба у заданому положенні, оптимізує біомеханічну складову лікувальних
заходів, створює умови для розширення показань до комплексного консервативного лікування зазначеного контингенту хворих в умовах амбулаторії, зменшує
витрати на лікування (до 30%), поліпшує якість життя хворої людини.
На дану наукову розробку одержано деклараційний патент України на
корисну модель № 68054 (u) Україна, МПК (2006.01) а61f 5/02 від 12.03.12.
Нововведення впроваджено у лікувальну практику ДУ «Інститут патології
хребта та суглобів ім.М.І.Ситенка НАМН України», Харківського національного
медичного університету.
Впровадження нововведення здійснюється некомерційним шляхом на
договірній основі.
Необхідне обладнання: запропонований модульний корсет.
Послуги розробників: курси інформації та стажування, семінари.
5.
КПКВ 6561040
Спосіб диференційної діагностики дистрофічних та запальних захворювань великих суглобів з використанням алгоритмізованої системи (АС).
Автори розробники: Леонтьєва Ф.С., Філіпенко В.А., Туляков В.О.,
Кузнєцова Н.В., Маколінець К.В.
Контактний телефон: (057) 704-14-76.
Пропонується спосіб диференційної діагностики дистрофічних та запальних
захворювань великих суглобів з використанням АС, який сприяє більш точній і
ранній постановці діагнозу, що дозволить вчасно застосувати правильну лікувальну тактику. АС етапного обстеження хворих на остеоартроз (ОА) використо188

вує біохімічні показники. Для первинного обстеження використовують такі
показники (перший функціональний блок): вміст сіалових кислот, сероглікоїдів,
хондроїтинсульфатів у сироватці крові. При відхиленнях вказаних показників
здійснюють додаткове обстеження: дослідження вмісту білків гострої фази: Среактивного білку (СРБ) за латекстестом, гаптоглобіну, гексоз глікопротеїнів,
гексоз глікозаміногліканів, фракційного складу білків, активності лужної та кислої фосфатаз. Окрім того проводять визначення рівня екскреції глікозаміногліканів та гідроксипроліну з сечею. Якщо має місце переважне збільшення вмісту
СРБ, гаптоглобіну збільшенні долі α1-глобулінів, α2-глобулінів, вмісту гексоз глікопротеїнів - наявне переважання запальних процесів у сполучній тканині,
характерне для ОА. У цьому випадку для уточнення орієнтовного діагнозу здійнюється третій функціональний блок: визначення концентрації ревматоїдного
фактору (РФ), сечової кислоти, наявності та концентрації антитіл до хламідій,
уреаплазм, мікоплазм, гарднерелл. У випадку підвищення вмісту РФ – орієнтовний діагноз – серопозитивний ревматоїдний артрит. У випадку підвищення вмісту сечової кислоти орієнтовний діагноз - подагра. У випадку наявності антитіл
до хламідій, уреаплазм, мікоплазм, гарднерелл більше норми орієнтовний діагноз – реактивна артропатія. У випадку підвищення вмісту гексоз глюкозаміногліканів, активності лужної та кислої фосфатаз, екскреції глюкозаміногліканів –
має місце переважання дистрофічних процесів сполучної тканини, що характерне для ОА. Для уточнення стадії ОА великих суглобів здійснюється четвертий
функціональний блок, що включає визначення вмісту в сироватці крові гексозамінів, гексоз, пов’язаних із білком та компонентів агрекану (глікозаміноглікансульфатів: хондроїтин-6-сульфату, хондроїтин-4-сульфату та кератин-сульфатів).
Застосування нововведення покращує якість діагностики та ефективність
лікування хворих на остеоартроз великих суглобів, знижує вартість лікування на
17%, термін лікування - на 12%.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №
58839. МПК (2006.01) G 01N 33/48, G 01N 33/52 від 26.04.11.
Нововведення впроваджено у лікувальну практику ДУ «Інститут патології
хребта та суглобів ім.М.І.Ситенка НАМН України», Харківської медичної академії післядипломної освіти, Харківського національного медичного університет.
Впровадження нововведення здійснюється некомерційним шляхом на
договірній основі.
Необхідне обладнання: фотометр, термобаня водяна, термостат, хімічний
посуд та реактиви для виконання зазначених
методів.
Послуги розробників: курси інформації та стажування, семінари,
консультації авторів.
6.
КПКВ 6561040
Спосіб міжтілового спондилодезу (МС) у лабораторних тварин (ЛТ).
Автори розробники: Петренко Д. Є., Мезенцев А.О., Іванов Г.В.,
Ашукіна Н.О.
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Контактний телефон: (057) 704-14-65.
Пропонується спосіб МС у ЛТ, який дозволяє покращити та вивчати новітні
способи хірургічних втручань і особливостей перебудови тіл хребців та імплантатів, які між ними встановлюються за рахунок повного видалення міжхребцевого диску разом з замикальними пластинами тіл суміжних хребців та фіксації
прооперованого хребцевого сегменту металевою пластиною що дозволяє створити оптимальні умови для перебудови кісткового трансплантату.
Застосування нововведення дозволяє створити оптимальні умови для
перебудови кісткового трансплантату. Завдяки цьому в експерименті вивчають
морфологічні особливості створення спондилодезу при моделюванні різних
методик хірургічних втручань.
На дану наукову розробку одержано деклараційний патент України на
корисну модель № 73817 u. МПК (2006.01) a61b 17/56 від 10.10.12.
Нововведення впроваджено у лікувальну практику ДУ «Інститут патології
хребта та суглобів ім.М.І.Ситенка НАМН України», Харківського національного
медичного університету.
Впровадження нововведення здійснюється некомерційним шляхом на
договірній основі.
Необхідне обладнання: загальновідомий хірургічний набір для хірургічного
лікування ортопедичних хворих та металева накісна
пластина з двома фіксуючими гвинтами.
Послуги розробників: курси інформації та стажування, семінари, показові
операції.
7.
КПКВ 6561040
Спосіб формування ліктьового зчленування при уродженому плечопроменевому синостозі (ППС) (уроджена ліктьова косорукість IV типу).
Автори розробники: Хмизов С.О., Гарбузняк І.М.
Контактний телефон: (057) 704-14-65.
Пропонується спосіб формування ліктьового зчленування при уродженому
ППС, який дозволяє підвищити якість лікування уродженої ліктьової косорукості IV типу. Спосіб формування ліктьового зчленування у випадку уродженого
ППС полягає у проведенні поперекової остеотомії на рівні ППС, резекції фіброзного тяжа ліктьової кістки (ЛК) на протязі до 3,0 см. Проксимальний відділ
променевої кістки (ПК) підводять під хрящовий рудимент проксимального
відділу ЛК, який є своєрідною розпіркою між плечем та ПК. Виконують
остеосинтез між рудиментом ЛК та ПК за допомогою спиці Кіршнера. У подальшому проводять монтаж апарата зовнішньої фіксації на базі стержнів. Вводять
два консольних стержні на рівні нижньої та середньої третини плеча по зовнішньо-бічній поверхні і два консольних стержня на рівні верхньої та середньої
третини ПК по зовнішньо-бічній поверхні. Також монтують шарнір у проекції
сформованого плечо-ліктьового зчленування з метою виконання ранніх рухів.
Рухи починають з 2-3-ї доби після втручання за рахунок шарнірів апарата
зовнішньої фіксації упродовж 2-3 місяців. Після досягнення розгинання перед190

пліччя до 180° та згинання до 90-70° проводять демонтаж апарата зовнішньої
фіксації. Надалі кінцівку фіксують пластиковим тутором-ортезом, а рухи у
плечо-ліктьовому зчленуванні виконують за допомогою шарніра тутора-ортеза.
Застосування нововведення дозволяє отримати рухи в плечо-ліктьовому
суглобі, що значно покращує функцію верхньої кінцівки та самообслуговування
дитини, а також сприяє соціальній адаптації дитини. Це зменшує термін
лікування на 15% та витрати на лікування на 11%.
Нововведення впроваджено у лікувальну практику ДУ «Інститут патології
хребта та суглобів ім.М.І.Ситенка НАМН України».
Впровадження нововведення здійснюється некомерційним шляхом на
договірній основі.
Необхідне обладнання: загальновідомий хірургічний набір для оперативного лікування ортопедичних хворих, рентгенобладнання, апарат зовнішньої фіксації, стержні.
Послуги розробників: курси стажування та інформації, семінари, показові
операції.
__ДУ ІНСТИТУТ ПЕДІАТРІЇ, АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ__
__________________НАМН УКРАЇНИ____________________
04050,м. Київ, вул. Мануїльського,8, телефон: (044) 483-80-67,
телефон/факс: (044) 483-80-26.
1.
КПКВ 6561020
Спосіб комплексного лікування нейрометаболічних епілептичних
енцефалопатій (НЕЕ) у дітей раннього віку (ДРВ).
Автори розробники: Кирилова Л.Г., Ткачук Л.І., Шевченко О.А.,
Лисиця В.В., Сілаєва Л.Ю., Мірошников О.О.,
Грабовенська І. О.
Контактний телефон: (044) 483-62-24.
Пропонуєтсья спосіб лікування НЕЕ у ДРВ, який полягає в тому, що призначається комплекс препаратів нейрометаболічної і нейропротекторної дії (кортексин, цитіколін, кальцію гопантенат у поєднанні з антиконвульсантами: топамакс та леветирацетам з місячного віку при резистентних формах епілептичних
нападів – за показанням).
Застосування нововведення у 83,5% дітей знижує частоту епілептичних
нападів.
На дану наукову розробку отримано рішення про видачу деклараційного
патенту на корисну модель № 23419/ЗУ/12 від 01.11.12.
Нововведення впроваджено у відділенні дитячої психоневрології ДУ
"Інституту педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України".
Впровадження нововведення в клінічну практику потребує 1000 грн на курс
лікування 1 дитини.
Необхідне обладнання: не потребує.
Послуги розробників: семінари, наукові доповіді.
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2.
КПКВ 6561020
Спосіб оцінки активності ювенільного ідіопатичного артриту (ЮІА).
Автори розробники:
Омельченко Л.І., Ошлянська О.А.
Контактний телефон: (044) 483-92-51.
Пропонуєтсья спосіб оцінки активності ЮІА, який полягає у визначенні
рівня прозапальних цитокінів в сироватці крові імуноферментним методом. У
залежності від рівня цитокінів визначається низька, середня або висока ступінь
активності ЮІА. Протизапальну терапію ЮІА призначають у залежності від
встановлених показників ступеню активності запального процесу.
На дану наукову розробку отримано патент України № 75264 від 26.11.12.
Нововведення впроваджено у відділенні хвороб сполучної тканини у дітей
ДУ "Інституту педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України".
Впровадження нововведення в клінічну практику потребує 900 грн на курс
лікування 1 дитини.
Необхідне обладнання: фотометр планшетний Multiskan PLUS1990#314011060
Послуги розробників: семінари, наукові доповіді.
3.
КПКВ 6561020
Спосіб лікування дисбіозу товстого кишечника (ДТК) у хворих на
ювенільний ревматоїдний артрит (ЮРА).
Автори розробники: Омельченко Л.І., Муквіч О.М., Полук Т.А.
Контактний телефон: (044) 483-61-75.
Пропонується спосіб лікування ДТК у хворих на ЮРА, який виражається в
тому, що для корекції порушень мікробіоцинозу кишечника додатково призначається 30-денний курс мультикомпонентного пробіотика «Апібакт», а в подальшому по 20 днів кожні 2 місяці протягом 6 місяців.
Застосування комплексу, поряд з базисною та протизапальною терапією
обумовлює позитивний терапевтичний ефект за рахунок значного зменшення
клінічних симптомів дисбіозу кишечника та покращення стану його мікроекології, яке проявляється збільшенням загальної кількості нормальної мікрофлори,
зменшенням або зникненням потенційно-патогенних бактерій та грибів роду
Candida.
На дану наукову розробку отримано патент на корисну модель № 69497 від
25.04.12.
Нововведення впроваджено у відділенні хвороб сполучної тканини у дітей
ДУ "Інституту педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України".
Впровадження нововведення в клінічну практику потребує 1085 грн на курс
лікування 1 дитини.
Необхідне обладнання: не потребує.
Послуги розробників: семінари, наукові доповіді.
4.
КПКВ 6561040
Спосіб лікування вроджених пневмоній (ВП) у доношених
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новонароджених дітей (ДНД).
Автори розробники: Знаменська Т.К., Шевченко Л.І., Митник Н.Я.,
Килимник Т.М.
Контактний телефон: (044) 483-63-44.
Пропонується спосіб лікування ВП у ДНД, що включає застосування медикаментозної терапії, а саме додатково призначається неспецифічний противірусний препарат "Флавозід", з введенням його внутрішньо по 0,5 мл 2 рази в день
протягом 30 днів. Перевагою способу є його простота виконання (введення
внутрішньо).
Застосування нововведення сприяє більш швидкому одужанню
новонароджених та зниженню частоти ускладнень.
На дану наукову розробку отримано патент на корисну модель патент №
74450 Україна від 25.10.12.
Нововведення впроваджено у відділенні неонатології ДУ "Інститут
педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України".
Впровадження нововведення в клінічну практику потребує 70 грн на 1
дитину.
Необхідне обладнання: не потребує.
Послуги розробників: семінари.
5.
КПКВ 6561040
Спосіб діагностики та прогнозування розвитку перинатальних
гіпоксичних пошкоджень (ПГП) у доношених новонароджених (ДН).
Автори розробники: Куріліна Т.В. Знаменська Т.К., Писарєв А.О.,
Шевченко Л.І.
Контактний телефон: (044) 483-62-20.
Пропонується спосіб діагностики і прогнозування розвитку ПГП у ДН
шляхом визначення показників метаболічного гомеостазу з обліком концентрації
окислених та відновлених субстратів у сироватці крові (піруват, лактат) з
використанням константи рівноваги в лактатдегідрогеназній системі. Перевагою
способу є його простота виконання та вірогідність.
Застосування нововведення у відділеннях реанімації та інтенсивної терапії
сприяє швидшому діагностуванню оксидантного стресу або гіпоксичноішемічного стану.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель
патент № 69448 Україна від 25.04.12.
Нововведення впроваджено у відділенні інтенсивної терапії новонароджених ДУ "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України".
Впровадження нововведення в клінічну практику додаткових коштів не
потребує.
Необхідне обладнання: не потребує.
Послуги розробників: семінари, курси інформації та стажування.
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6.
КПКВ 6561040
Спосіб визначення відповідності розмірів легенів плода (ВВРЛП)
терміну вагітності (ТВ).
Авторирозробники: Гордієнко І.Ю., Слєпов О.К., Тарапурова О.М.,
Гребініченко Г.О., Носко А.О., Нідельчук О.В.
Контактний телефон: (044) 483-62-16.
Пропонується спосіб ВВРЛП ТВ, який вирішується шляхом ультразвукового сканування плода та при цьому проводиться біометрія легенів, з обчисленням легенево-феморального індексу правої та лівої легені. Значна перевага –
велика точність способу, втім просте та швидке вимірювання.
Застосування нововведення дозволяє на ранніх термінах вимірювати легені
плода, що змінені, а також стабільні величини, що не змінюються, та їх співвідношення, що може вказати на суттєві зміни стану легенів плода при вродженій
патології. Спосіб може бути використаний при проведенні масового ультразвукового скринінгу вагітних, а також – при селективних ультразвукових дослідженнях.
Нововведення впроваджено у відділенні медицини плоду ДУ "Інституту
педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України".
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: сучасний ультразвуковий апарат.
Послуги розробників: методичні рекомендації, семінари.
7.
КПКВ 6561040
Спосіб неінвазивної оцінки ступеня фіброзу печінки (НОСФП) у дітей з
хронічними вірусними гепатитами (ХВГ).
Автори розробники: Денисова М.Ф., Музика Н.М., Чернега Н.В., Диба М.Б.
Контактний телефон: (044) 483-62-32.
Пропонується спосіб НОСФП у дітей з ХВГ, який полягає в діагностуванні
у них несприятливого перебігу ХВГ з формуванням фіброзу та цирозу печінки,
не використовуючи інвазивний метод – біопсію печінки.
На дану наукову розробку отримано патент України № 72578 від 27.08.12 .
Нововведення впроваджено у відділенні хвороб печінки та органів
травлення ДУ "Інституту педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України".
Впровадження нововведення в клінічну практику потребує 700 грн на 1
дитину.
Необхідне обладнання: біохімічний аналізатор крові.
Послуги розробників: семінари, наукові доповіді.
8.
КПКВ 6561040
Спосіб діагностики панкреатиту у дітей.
Автори розробники: Гончаренко Н.І., Тарасюк Б.А., Лук’янова І.С.,
Грідіна Т.А., Лембрик І.С., Арабська Л.П.
Контактний телефон: (044) 483-62-67.
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Пропонуєтсья методика визначення ураження підшлункової залози (ПЗ) на
основі проведення її ультразвукового дослідження. Обстеження проводиться в
режимі реального часу (В-режим) за допомогою датчика 3,5-5,0 МГц, потім
використовуються датчик високочастотного випромінювання (частота 7,5-10
МГц) на ультразвуковому апараті Acuson X300 (Siemens). Проводиться оцінка
маркерних показників структури паренхіми ПЗ у порівнянні з паренхімою
привушної залози.
Застосування нововведення підвищує вірогідність результатів ранньої діагностики дифузних уражень ПЗ та надає можливість своєчасно розпочинати
лікування з метою попередження ускладнень. Точність діагностики панкреатитів
становить до 73%.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №
66567 від 10.01.12.
Нововведення впроваджено у відділенні променевої діагностики та перинатальної кардіології ДУ "Інституту педіатрії, акушерства і гінекології НАМН
України".
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує
Необхідне обладнання: ультразвуковий апарат Acuson X300 з датчиком 3,55МГц та 7,5-10 МГц.
Послуги розробників: курси інформації та стажування, наукові доповіді,
наукові публікації.
9.
КПКВ 6561040
Спосіб діагностики ураження товстого кишечника (ТК) у дітей.
Автори розробники: Тарасюк Б.А., Лук’янова І.С., Гончаренко Н.І.,
Грідіна Т.А., Ремінна Н.Т., Гордієнко К.П.
Контактний телефон: (044) 483-62-67.
Пропонується методика визначення ураження кишечника, яка заключається
у проведенні ультразвукового дослідження відділів ТК з використанням розчину
ендофальку (один пакетик сухого порошку розчиняють у 500 мл теплої води).
Запропонована методика сприяє підвищенню діагностики морфологічних змін і
оцінки ступеня кровотоку у стінках товстих кишок та дозволяє об’єктивно
проводити ранню діагностику ураження ТК, контролювати перебіг
захворювання та оцінювати ефективність проведеної терапії.
Застосування нововведення підвищує точність діагностики запальних
процесів до 74%.
На дану наукову розробку отримано патент України на винахід № 98427 від
10.05.12.
Нововведення впроваджено у відділенні променевої діагностики та перинатальної кардіології ДУ "Інституту педіатрії, акушерства і гінекології НАМН
України".
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: ультразвуковий апарат Acuson X300 з датчиком 7,510МГц.
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Послуги розробників: курси інформації та стажування, наукові доповіді,
наукові публікації.
10.
КПКВ 6561040
Спосіб лікування вагітних з артеріальною гіпертензією (АГ).
Автори розробники: Авраменко Т.В., Янюта С.М.
Контактний телефон: (044) 483-26-05.
Пропонується спосіб лікування вагітних з АГ, який заключається в призначенні додаткового лікування жінкам з АГ та ендотеліальною дисфункцією
(донатор оксиду азоту L-аргінін - Тивортин).
Застосування нововведення покращує матково-плацентарний та плодовий
кровообіг (у 20,0% жінок), стан плода (у 22,0% вагітних), стабілізує рівень
артеріального тиску, покращує самопочуття жінки (у 18,0% жінок), зменшує
частоту ускладнень вагітності і пологів (на 40,0%), порушень періоду ранньої
неонатальної адаптації (на 25%).
Нововведення впроваджено у відділенні акушерської ендокринології та
патології плода ДУ "Інституту педіатрії, акушерства і гінекології НАМН
України".
Впровадження нововведення в клінічну практику потребує 1000 грн на 2
курси лікування 1 жінки.
Необхідне обладнання: не потребує.
Послуги розробників: семінари, наукові публікації.
11.
КПКВ 6561040
Спосіб діагностики прогресування фіброзно-кістозної хвороби (ПФКХ
МЗ) молочних залоз в період післяпологової лактації.
Автори розробники: Жабченко І.А., Хомінська З.Б., Діденко Л.В.,
Яремко Г.Є., Буткова О.І., Бондаренко О.М.,
Коваленко Т.М., Близнюк З.В., Шевель Т.Г.
Контактний телефон: (044) 483-80-59.
Пропонується спосіб діагностики ПФКХМЗ в період лактації, при якому
досліджується співвідношення концентрації прогестерону та естрадіолу в сироватці крові, а також концентрація інсуліноподібного фактору росту-1 в грудному
молоці на 5-й день після пологів.
На дану наукову розробку отримано патент на винахід № 98898 від 25.06.12.
Нововведення впроваджено у відділенні патології вагітності та пологів ДУ
"Інституту педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України".
Впровадження нововведення в клінічну практику потребує 90 грн на 1
жінку.
Необхідне обладнання: не потребує.
Послуги розробників: семінари, наукові публікації, наукові доповіді.
12.
КПКВ 6561040
Спосіб профілактики ускладнень (ПУ) в післяпологовому періоді у жінок
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ППЖ) з фіброзно-кістозною хворобою молочних залоз (ФКХМЗ).
Автори розробники: Буткова О.І., Жабченко І.А., Хомінська З.Б., Яремко Г.Є.,
Діденко Л.В., Латишева З.М., Бондаренко О.М.,
Коваленко Т.М., Шекера Т.В., Шекера І.О.
Контактний телефон: (044) 483-80-59.
Пропонується спосіб ПУ в ППЖ з ФКХМЗ шляхом призначення препарату
рослинного походження Ширафза, біопрепарату Лактомун та контрацептивного
препарату Лактінет.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №
75384 від 28.11.12.
Нововведення впроваджено у відділенні патології вагітності та пологів ДУ
"Інституту педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України".
Впровадження нововведення в клінчну практику потребує 282,15 грн на
місяць на 1 жінку.
Необхідне обладнання: не потребує.
Послуги розробників: семінари, наукові публікації, наукові доповіді.
13.
КПКВ 6561040
Спосіб корекції плацентарної дисфункції (КПД) у поєднанні з
синдромом затримки росту плода (СЗРП).
Автори розробники: Жабченко І.А., Ципкун А.Г., Жицький О.М.
Контактний телефон: (044) 483-80-59.
Пропонується спосіб КПД у поєднанні з СЗРП, суть якого полягає у застосуванні препарату Глутаргін у складі комплексного лікування розладів фетоплацентарної гемодинаміки у вагітних з СЗРП.
Застосування нововведення ефективне у 84,8 % вагітних.
Нововведення впроваджено у відділенні патології вагітності та пологів ДУ
"Інституту педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України".
Впровадження нововведення в клінічну практику потребує 148,5 грн на 1
жінку.
Необхідне обладнання: не потребує.
Послуги розробників: семінари, наукові публікації, наукові доповіді.
14.
КПКВ 6561040
Спосіб застосування донаторів оксиду азоту (ЗДОА) в комплексі
лікувальних заходів при прееклампсії (КЛЗЕ).
Автори розробники: Жабченко І.А., Ципкун А.Г., Жицький О.М.
Контактний телефон: (044) 483-80-59.
Пропонується спосіб ЗДОА в КЛЗП, суть якого полягає у застосуванні
препарату Глутаргін у складі комплексного лікування прееклампсії вагітних.
Застосування нововведення ефективне у 68,5% вагітних.
Нововведення впроваджено у відділенні патології вагітності та пологів ДУ
"Інституту педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України".
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Впровадження нововведення в клінічну практику потребує 77,4 грн на 1
жінку.
Необхідне обладнання: не потребує.
Послуги розробників: семінари, наукові публікації, наукові доповіді.
15.
КПКВ 6561040
Спосіб відновлення складу біотопів кишечнику (СБК) та статевих
шляхів у вагітних з дисбіотичними станами (ВДС).
Автори розробники: Жабченко І.А., Похитун М.В., Невишна Ю.В.
Контактний телефон: (044) 483-80-59.
Пропонується спосіб відновлення СБК та статевих шляхів у ВДС, суть якого
полягає у застосуванні поетапної санації статевих шляхів вагітних з дисбізом
препаратами «Мератин комбі» та препаратом «Лактовіт форте».
Застосування нововведення сприяє відновленню нормального біоценозу
статевих шляхів у вагітних та попередженню розвитку дисбіозу у новонароджених. Мікробіологічна ефективність підтверджена у 75,5% випадків.
Нововведення впроваджено у відділенні патології вагітності та пологів ДУ
"Інституту педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України".
Впровадження нововведення в клінічну практику потребує 159,9 грн на 1
жінку.
Необхідне обладнання: не потребує.
Послуги розробників: семінари, наукові публікації, наукові доповіді.
16.
КПКВ 6561040
Спосіб корекції дісбіотичних станів (КДС) у вагітних з безсимптомною
бактеріурією (ББ).
Автори розробники: Жабченко І.А., Похитун М.В.
Контактний телефон: (044) 483-80-59.
Пропонується спосіб КДС і вагітних ББ, суть якого полягає у корекції
порушень біоценозу сечостатевих шляхів за допомогою пробіотику з
уросептичними властивостями Le CranTM.
Застосування нововведення викликає регресію явищ ББ у 80% вагітних.
Нововведення впроваджено у відділенні патології вагітності та пологів ДУ
"Інституту педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України".
Впровадження нововведення в клінічну практику потребує 193,65 грн на 1
жінку.
Необхідне обладнання: не потребує.
Послуги розробників: семінари, наукові публікації, наукові доповіді.
17.
КПКВ 6561040
Спосіб обстеження жінок із синдромом полікістозних яєчників (СПЯ).
Автори розробники: Татарчук Т.Ф., Тутченко Т.М., Регеда С.І., Яроцька Н.В.
Контактний телефон: (044) 279-21-56.
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Пропонується спосіб обстеження жінок із СПЯ, суть якого полягає в
поєднанні індивідуального підходу (орієнтованість на особистісну перцепцію
стресу) з об’єктивними показниками стресового напруження (співвідношення
кортизол/ДГЕА-С).
Застосування нововведення дозволяє обрати диференційований підхід до
тактики лікування молодих жінок із СПЯ з метою покращення їх репродуктивного потенціалу.
Нововведення впроваджено у відділенні ендокринної гінекології ДУ
"Інституту педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України".
Впровадження нововведення в клінічну практику потребує 250 грн на 1
жінку.
Необхідне обладнання: не потребує.
Послуги розробників: методичні рекомендації, курси передатестаційної
підготовки, постійно-діючий семінар.
18.
КПКВ 6561040
Шкала стратифікації ризику передчасних пологів (СРПП).
Автори розробники: Антипкін Ю.Г., Давидова Ю.В., Сірман В.М.,
Чибісова І.В., Мокрик О.М.
Контактний телефон: (044) 483-90-69.
Пропонується шкала СРПП, яка дозволяє виділити групи пацієнток з різним
ступенем ризику, направити пацієнтку на відповідний рівень перинатальної допомоги, надати високоспеціалізовану медичну допомогу, мінімізувати наслідки
недоношеності як для матері, так і для дитини з подальшою реабілітацією.
Нововведення впроваджено у відділенні акушерських проблем екстрагенітальної патології ДУ "Інституту педіатрії, акушерства і гінекології НАМН
України".
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: не потребує.
Послуги розробників: наукові публікації, наукові доповіді.
19.
КПКВ 6561040
Тактика ведення жінок, які мали репродуктивні втрати (РВ) в минулому чи народили дитину-інваліда, на етапі преконцепційного консультування (ПК) або прегравідарної підготовки (ПП).
Автори розробники: Антипкін Ю.Г., Давидова Ю.В., Сірман В.М.,
Чибісова І.В., Мокрик О.М.
Контактний телефон: (044) 483-90-69.
Пропонуються три шкали тактики ведення жінок, які мали РВ в минулому
чи народили дитину-інваліда: шкала тактики ведення жінок на етапі ПК або ПП,
шкалу тактики ведення жінок з істміко-цевікальною недостатністю в анамнезі та
шкалу тактики ведення жінок з бактеріальним вагінозом з урахуванням інтерконцепційного підходу.
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Застосування нововведення встановлює причини негативного результату
виходу попередньої вагітності та попереджує їх при плануванні наступної
вагітності. Ефективність нововведення 70-80%.
Нововведення впроваджено у відділенні акушерських проблем екстрагенітальної патології ДУ "Інституту педіатрії, акушерства і гінекології НАМН
України".
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: не потребує.
Послуги розробників: наукові публікації, наукові доповіді.
_________ ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ЕНДОКРИННОЇ ПАТОЛОГІЇ__________
_______________ім. В. Я. Данилевського НАМН УКРАЇНИ_____________
61002, м. Харків, вул. Артема, 10, тел.: (057) 700-41-09, факс: (057) 700-45-38
1.
КПКВ 6561040
Спосіб моделювання постменопаузального метаболічного синдрому(МС).
Автори розробники: Горбенко Н.І., Козар В.В., Таран К.В., Боріков О.Ю.,
Іванова О.В., Звягіна Т.С.
Контактний телефон: (057) 700–45–38.
Пропонується спосіб моделювання постменопаузального МС, суть якого
полягає в тому, що тримісячним самицям щурів проводять оваріектомію і через
2 тижні призначають високожирову дієту протягом 12 тижнів, а останні 5 діб
вводять інтраперитонеально дексаметазон у дозі 1 мг/кг маси тіла.
Застосування патогенетично обґрунтованої експериментальної моделі постменопаузального МС на тлі інсулінової недостатності дозволяє відтворити такі
його складові, як інтолерантність до вуглеводів, ожиріння, дисліпідемію, інсулінову недостатність, мітохондріальну дисфункцію, та підвищити інформативність отриманих результатів стосовно кардіометаболічних порушень за умов дефіциту естрогенів і удосконалити методологічний рівень доклінічних досліджень.
На дану наукову розробку отримано патент Українина корисну модель
№ 67278 UA, МПК G09B 23/28 (2006.01) від 10.02.12.
Нововведення впроваджено в лабораторії біохімічних досліджень відділу
експериментальної фармакології та токсикології ДУ «ІПЕП ім.В.Я.Данилевського НАМН України».
Впровадження нововведення в клінічну практику потребує 5000 грн.
Необхідне обладнання: ваги, аналізатор глюкози крові "Ексан-G".
Послуги розробників: консультації, інформаційні матеріали.
2.
КПКВ 6561040
Спосіб прогнозування типу зміни геометрії міокарда (ЗГМ) у хворих на
сомато- і соматомаммотропіноми.
Автори розробники: Хижняк О.О., Микитюк М.Р., Суліма Т.Н.
Контактний телефон: (057) 700–45–38.
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Пропонується алгоритм прогнозування можливості виникнення ЗГМ: концентричне ремоделювання (КР), концентрична гіпертрофія (КГ) або ексцентрична гіпертрофія (ЕГ) на основіоцінки антропометричних показників, гормонального і біохімічного дослідження крові. Розраховують функції класифікації
ФКР, ФКГ і ФЕГ та приймають прогностичне рішення за функцією, що має більше
значення.
Застосування нововведення підвищує ефективність профілактичних і
лікувальних заходів у хворих на сомато- і соматомаммотропіноми з високим
кардіоваскулярним ризиком.
На дану наукову розробку отримано рішення про видачу патенту України за
заявкою на корисну модель № u201206809 UA, від 05.06.12.
Нововведення впроваджено у відділенні вікової ендокринології ДУ «ІПЕП
ім.В.Я.Данилевського НАМН України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Послуги розробників: консультації, інформаційні матеріали.
3.
КПКВ 6561040
Спосіб моделювання цукрового діабету 2 типу (ЦД2Т) у кролів.
Автори розробники: Лещенко Ж.А., Гладких О.І., Полторак В.В.,
Опалейко Ю.А., Тижненко Т.В.
Контактний телефон: (057) 700-41-09.
Пропонується спосіб моделювання ЦД2Т у кролів, який полягає у під шкірних ін’єкціях розчину дексаметазону у дозі 100 мг/кг маси тіла протягом 30 діб
статевозрілим самицям-кролям породи Шиншила. Внаслідок чого спостерігається базальна гіперглікемія, а через 10 діб після припинення введення
дексаметазону – наявність гіперглікемії та глюкозна інтолерантність, виразна
інсулінорезистентність та діабетична дисліпідемія.
Застосування нововведення сприяє дослідженню патогенетичних механізмів
розвитку ЦД2Т його ускладнень, оцінюванню біологічних ефектів нових
лікарських засобів для корекції проявів вище зазначеного захворювання.
На дану наукову розробку отримано патент Українина на корисну модель №
70033UA МПК (2011.01) G09В 23/28 від 25.05.12.
Нововведення впроваджено в дослідницьку роботу лабораторії патофізіології та медичної генетики ДУ «ІПЕП ім.В.Я.Данилевського НАМН України».
Впровадження нововведення в клінічну практику потребує 500 грн.
Необхідне обладнання: терези торсіонні та технічні, аналізатор глюкози.
Послуги розробників: лекції, наукові публікації, патент.
4.
КПКВ 6561040
Спосіб діагностики ранніх серцево-судинних ускладнень (РССУ) у
пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу (ЦД2Т).
Автори розробники: Кравчун Н.О., Козаков О.В., Романова І.П.,
Земляніцина О.В., Гринченко Т.С., Кіпріч Т.В.
Контактний телефон: (057) 700-45-40.
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Пропонується спосіб діагностики РССУ у пацієнтів з вперше виявленим
ЦД2Т шляхом визначення наявності атеросклеротичного процесу в судинах за
допомогою ехокардіографії (ЕхоКГ) та допплерографічного обстеження сонних
артерій. У процесі проведення ЕхоКГ оцінюють наступні параметри: кінцевий
діастолічний розмір лівого шлуночка (ЛШ), кінцевий систолічний розмір ЛШ,
товшину задньої стінки ЛШ, діаметр аорти, масу міокарда. Досліджують функцію діастоли ЛШ, максимальну швидкість кровотоку до фази швидкого наповнення Е, максимальну швидкість кровотоку до систоли передсердя А та визначають співвідношення А/Е. Якщо А>Е, роблять висновок про наявність діастолічної дисфункції міокарда. Порушення функції діастоли свідчить про виражений атеросклеротичний процес вже на ранніх етапах розвитку захворювання. За
даними результатів допплерівського дослідження спільних та внутрішніх сонних артерій визначається діаметр судин. Більший діаметр сонних артерій виявляється у хворих з ожирінням. Співвідношення пускової систолічної швидкості
внурішніх до пускової систолічної швидкості спільних артерій є маркером
звуження судин.
Застосування нововведення дозволяє використовувати комплекс діагностичних маркерів кардіоваскулярних ускладнень ЦД2Т, що сприяє своєчасному
виявленню змін в міокарді та судинах у хворих з вперше виявленим ЦД2Т.
На дану наукову розробку отримано патент Українина корисну модель №
66192, МПК A61B 8/06 (2006.01), A61B 8/06 (2006.01) від 26.12.11.
Нововведення впроваджено у відділенні фармакотерапії ендокринних
захворювань ДУ «ІПЕП ім.В.Я.Данилевського НАМН України».
Впровадження нововведення потребує 200 грн на обстеження одного хворого.
Необхідне обладнання: ехокардіограф, допплер.
Послуги розробників: консультації, лекції та патент.
5.
КПКВ 6561040
Спосіб зменшення експресії чинників кардіоваскулярного ризику у
хворих на цукровий діабет 2 типу (ЦД2Т).
Автори розробники: Горшунська М.Ю., Караченцев Ю.І., КравчунН.О.,
Лещенко Ж.А., Гладких О.І., Тижненко Т.В.,
Опалейко Ю.А., Полторак В.В.
Контактний телефон: (057) 700-45-40.
Пропонується ефективний спосіб корекції проявів ЦД2Т та його кардіоваскулярних ускладнень, здатний впливати як на глікемічну так і на ліпідну
складову вищезазначених порушень. Пацієнтам з ЦД2Т призначають 1 капсулу
лікарського засобу Омакору на день протягом 3 місяців за умов незмінного
патерну антидіабетичної терапії.
Застосування нововведення сприяє суттєвому поліпшенню метаболічних
параметрів, покращенню показників глікемічного контролю, зниженню рівнів
вільних жирних кислот, підвищенню антиоксидантного захисту, зменшенню
виразності інсулінорезистентності, підвищенню рівня циркулюючого адипонек202

тину (загального та високомолекулярного) і зменшенню концентрації остеопротегерину у плазмі.
На дану наукову розробку отримано рішення про видачу патенту України
на корисну модель за заявкою № u 2012 10032 від 21.08.12.
Нововведення впроваджено у відділенні фармакотерапії ендокринних
захворювань ДУ «ІПЕП ім.В.Я.Данилевського НАМН України».
Впровадження нововведення в клінічну практику потребує 350 грн на курс
лікування одного хворого.
Необхідне обладнання: не потребує.
Послуги розробників: консультації, лекції, патент.
6.
КПКВ 6561040
Спосіб моделювання експериментального гіпокортицизму
нейроендокринного ґенезу (ГНГ).
Автори розробники: Бондаренко Л.О., Губіна-Вакулик Г.І., Сергієнко Л.Ю.,
Геворкян А.Р., Сотник Н.М., Черевко Г.М., Козак В.А.
Контактний телефон: (066) 51-58-570.
Пропонується спосіб моделювання ГНГ шляхом тривалого утримування
молодих статевозрілих кролів в умовах безперервного цілодобового освітлення
(вдень – сонячне світло, вночі – електричне з інтенсивністю освітлення 3040 люкс) протягом 5-ти місяців, що викликає стан хронічного дефіциту мелатоніну в організмі. При цьому змінюється функціонування гіпоталамо-гіпофізарно-адренокортикальної системи та розвивається ГНГ. Про це свідчать дані
вивчення у піддослідних тварин в динаміці гормональної активності та
морфофункціонального стану пучкової зони кори надниркових залоз,
адренокортикотропоцитів гіпофіза і паравентрикулярних ядер гіпоталамуса.
Застосування нововведення дозволяє проводити фармакологічні дослідження на доклінічному етапі створення нових лікарських засобів на патогенетично обґрунтованій моделі гіпокортицизму нейроендокринного ґенезу.
На дану наукову розробку отримано рішення про видачу патенту України
на корисну модель за заявкою № u201206744 від 01.06.12.
Нововведення впроваджено в лабораторії хроноендокринології ДУ «ІПЕП
ім.В.Я.Данилевського НАМН України».
Впровадження нововведення в клінічну практику потребує 21500 грн.
Необхідне обладнання: люксметр.
Послуги розробників: консультації, курси стажування.
7. КПКВ 6561040
Визначення біологічної активності (БА) та безпечності метаболітів пероральних антидіабетичних засобів – похідних янтарної кислоти (ПЯК).
Автори розробники: Кудря М.Я, Палагіна І.А, Устенко Н.В, Мельниківська Н.В, Лалименко О.С, Жураковська М.В,
Павленко Т.О., Міщенко Т.В, Ліпсон В.В, Карножицька Т.М., Горбенко Н.І.
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Контактний телефон: (057) 700-45-38, (050) 619-49-69.
Пропонується визначення адекватних критеріїв для оцінювання БА
метаболітів та їх ролі в реалізації антидіабетичних властивостей ПЯК. В умовах
субхронічної експозиції досліджують вплив метаболітів та вихідної сполуки в
еквімолярних ефективній дозах на показники основних видів обміну (білковий,
вуглеводний,
ліпідний),
активність
глутатіонзалежних
ферментів
антиоксидантного захисту, пероксидного окиснення ліпідів та окислювальної
модифікації білків, метаболізму оксиду азоту, біоенергетичні процеси.
Застосування нововведення дозволяє розширити уявлення щодо механізму
дії антидіабетичних сполук із групи похідних янтарної кислоти та визначити
найбільш значущі критерії оцінки БА та можливої їх несприятливої дії.
На дану розробку подана заявка на корисну модель № u 2012 13072 від
16.11.12.
Нововведення впроваджено в лабораторії токсикології та гігієнічного регламентування лікарських засобів ДУ «ІПЕП ім.В.Я.Данилевського НАМН
України».
Впровадження нововведення в клінічну практику потребує 10500 грн.
Необхідне обладнання: спектрофотометр, фотоелектроколориметр, гемокоагулометр, аналітичні та торсійні терези, ультрацентрифуга, термостат, водяна баня.
Послуги розробників: консультації, інформаційні матеріали, науковопрактичні конференції.
8.
КПКВ 6561040
Спосіб об’єктивної діагностичної інтерпретації даних перорального
тесту толерантності до глюкози (ПТТГ).
Автори розробники: Караченцев Ю.І., Лапта С.І., Лапта С.С.,
Левченко Т.П., Соловйова О.І.
Контактний телефон: (057) 700-41-09
Пропонується спосіб об’єктивної діагностичної інтерпретації даних ПТГ.
Для його виконання обробку даних тесту проводять за інтегральним логічним
критерієм
1 (НОРМА),
p((k1 < α1 ) ∧ (k2 < α 2 ) ∧ (k3 < α 3 )) = 
0 (ПТГ ),

де k1=gh, k2 = gmax/gh, k3 = g120/gh – діагностичні параметри, α 1 = 100 мг % ,
α 2 = 1,6 , α 3 = 1,04 – їх граничні значення, кожне з висловлювань (k1 < α1 ) ,
(k 2 < α 2 ) і (k 3 < α 3 ) при його істинності дорівнює 1, у разі його хибності – 0, ∧ –
знак кон’юнкції висловлень, gmax = max(g30, g60), gh, g30, g60, g120– значення
глікемії натще, за півгодини, годину, дві години після перорального прийому
глюкози, відповідно. У разі, якщо інтегральний логічний критерії набуває значення 1, роблять діагностичний висновок «НОРМА», а при значенні 0 діагностують ПТТГ.
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Застосування нововведення підвищує точність діагностики ПТТГ за рахунок
чутливого об’єктивного методу інтерпретації даних ПТТГ та автоматизувати
проведення скринінгових обстежень.
На дану наукову розробку отримано рішення про видачу патенту України
на корисну модель за заявкою № u2012 06746 від 01.06.12.
Нововведення впроваджено в роботу клініки ДУ «ІПЕП ім.В.Я.Данилевського НАМН України».
Впровадження нововведення в клінічну практику потребує 500 грн.
Необхідне обладнання: не потребує.
Послуги розробників: консультації.
9.
КПКВ 6561040
Комплекс дерматогліфічних маркерів (ДМ) схильности до вузлового
зоба (ВЗ) у жінок.
Автори розробники: Штандель С.А., Хазієв В.В., Дубовик В.М., Лях І.О.,
Гопкалова І.В., Герасименко Л.В.,
Світлова-Коваленко О.О.
Контактний телефон: (057) 700-45-40.
Пропонується спосіб прогнозування ризику розвитку ВЗ у жінок шляхом
виявлення ДМ до цього захворювання, які отримують шляхом зняття відбитків
долоней та пальців пацієнтам на паперові носії. Значущість кожного ДМ оцінюють за допомогою окремого діагностичного коефіцієнта та розраховують сумарний діагностичний коефіцієнт ΣDK. При ΣDK ≥ 13,0 прогнозують високий ризик
розвитку ВЗ, при ΣDK ≤ -13,0 прогнозують наявність високого антиризику, а при
-13,0 < ΣDK < 13,0 роблять висновок про недостатність інформації для
прогнозування.
Застосування нововведення дозволяє використовувати новий комплекс ДМ
схильності до ВЗ в ендокринних відділеннях, що сприятиме своєчасному
виявленню жінок з групи ризику розвитку цього захворювання.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №
72017, МПК(2012.01)А61В5/117G06K9/00 від 10.08.12.
Нововведення впроваджено в хірургічному відділенні ДУ «ІПЕП ім.В.Я.Данилевського НАМН України».
Впровадження нововведення в практику потребує 5 грн на одного пацієнта.
Необхідне обладнання: комплекс діагностичних маркерів, типографська
фарба, миючі засоби.
Послуги розробників: консультації.
10.
КПКВ6561040
Кількісна оцінка впливу фізичної активності (ФА) на сумарний високий та дуже високий ризик розвитку цукрового діабету 2 типу (ЦД 2Т) у
дорослих протягом 10 років.
Автори розробники: Кравчун Н.О., Ільїна І.М., Козаков О.В.,
Місюра К.В., Зубко М.І.
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Контактний телефон: (057) 700-45-39.
Пропонується кількісна оцінка значущості регулярної ФА з використанням
шкали FINDRISK для зниження високого сумарного ризику розвитку ЦД2Т к
мотивуючий фактор для функціонування системи первинної профілактики
ЦД2Т. Дослідження ролі ФА у формуванні сумарного ризику розвитку ЦД2 в
когорті міського населення м.Харкова віком 45 і більше років, виявило, що
фактор ризику зменшується з 43,3% осіб без регулярної ФА до 26,4% у фізично
активних, причому, у чоловіків – з 46,4 до 13,0% (у 3,6 разів), а у жінок – з 42,5
до 29,2% (у 1,5 рази).
Нововведення впроваджено в роботу лабораторії епідеміології ендокринних
захворювань та спеціалізованої допомоги ДУ «ІПЕП ім.В.Я.Данилевського
НАМН України».
Необхідне обладнання: шкала FINDRISK.
Послуги розробників: консультації, лекції, методичні рекомендації.
11.
КПКВ 6561040
Визначення групи ризику щодо наявності повільно прогресуючого аутоімунного діабету дорослих (ППАДД) на етапі маніфестації захворювання.
Автори розробники: Караченцев Ю.І., Хижняк О.О., Тихонова Т.М.
Контактний телефон: (057) 700-45-37.
Пропонується спосіб об’єктивної оцінки клініко-анамнестичних данихз
метою своєчасної діагностики особливої форми цукрового діабету (ЦД) –
ППАДД. Для визначення групи ризику щодо наявності ППАДД серед хворих
на ЦД визначають клініко-анамнестичні ознаки, кожну з яких чисельно оцінюють та з використанням покрокового дискримінантного аналізу розраховують
функції класифікації для кожної форми ЦД (1 тип, 2 тип, ППАДД). Найбільше
значення функції класифікації для ППАДД свідчить про високу ймовірність
наявності цієї форми у хворого та обґрунтовує подальше цілеспрямоване
обстеження пацієнта щодо остаточної верифікації діагнозу.
Застосування нововведення дозволяє отримати об’єктивну оцінку клінікоанамнестичних даних на етапі виявлення захворювання та визначити групу
ризику щодо наявності ППАДД із подальшим цілеспрямованим обстеженням.
На дану наукову розробку отримано рішення про видачу патенту України
від 10.12.12 за заявкою на корисну модель № u201208508 UА від 10.07.12.
Нововведення впроваджено в роботу відділення вікової ендокринології ДУ
«ІПЕП ім.В.Я.Данилевського НАМН України».
Впровадження нововведення в практику додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: комп'ютер, статистична програма STATISTIСAV 6.1
Послуги розробників: консультації, лекції, методичні рекомендації.
12.
КПКВ 6561040
Спосіб визначення неплідних жінок (НЖ), які підлягають стимуляції
овуляції (СО) кломіфен цитратом (КЦ).
Автори розробники: Архипкіна Т.Л., Любимова Л.П.
206

Контактний телефон: (057) 315-11-91.
Пропонується спосіб визначення НЖ хворих на синдром полікістозних
яєчників (СПКЯ), які підлягають СО КЦ. Пацієнткам проводять терапію комбінованими оральними контрацептивами, при цьому досліджується рівень антимюллерового гормону в сироватці крові. Якщо його базальний рівень становить
не більше 10,3 нг/мл, а через 6 місяців від початку лікування СПКЯ цей показник
знижується не менш ніж на 50% , проводять стимуляцію овуляції КЦ.
Застосування нововведення підвищує ефективність СО у хворих на СПКЯ
за рахунок визначення цільових груп хворих, які є чутливими до стимуляції КЦ.
На дану наукову розробку 21.11.12 отримано рішення про видачу патенту
України на корисну модель за заявкою № u 2012 07368 від 18.06.12.
Нововведення впроваджено в роботу клініки ДУ «ІПЕП ім.В.Я.Данилевського НАМН України».
Впровадження нововведення в клінічну практику потребує 200 грн на
одного хворого.
Необхідне обладнання: стандартне обладнання біохімічної лабораторії.
Послуги розробників: консультації, лекції, інформаційні семінари, науковопрактичні конференції.
13.
КПКВ 6561040
Спосіб лікування неплідності у чоловіків на тлі аутоімунного тиреоїдиту.
Автори розробники: Бондаренко В.О, Співак Ж.С.
Контактний телефон: (057) 315-11-88.
Пропонується тримісячне лікування комплексом препаратів цефасель разом
з карбонатом та вітаміном Е чоловіків з патосперміями, у яких при обстеженні
встановлено аутоімунний тиреоїдит.
Застосування нововведення дозволяє нормалізувати всі параметри
спермограм за умов компенсації тиреоїдного статусу у 96% хворих.
На дану наукову розробку оформлена заявка на корисну модель.
Нововведення впроваджено в роботу клініки ДУ «ІПЕП ім.В.Я.Данилевського НАМН України» та КЗ «Сумський обласний клінічний пренатальний
центр».
Впровадження нововведення в клінічну практику потребує 1000 грн на
одного хворого.
Необхідне обладнання: не потребує.
Послуги розробників: консультації, лекції, інформаційні семінари, науковопрактичні конференції.
14.
КПКВ6561040
Спосіб виготовлення гістологічних зрізів (ГЗ) із тонкого фрагмента
тканини щитоподібної залози (ЩЗ).
Автори розробники: Дубовик В.М., Гойденко Н.І., Хазієв В.В.
Контактний телефон: (057) 315-11-88.
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Пропонується спосіб діагностики патологічних процесів у тканині ЩЗ з
використанням гістологічних досліджень. При виготовленні ГЗ із тонких фрагментів тканини ЩЗ, що залишилися після експрес-біопсії, фіксація об’єкта у розчині формаліну триває 3-5 год, зневоднення у спиртах висхідної концентрації
проводять протягом 1 год. Підготовка до заливки у парафін полягає у зануренні
об’єкта на 15 хв у суміш 96% спирту та ксилолу у співвідношенні 1:1, а потім
ще на 15 хв у чистий ксилол.
Застосування нововведення дозволяє отримати зображення високої якості,
що дає змогу уникнути діагностичної помилки при виставлені заключного
гістологічного діагнозупри мікрокарциномах ЩЗ.
На дану розробку 09.10.12 отримано рішення про видачу патенту на корисну
модель за заявкою u 2012 06103 від 21.05.12.
Нововведення впроваджено в роботу хірургічного відділення та відділення
ендокринної хірургії та гінекології ДУ «ІПЕП ім.В.Я.Данилевського НАМН
України»
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: стандартне обладнання патоморфологічної
лабораторії.
Послуги розробників: консультації, лекції, інформаційні семінари, курси
стажування.
15.
КПКВ 6561040
Удосконалення схеми токсиколого-гігієнічного регламентування
протипухлинних лікарських засобів у повітрі робочої зони (ПРЗ).
Автори розробники: Кудря М.Я., Мельниківська Н.В.
Контактний телефон: (057) 700-45-36.
Пропонується удосконалена схема токсикологічних досліджень протипухлинних лікарських засобів та субстанцій з аналогічною активністю, які проводять у межах їх гігієнічного регламентування у ПРЗ. При вивченні субхронічної епікутанної токсичності протипухлинних препаратів сполуку обов’язково
треба наносити кожній тварині дозовано з урахуванням величини ЛД50(шкіра).
Гостру інгаляційну токсичність досліджуюь з обов’язковим урахуванням рівня
середньомолекулярних пептидів та за його змінами роблять висновок про наявність порушень гомеостазу, а також про можливість прояву віддалених ефектів.
Застосування нововведення значно скорочує строки проведення та
собівартість токсиколого-гігієнічних досліджень протипухлинних засобів та
субстанцій з аналогічною активністю.
На дану розробку подано заявку на корисну модель № u 201210033 від
21.08.12.
Нововведення впроваджено в дослідницьку роботу лабораторії токсикології
та гігієнічного регламентування ДУ «ІПЕП ім.В.Я.Данилевського НАМН
України».
Необхідне обладнання: спектрофотометр, фотоелектроколориметр, аналітичні та торсійні терези, ультрацентрифуга,
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термостат, водяна баня.
Впровадження нововведення в клінічну практику потребує 1000 грн.
Послуги розробників: консультації, методичні рекомендації інформаційний
лист.
16.
КПКВ 6561040
Чисельність груп високого ризику розвитку (ВРР) цукровий діабет 2 типу (ЦД2Т) серед умовно здорового відносно діабету населення віком 45 і
більше років у міській та сільській популяціях.
Автори розробники: Кравчун Н.О., Ільїна І.М., Козаков О.В.,
Місюра К.В.
Контактний телефон: (057) 700-45-39.
Встановлена за допомогою шкали FINDRISK чисельність груп ВРР захворювання у контингенту міських та сільських мешканців віком 45 та більше років
пропонується як орієнтир для створення регіональних програм профілактики
розвитку ЦД2Т.
Нововведення впроваджено в роботу лабораторії епідеміології ендокринних
захворювань та організації спеціалізованої допомоги ДУ «ІПЕП ім.В.Я.Данилевського НАМН України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: шкала FINDRISK.
Послуги розробників: консультації, лекції, методичні рекомендації.
_______ІНСТИТУТ СПАДКОВОЇ ПАТОЛОГІЇ НАМН УКРАЇНИ________
79000, м. Львів, МСП-169, вул. М. Лисенка, 31-а, телефон: (032) 276-54-99,
факс: (032) 275-38-44.
1.
КПКВ 6561040
Методичні підходи до дослідження генетичних передумов ранніх
репродуктивних втрат (РРВ) у людини.
Автори розробники: Заставна Д.В., Гулеюк Н.Л., Макух Г.В.,
Терпиляк О.І., Сосніна К.О., Ткач І.Р.
Контактний телефон: (032)275-21-22.
Пропонується комплекс генетичних досліджень подружніх пар із РРВ та
матеріалу втрачених вагітностей, який включає цитогенетичні, молекулярногенетичні та імуногенетичні обстеження. Базовими є каріотипування подружньої
пари та проведення імуногенетичних досліджень з обов’язковим вивченням
розподілу та частоти алельних варіантів генів HLA-DRB1, HLA-DQA1 та HLADQB1 ІІ-го класу та HLA-G I-го класу великого комплексу гістосумісності
людини. Рекомендованими є встановлення поліморфізмів SNP Th1/Th2цитокінових генів у жінок із ранніми репродуктивними втратами.
Запропонований комплекс цито-, молекулярно- та імуногенетичних
обстежень cуттєво підвищує ефективність медико-генетичного консультування
подружніх пар із ранніми репродуктивними втратами.
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Нововведення впроваджене у Львівському міжобласному медикогенетичному центрі (акт впровадження від 11.11.11).
Впровадження нововведення в клінічну практику потребує 50 тис грн.
Необхідне обладнання: ПЛР-лабораторія, цитогенетична лабораторія. Набір
реактивів для: 1) виділення ДНК; 2) генотипування
алельних варіантів генів HLA-DRB1, HLA-DQA1 та
HLA-DQB1 ІІ-го класу великого комплексу гістосумісності людини; 3) поліморфізмів SNP Th1/Th2-цитокінових генів; 4) цитогенетичних досліджень.
Послуги розробників: методичні рекомендації, семінари.
2.
КПКВ 6561040
Лікувально-діагностичний алгоритм у жінок з невиношуванням
вагітності, зумовленим високим рівнем гомології подружньої пари за
алелями генів головного комплексу гістосумісності людини ІІ-го класу.
Автори розробники: Гуменецький І.Є., Терпиляк О.І.
Контактний телефон: (032)270-10-30.
Пропонується вирішення актуальної задачі сучасної гінекології – удосконалення діагностичних та лікувальних підходів у жінок з невиношуванням
вагітності (НВ) шляхом комплексного застосування методів діагностики і лікування. Враховуючи імуногенетичну природу раннього НВ при відсутності аномалій каріотипу, запропоновано алгоритм поетапного обстеження і лікування
жінок з НВ. Серед основних засобів лікування є імунотерапія (внутрішньовенне
введення імуноглобуліну людини).
Застосування нововведення сприяє коректній реабілітації репродуктивної
функції у жінок з НВ, зумовленим високим рівнем гомології подружньої пари за
алелями генів головного комплексу гістосумісності людини ІІ-го класу при умові
впровадження його в систему практичної охорони здоров'я.
Нововведення впроваджене у Львівському міжобласному медико-генетичному центрі (акт впровадження від 06.10.11) та у Львівському обласному
клінічному перинатальному центрі (акт впровадження від 27.10.11).
Впровадження нововведення в клінічну практику потребує 25 тис грн.
Необхідне обладнання: молекулярно-генетична лабораторія, УЗ-сканер.
Послуги розробників: інформаційні листи, лекції, семінари, науковопрактичні конференції.
3.
КПКВ 6561040
Алгоритм профілактики перинатальної патології (ППП) у вагітних жінок з анемією та інфекційними ураженнями сечовидільної системи (СС).
Автор розробник: Меленчук Л.М.
Контактний телефон: (032) 276-54-99, (032) 221-94-04, (067) 256-00-26.
Пропонується методика ППП у жінок з анемією та інфекційними ураженнями СС для використання в практиці ранньої діагностики прогресуючої ниркової патології, в тому числі за умов її латентного перебігу, яка включає дос210

лідження рівня еритропоетину. Враховуючи те, що розвиток анемії спричиняється недостатністю продукції еритропоетину, який виробляється у нирках, і
ефективність його синтезу залежить від повноцінності ниркової структури, рівень еритропоетину можна розглядати як інформативний маркер функціонального стану нирок і використовувати його визначення для ранньої діагностики
гестаційних ускладнень.
Застосування нововведення знижує частоту гестаційних ускладнень та
покращує перинатальні показники.
Нововведення впроваджене у Міському клінічному пологовому будинку №1
(акт впровадження від 19.01.11), у Львівській обласній клінічній лікарні (акт
впровадження від 20.01.11), на кафедрі акушерства та гінекології ЛНМУ ім.
Д.Галицького (акт впровадження від 21.12.10).
Впровадження нововведення в клінічну практику потребує 35 тис грн.
Необхідне обладнання: ультразвуковий апарат, апарат для допплерометричного дослідження з блоком пульсуючої хвилі і функцією кольорового допплерівського картування, імуно-ферментний аналізатор для дослідження рівня
еритропоетину в сироватці крові.
Послуги розробників: інформаційні листи, лекції, семінари, науковопрактичні конференції.
4.
КПКВ 6561040
Алгоритм прогнозування і профілактики прееклампсії важкого ступеня.
Автор розробник: Єфіменко О.К.
Контактний телефон: (032) 276-54-99.
Пропонується алгоритм ефективного прогнозування прееклампсії важкого
ступеню шляхом діагностики генетичних форм тромбофілії. Для цього пропонується проводити визначення молекулярно-генетичних маркерів ризику розвитку тромбофілії разом із визначенням рівня гомоцистеїну та антитіл до кардіоліпіну. Генетичне тестування поліморфізмів генів MTHFR, MTR і MTRR дозволить оптимізувати профілактичні заходи, покращити основні акушерські
показники.
Нововведення впроваджене у Львівському міжобласному медико-генетичному центрі (акт впровадження від 02.12.11), у Львівській обласній клінічній
лікарні (акт впровадження від 15.12.11).
Впровадження нововведення в клінчну практику потребує 45 тис. грн.
Необхідне обладнання: набір реактивів для визначення рівня гомоцистеїну
імуно-ферментним методом, лабораторія для проведення молекулярно-генетичних досліджень для визначення генотипів програми фолатного циклу.
Послуги розробників: інформаційні листи, лекції, семінари, науковопрактичні конференції.
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5.
КПКВ 6561040
Пренатальна діагностика резус-фактору плоду у вагітних жінок з
ізосенсибілізацією (ВЖІ).
Автори розробники: Нечай О.С., Макух Г.В.
Контактний телефон: (032) 276-54-99, (050) 5739114, (067)719138.
Пропонується методика пренатального визначення резус-фактора і групи
крові плоду за ДНК, виділеній з ворсин хоріона (10-15 тижнів вагітності) або з
амніотичної рідини при проведенні амніоцентезу в термінах від 16 до 37 тижнів
вагітності. Налагодження пренатальної діагностики у ВЖІ дозволяє зменшити
кількість інвазивних втручань під час вагітності у резус-від’ємних матерів, вибрати оптимальний термін родорозрішення вагітних з резус-конфліктом, запобігти народженню дітей з важкою формою гемолітичної хвороби та уникнути
дотермінового родорозрішення вагітних з резус-сенсибілізацією, у яких плід є
резус-від’ємний, а також скоротити час перебування їх в стаціонарі, що буде
мати суттєвий економічний ефект.
Нововведення впроваджене у Львівському міжобласному медико-генетичному центрі (акт впровадження від 08.11.11), у Львівській обласній клінічній
лікарні (акт впровадження від 28.11.11).
Впровадження нововведення в клінічну практику потребує 30 тис грн.
Необхідне обладнання: ультразвуковий апарат, що працює в реальному масштабі часу з використанням лінійного датчика (частота 3,5 МГц), пункційні голки для проведення амніоцентезу, біопсії хоріону. Молекулярно-генетична
лабораторія для проведення досліджень матеріалу
інвазивної пренатальної діагностики.
Послуги розробників: інформаційні листи, лекції, семінари, науковопрактичні конференції.
ДУ ІНСТИТУТ СТОМАТОЛОГІЇ НАМН УКРАЇНИ
65026, м. Одеса, вул. Рішельєвська, 11, телефон/факс: (048) 728-24-84,
(048) 728-24-60. E-mail: vesnik@farlep.net; vesnik@email.ua
1.
КПКВ 6561020
Спосіб моделювання пародонтиту в умовах естрогенної
недостатності.
Автори розробники: Ткаченко Є.К., Скиба О.І., Воскресенський О.М.
Контактний телефон: (048) 728-24-60.
Пропонується спосіб моделювання патології пародонту у щурів шляхом
блокування вироблення організмом жіночих статевих гормонів в умовах
хронічного перорального введення клотримазолу – інгібітору цитохрому P450ароматази. Естрогенну недостатність відтворювали пероральним введенням
клотримазолу (Clotrіmazole, Polfa) у дозі 0,1 мг/кг маси тіла щурів впродовж 60
діб. Пігулки 0,1 г суспендували в 50 мл 96° етанолу. Вихідний розчин перед
вживанням розводили водою у співвідношенні 1:3. Під впливом клотримазолу
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активність ароматази не тільки в тканинах-мішенях (матка і яєчники) щурівсамок, а і в головному мозку цих тварин, була знижена в порівнянні з інтактною
групою. Хронічне введення препарату викликало посилення процесів резорбції
кістки альвеолярного відростка нижньої щелепи щурів на 17,3% (від 100% в
інтактній групі). Проведені дослідження свідчать про порушення процесів мінералізації в альвеолярній кістці: активність лужної фосфатази знижувалася в 2,3
рази, а кислої фосфатази збільшувалася в 7,2 рази, що свідчить про посилення
катаболічних процесів у порівнянні з інтактною групою. Відтворена експериментальна патологія пародонту щурів внаслідок недостатності утворення
організмом естрогенів, близька пародонтиту людини.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №
52434 МПК (2009) G09В 23/00 від 10.06.10.
Нововведення
впроваджено
в
дослідницьку
роботу
сектору
експериментальних досліджень ДУ «ІС НАМН України».
Впровадження нововведення в клініну практику потребує 200 грн.
Необхідне обладнання: не потребує.
Послуги розробників: публікації, науково-практичні конференції.
2.
КПКВ 6561020
Спосіб моделювання пародонтиту (МП) з ураженням сполучної
тканини пародонту.
Автори розробники: Косенко К.М., Ніколаєва Г.В., Ткаченко Є.К.,
Новосельська Н.Г.
Контактний телефон: (048) 728-24-60; 728-24-74.
Пропонується спосіб МП у щурів щоденним, протягом 55 діб, введення з
питною водою купренілу в дозі 20 мг/кг маси тіла. Купреніл (D-пеніциламін) –
синтетичний препарат, що є структурною частиною молекули пеніциліну. Основна його властивість - висока комплексоутворююча активність відносно іонів
металів. Крім того, купреніл впливає на метаболізм колагену, блокуючи його
синтез, що призводить до значної активації колагенази і ушкодження сполучної
тканини. Дослідження показали, що під дією купренілу відбувається посилення
ре-зорбції кісткових структур пародонта: на 23,5% – на нижній та на 37,8% – на
верхній щелепі (від 100% в групі інтактних тварин). В яснах білих щурів
відмічалась активація кислої фосфатази в 4,7 рази; в кістці альвеолярного
відростка – в 2,2 рази, що вказує на посилення катаболічних процесів. При цьому
відмічалось значне зниження вмісту вільного оксипроліну, в меншому ступені зв'язаного оксипроліну, і тенденція зниження вмісту глюкозаміногліканів (в 1,5
рази) – важливих компонентів сполучної тканини. Під дією купренілу
погіршувався стан мінерального обміну в кістці альвеолярного відростку – спостерігалось зниження в 2,3 рази вмісту кальцію та іонів магнію - на 22,2%. Таким
чином, за допомогою введення купренілу була відтворена експериментальна
модель, яка відтворює зміни в основних ланках патогенезу пародонтиту.
На дану наукову розробку одержано патент України на корисну модель №
67897 МПК (2012.01), А61Р 31/00 від 12.03.12.
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Нововведення
впроваджено
в
дослідницьку
роботу
сектору
експериментальних досліджень ДУ «ІС НАМН України».
Впровадження нововведення в клінічну практику потребує 250 грн.
Необхідне обладнання: не потребує.
Послуги розробників: наукові публікації, науково-практичні конференції.
3.
КПКВ 6561040
Спосіб лікування і профілактики запальних процесів (ПЗП) в ротовій
порожнині (РП) за допомогою мукоадгезивних фітогелів (МФ).
Автори розробники: Левицький А.П., Макаренко О.А., Селіванська І.О.,
Хромагіна Л.М., Кнава О.Е., Дєньга О.В.
Контактний телефон: (048) 728-24-60; 728-24-63.
Пропонується спосіб лікування і ПЗП в РП, індукованих локальним нанесенням кишкового ендотоксину ліпополісахариду. Показано, що на тлі моделювання запалення та дисбіозу в тканинах РП регулярне нанесення на ясна
щурів аплікацій мукоадгезивних гелів з вмістом кверцетину, фітолізоциму або
екстракту виноградного листя значно знижує рівень маркерів запалення (вміст
МДА, активність еластази та уреази). Встановлено, що механізм профілактичної
дії фітогелів полягає в протизапальній дії компонентів гелів та нормалізації
мікробіоцинозу РП за допомогою МФ.
Застосування нововведення дозволяє пролонговано і локально утримувати
лі-карські речовини на слизовій оболонці РП, а також значно знизити витрату
діючих речовин. Виявлені високі профілактичні властивості фітогелів
дозволяють реко-мендувати вводити їх до комплексного лікування запальних
процесів слизових оболонок РП.
МФ виробляє НВА «Одеська біотехнологія» за ТУ У20.4–13903778–
032:2012
(висновок МОЗ України № 05.03.02-07/50925 від 29.05.12).
На дану наукову розробку направлена заявка на отримання патенту України
на корисну модель № u201210143 від 27.08.12.
Нововведення впроваджено в дослідницьку роботу лабораторії біохімії ДУ
«ІС НАМН України».
Впровадження нововведення в клінічну практику потребує 81 грн.
Необхідне обладнання: не потребує.
Послуги розробників: наукові публікації, науково-практичні конференції.
4.
КПКВ 6561040
Використання пребіотика з бобів сої в складі мукоадгезивного гелю
(МГ) для профілактики дисбіозу (ПД) в ротовій порожнині (РП).
Автори розробники: Левицький А.П., Макаренко О.А., Селіванська І.О.,
Хромагіна Л.М., Давиденко І.А
Контактний телефон: (048) 728-24-60; 728-24-63.
Пропонується спосіб лікування і ПД в РП, індукованих введенням антибіотиків та антимікробних засобів. В експериментальних дослідженнях встанов214

лено, що на тлі введення щурам лінкоміцину регулярне нанесення на слизову
оболонку РП гелю «Галсодент» з вмістом галакто-олігосахаридів з сої значно
знижує рівень дисбіозу в слизових оболонки порожнини рота і кишечника.
Застосування нововведення дозволяє пролонговано утримати галакто-олігосахариди з пребіотичними властивостями на слизовій РП, що сприяє розвитку
нор-мальної мікрофлори. Виявлені високі антидисбіотичні властивості фітогелю
«Гал-содент» дозволяють рекомендувати його використання на тлі або після
прийому антибактеріальних засобів з метою запобігання розвитку дисбіозу, а
також для підвищення ефективності лікування і профілактики стоматологічних
захворювань.
МГ «Галсодент» виробляє НВА «Одеська біотехнологія» за ТУ У 20.4–
13903778–028:2012 (висновок МОЗ України № 0.05.02.07/24488 від 27.03.12).
Нововведення впроваджено в дослідницьку роботу лабораторії біохімії ДУ
«ІС НАМН України».
Впровадження нововведення в клінічну практику потребує 72 грн на курс.
Необхідне обладнання: не потребує.
Послуги розробників: наукові публікації, науково-практичні конференції.
методичні рекомендації.
5.
КПКВ 6561040
Квертулін – нова композиція біофлавоноїда, пребіотика і кальцію.
Автори розробники: Левицький А.П., Макаренко О.А, Хромагіна Л.М.,
Кнава О.Е., Дем’яненко С.О., Скидан М.І.,
Хлистун Н.Л., Ступак О.П.
Контактний телефон: (048) 728-24-63.
Пропонується для профілактики і лікування стоматологічної патології
засто-сування комплексу природних сполук, які виявляють протизапальні,
пребіотичні властивості і є джерелом кальцію. За умов моделювання запалення,
дисбіозу або гепатиту на щурах показано, що введення комбінованого препарату
«Квертулін», що містить пребіотик інулін, біофлавоноїда кверцетин і цитрат
кальцію, сприяло гальмуванню атрофії альвеолярного відростка на 8,9%,
зниженню рівня маркерів запалення в ротовій порожнині на 17,1%,
відновлювало мікробіоценоз в ротовій порожнині та кишечнику на 23,1%.
З метою підвищення ефективності лікування і профілактики основних
стоматологічних
захворювань
пропонується
призначення
в
клініці
комбінованого препарату «Квертулін» для покращення стану ротової
порожнини, кісткової тканини та загального стану хворих. Дієтичну добавку
«Квертулін» виробляє НВА «Одеська біотехнологія» за ТУ У 10.8–13903778–
040:2012 (дозвіл на застосування МОЗ України № 05.03.02-06/44464 від
17.05.12).
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №
71429 МПК(2006.01). А61 Р1/16 від 10.07.12.
Нововведення впроваджено в дослідницьку і клінічну практику клінічних
підрозділів ДУ «ІС НАМН України».
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Впровадження нововведення в клінічну практику потребує 100 грн.
Необхідне обладнання: не потребує.
Послуги розробників: лекції, наукові публікації.
6.
КПКВ 6561040
Спосіб лікування генералізованого пародонтиту (ГП) з застосуванням
фотодинамічної терапії (ФДТ).
Автори розробники: Чумакова Ю.Г., Трояненко Л.М.
Контактний телефон: (048) 728-24-79; 728-24-82.
Пропонується в якості ефективної антимікробної терапії ясенних і
пародонтальних кишень, а також для санації осередку хронічної інфекції шляхом
видалення грануляційної тканини в пародонтальних кишенях у хворих на ГП
застосовувати фотодинамічну терапію (дезінфекцію, яка фотоактивується).
Після видалення зубних відкладень та медикаментозної обробки ясенного
краю та пародонтальних кишень потрібно ввести у кишені на 3 хв. Фотосенсибілізатор (на одне відвідування – 1 квадрант щелепи, 3-6 зубів). Потім провести
процедуру лазерного засвічування кожної кишені протягом 10-20 с з використанням спеціальної пародонтологічної насадки, яка вводиться безпосередньо у
кишеню. При недостатній ефективності повторне проведення процедури ФДТ
рекомендується через 5-7 днів. Встановлена висока терапевтична і антимікробна
ефективність ФДТ при лікуванні хворих на ГП початкового-I та I-II ступеня.
Застосування нововведення підвищує лікувальну ефективність, покращує
клінічні і мікробіологічні показники, скорочує терміни лікування і кількість
відвідувань.
Нововведення
впроваджено
в
лікувальну
практику
відділення
пародонтології ДУ «ІС НАМН України».
Впровадження нововведення в клінічну практику потребує 300 грн.
Необхідне обладнання: прилад для фотоактивуємої дезінфекції FotoSan фірми CMS Dental, Данія (на етапі реєстрації в Україні),
фотосенсибілізатор.
Послуги розробників: консультації, курси інформації та стажування,
семінари, науково-практичні конференції.
7.
КПКВ 6561040
Спосіб проведення комплексної терапії після вибілювання зубів (ВЗ).
Автор розробник: Півень О.В.
Контактний телефон: (048) 728-24-81.
Пропонується спосіб комплексної терапії після ВЗ, який здійснюють в 3
етапи за схемою. На першому етапі, який проводять до вибілювання, здійснюють
професійне чищення зубів і одноразово, протягом 3 с, проводять обробку кожного зуба десенситайзерною пастою, використовуючи десенситайзерну технологію Pro-Argin. На другому етапі, після вибілювання, з другої по одинадцяту
добу, проводять активну ремінералізуючу терапію: з другого по шостий день,
після чищення зубів зубною пастою з мінералізуючим ефектом Colgate Sensitive
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ProRelief, у стандартну капу вносять ремінералізуючий гель з гідроксиапатитом і
на 30 хв її розташовують на зубах. З сьомої по одинадцяту добу, після чищення
зубів зубною пастою у капу вносять ремінералізуючий гель з фторидом натрію і
на 30 хв розташовують її на зубах. На третьому етапі, з 20-ї по 30-ту добу, проводять пасивну ремінералізуючу терапію - здійснюють чищення зубів десенситайзерною з мінералізуючим ефектом зубною пастою Colgate Sensitive ProRelief.
Застосування нововведення сприяє швидкому закупорюванню дентинних
канальців, постачає іонізований кальцій в глибокі шари, а фтор - в поверхневі
шари емалі, тобто призводить до її зміцнення і зниження гіперчутливості зубів, а
також забезпечує підвищення мінералізуючого потенціалу ротової рідини.
На дану наукову розробку подана заявку № u2012 12155 від 22.10.12 на
видачу деклараційного патенту України на корисну модель.
Впровадження нововведення в клінічну практику потребує 60 грн.
Необхідне обладнання: зубні пасти, гелі, аплікатори.
Послуги розробників: консультації, лекції, інформаційні семінари.
8.
КПКВ 6561040
Спосіб профілактики ускладнень (ПУ) при ортопедичному лікуванні
(ОЛ) поодиноких дефектів зубних рядів (ПДЗР).
Автори розробники: Дєньга О.В., Лепський В.В.
Контактний телефон: (048) 728-24-81.
Пропонується спосіб ПУ при ОЛ ПДЗР, який включає операцію встановлення імплантатів та проведення базової терапії, що включає санацію порожнини рота і професійну гігієну. Для цього пацієнтам перед операцією додатково
призначають комплексну терапію за схемою: Есмін - 1 раз на день (1 місяць до
операції); 40% Карнітон (L-карнітин) 17 крапель 1 раз на день (1 місяць до
операції); Адаптол 100 мг (ввечері перед операцією і вранці в день операції); еліксир «Лізомукоїд» 2 л. на ¼ склянки води (1 місяць після операції;
еліксир «Виноградний» 2 ч. л. на ¼ склянки води (1 місяць після операції, полоскати після їжі з експозицією); зубна паста «Лакалут фіто-формула» 1 раз на день
вранці (1 місяць після операції); зубна паста «Лакалут фтор» 1 раз на день ввечері (1 місяць після операції). Курс проводиться кожні 6 місяців впродовж року.
Застосування нововведення за рахунок використання препаратів, що мають
адаптогенні, антиоксидантні, остеотропні, антимікробні і протизапальні властивості впливає на різні захисні системи організму, що прискорює нормалізацію
процесів остеоінтеграції і корекцію структурно-функціонального стану кісткової
тканини, підвищує неспецифічну резистентність в порожнині рота, зменшує міру
ускладнень після операції.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №
68950 МПК(2012.01) А61К 8/00 від 10.04.12.
Нововведення впроваджено в клінічну практику відділу стоматології
дитячого віку ДУ «ІСНАМНУ», кафедри дитячої стоматології ОдНМУ.
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Необхідні препарати і засоби гігієни: 40% «Карнітон», «Адаптол», зубні
еліксири «Лізомукоїд», «Виноградний», зубна паста «Лакалут фітоформула» та
«Лакалут фтор».
Послуги розробників: консультації, інформаційні семінари, науковопрактичні конференції.
9.
КПКВ 6561040
Спосіб моделювання порушень у порожнині рота (МППР), обумовлених
несприятливими умовами гірничорудного виробництва (УГВ).
Автори розробники: Глазунов О.А., Косенко К.М., Дєньга О.В.
Контактний телефон: (048) 728-24-81.
Пропонується спосіб МППР, обумовлених несприятливих УГВ, який
характеризується тим, що використовують спеціально створену камеру, що має
три незв'язані між собою відсіки. Щурів протягом 5 місяців кожну добу на 5
годин розмішують у відсіки камери і здійснюють вплив: гірничорудним пилом у першому відсіку камери, вібрацією - у другому відсіку камери і сумісним
впливом гірничорудного пилу і вібрації - у третьому відсіку камери.
Застосування нововведення дозволяє відтворити в експерименті УГВ,
визначити їх вплив на неспецифічну резистентність організму і отримати модель
відтворення порушень у порожнині рота, максимально наближену до реальної,
для розробки способів профілактики і лікування стоматологічної патології.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №
67095. МПК (2011.01) А61К 8/00 від 25.01.12.
Нововведення впроваджено в науковій роботі відділу лабораторноекспериментальних досліджень ДУ «ІС НАМН».
Необхідне обладнання: спеціальна камера з вібростендом для щурів,
залізорудний пил.
Послуги розробників: наукові публікації, консультації, науково-практичні
конференції.
10.
КПКВ 6161040
Спосіб прогнозування ризику розвитку травматичного остеомієліту
(ТО) у хворих із переломами нижньої щелепи (ПНЩ).
Автори розробники: Себов В.І., Гулюк А.Г., Бабов Є.Д., Крикляс В.Г.,
Атанасов О.О.
Контактний телефон: (048) 711-75-22.
Пропонується спосіб підвищення ефективності лікування хворих при ПНЩ
шляхом урахування характеру прогнозу розвитку запальних ускладнень, який
базується на використанні математично обґрунтованої моделі кількісної оцінки
окремих клінічних, лабораторних і функціональних показників. У комплекс
обстеження хворих із ПНЩ для прогнозування ймовірного розвитку необхідно
включати дослідження: клінічні (показник неблагополуччя перелому), функціональні (реографічний індекс, показник тонусу судин), пробу з правцевим анатоксином та лабораторні (швидкість осідання лейкоцитів, лейкоцитарний індекс
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інтоксикації - ЛІІ). ЛІІ розраховують за формулою: (4М + 3 Ю + 3 П + С) х (Пл +
1) : (Л + МОН) х (Е + 1), де М – мієлоцити; Ю – юні, П – паличкоядерні, С –
сегментоядерні, Пл - плазмоцити, Л – лімфоцити, МОН – моноцити, Е –
еозинофіли. Аналіз вивчених клініко-лабораторних і функціональних показників
доз-волів відібрати 6 найбільш інформативних параметрів, які в найбільшій мірі
корелювали з характером перебігу посттравматичного періоду. Після обчислювання за допомогою шагового регресивного аналізу була розроблена модель
рівняння, яке в найбільшій мірі відповідає нашим вимогам:
Прогнозована вірогідність розвитку травматичного остеомієліту (ТО)
розраховується за формулою: (0,7 х А1) – (0,02 х А2) – (0,1 х А3) – (0,004 х А4) –
(0, 005 х А5) – (0,002 х А6), де: А1 – показник неблагополуччя перелому в балах;
А2 – абсолютне значення ШОЛ, в мм/год; А3 - показник лейкоцитарного індексу
інтоксикації; А4 – показник тонусу судин, в %; А5 – показник проби з правцевим
анатоксином; А6 – реографічний індекс, в %.
Трактування прогностичного значення: до 0,5 бала сприятливий (наявність
розвитку ускладнень незначна); від 0,5 до 1,0 бала – сумнівний, більш 1,0 –
несприятливий (свідчить про наявність високого ризику розвитку ТО.
Розподіл, на основі створеної математичної моделі прогнозування, хворих
на групи із сприятливим, сумнівним і несприятливим прогнозом розвитку ТО,
дозволяє індивідуально планувати лікувально-профілактичні заходи, що
підвищує ефективність лікування пацієнтів із переломами нижньої щелепи.
Нововведення впроваджено в клінічну практику відділення хірургічної
стоматології ДУ «ІС НАМНУ».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: оціночно-прогностична математична модель.
Послуги розробників: консультації, курси стажування, семінари.
______ДУ_ІНСТИТУТ ТЕРАПІЇ ім. Л.Т. МАЛОЇ НАМН УКРАЇНИ______
61039, м. Харків, пр-т Постишева, 2-а, телефон/факс: (057) 370-88-18,
(057) 370-61-79
1.
КПКВ 6561040
Метод визначення хворих з ризиком розвитку неалкогольної жирової
хвороби печінки (НАЖХП) на підставі визначення фенотипічних та
генотипічних особливостей.
Автори розробники: Бабак О.Я., Колеснікова О.В., Курінна О.Г.,Ситник К.О.
Контактний телефон: (057) 715-03-24.
Пропонується метод ранньої діагностики НАЖХП, який полягає у тому, що
поряд з проведенням загальноприйнятих обстежень особам з групи ризику
розвитку НАЖХП (за даними фенотипічного обстеження) рекомендовано
проведення молекулярно-генетичного аналізу зразків ДНК за методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) з визначенням генетичних варіантів поліморфного гену рецептора адипонектину 1 (ADIPOR1 (rs 666089)). У разі виявлення у
пацієнта наявності G алелі у поліморфному гені ADIPOR1 (rs 666089), діаг219

ностують ранній розвиток НАЖБП на підставі визначення генетичної схильності
до формування даної патології.
Застосування нововведення сприяє більш ранньому призначенню профілактичних та лікувальних заходів хворим з ризиком розвитку НАЖХП, завдяки
виявленню генетичної схильності до розвитку НАЖХП та ранньої діагностики
даної патології, визначає хворих, яким першочергово показано проведення
профілактичних заходів; забезпечує своєчасне проведення відповідної
терапевтичної лікування та знижує на 2 дні термін перебування в стаціонарі.
Нововведення впроваджено у відділенні гастроентерології ДУ “Інститут
терапії ім.Л.Т.Малої НАМН України”.
Впровадження нововведення в клінічну практику потребує 460 грн.
Необхідне обладнання: зрістомір, ваги, калькулятор, апарат ультразвукової
діагностики, апаратура та розхідні матеріали для
ПЛР для визначення поліморфізму гену ADIPOR1
(rs 666089).
Послуги розробників: методичні рекомендації, семінари, наукові публікації.
2.
КПКВ 6561040
Метод генетичної діагностики неалкогольної жирової хвороби печінки.
Автори розробники: Бабак О.Я.,Колеснікова О.В.,Курінна О.Г.,Ситник К.О.
Контактний телефон: (057) 715-03-24.
Пропонується метод генетичної діагностики неалкогольної жирової хвороби печінки (НАЖХП), який полягає в оцінці кількості жиру в печінці та відбору
осіб з ризиком розвитку НАЖХП. Для цього поряд з проведенням загальноприйнятих обстежень осіб з синдромом інсулінорезистентності (СІР), хворим
проводять ультразвукове дослідження органів черевної порожнини з оцінкою
ехощільності печінки (Mh) та ехощільності нирки (Mr), обчислюють ультразвуковий гепаторенальний індекс (Iгр) за інноваційною формулою, запропонованою авторами: Iгр=Mh/Mr. Також додатково за результатами біохімічних досліджень у сироватці крові визначають концентрацію адипонектину. Якщо у
хворих з ІР та без ІР, у котрих визначена наявність GG генотипу у поліморфному
гені ADIPOR 1(rs 666089), концентрація адипонектину у сироватці крові
знижена, у порівнянні з встановленою нормою, не менш, ніж у 1,5 рази, а
розраховане значення Ігр не більш 2-х, діагностують ранній розвиток НАЖХП,
який обумовлений генетично детермінованим порушенням регуляції ліпогенезу і
відкладенням жиру у печінці.
Застосування нововведення сприяє більш ранньому призначенню профілактичних та лікувальних заходів хворим з різним ступенем вираженості СІР,
знижує на 2 дні термін перебування в стаціонарі.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель
№ 75197u, опубл. 26.11.12. Бюл. № 22.
Нововведення впроваджено у відділенні гастроентерології ДУ “Інститут
терапії ім.Л.Т.Малої НАМН України”.
Впровадження нововведення в клінічну практику потребує 480 грн.
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Необхідне обладнання: зрістомір, ваги, калькулятор, апарат УЗ діагностика,
апаратура та розхідні матеріали для проведення
ІФА для визначення адипонектину в сироватці
крові, апаратура та розхідні матеріали для проведення полімеразної ланцюгової реакції для визначення поліморфізму гену ADIPOR1 (rs 666089).
Послуги розробників: семінари, наукові публікації.
3.
КПКВ 6561040
Метод медикаментозної корекції оксидативного стресу (МКОС) у
клінічно аспіринорезистентних хворих (АРХ) при нестабільній
стенокардії (НС) без підйому сегмента ST.
Автори розробники: Волков В.І., Запровальна О.Є., Бондар Т.М.
Контактний телефон/факс: (057) 77-01-538.
Пропонується метод МКОС у клінічно АРХ при НС без підйому сегмента
ST, що полягає у тому, що хворим з НС без підйому сегменту ST, у яких дестабілізація захворювання відбулася на тлі попереднього прийому АСК (тобто клінічно аспіринорезистентних), відразу при госпіталізації призначають подвійну
антитромбоцитарну терапію (АСК та клопідогрель) та додатково метаболічний
препарат, що володіє антиоксидантними властивостями, корвітін® (кверцетин у
формі розчину для ін’єкцій), який вводять внутрішньовенно крапельно протягом
15-20 хв у терапевтично ефективній та безпечній дозі протягом 1 тижня.
Застосування нововведення прискорює (з 3 тижнів до 1 тижня) стабілізацію
НС без підйому сегмента ST у клінічно АРХ, скорочує термін перебування у
стаціонарі з 3 до 2 тижнів, покращує прогноз та якість життя цієї категорії хворих (знижує частоту, тривалість та інтенсивність ангінозних приступів).
Ефективність нововведення складає 98%.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №
66021u, опубл. 26.12.11. Бюл. № 24.
Нововведення впроваджено у відділенні ішемічної хвороби серця ДУ
“Інститут терапії ім.Л.Т.Малої НАМН України”.
Впровадження нововведення в клінічну практику потребує 330 грн.
Необхідне обладнання: не потребує.
Послуги розробників: семінари, лекції, наукові публікації.
4.
КПКВ 6561040
Метод прогнозування перебігу та оцінки ризику летального кінця (ЛК)
у хворих на гострий коронарний синдром (ГКС).
Автори розробники: Копиця М.П., Вишневська І.Р., Литвин О.І.
Контактний телефон: (057) 370-76-94.
Пропонується метод прогнозування перебігу та оцінки ризику ЛК у хворих
на ГКС для виділення таких груп хворих, що потребують проведення ранньої
або відкладеної реваскулярізації міокарда. Ризик виникнення ЛК у хворих на
ГКС оцінюють у залежності від суми прогностичних коефіцієнтів, розрахованих
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за таблицею та формулою, запропонованими авторами.
Застосування нововведення сприяє зниженню летальності з 5,1% до 3,1% у
хворих на ГКС без підйому сегмента ST високого ризику за шкалою GRACE та з
10% до 2,9% у хворих на ГКС з підйомом сегмента ST.
Нововведення впроваджено у відділі гострого інфаркту міокарда та у
відділенні реанімації та інтенсивної терапії ДУ «Інститут терапії ім.Л.Т.Малої
НАМН України».
Впровадження нововведення в клінічну практику потребує 480 грн.
Необхідне обладнання: не потребує.
Послуги розробників: наукові публікації.
5.
КПКВ 6561040
Метод диференційованої діагностики болю (ДДБ) у грудній клітці у
жінок з різним гормональним статусом (РГС).
Автори розробники: Волков В.І., Ісаєва Г.С., Вовченко М.М., Бондар Т.М.
Контактний телефон: (057)-373-90-15.
Пропонується метод ДДБ у грудній клітці у жінок з РГС (характерризується високою теоретичною та практичною значимістю), який полягає в тім, що при
аналізі больових відчуттів у грудній клітці у жінок з РГС та наявності атипічних
проявів коронарогенного болю додатково за результатами ЕКГ розраховують за
відомою шкалою (Cardiac Infarction Injury Score) сумарний індекс пошкодження
міокарда (∑Iпм), який включає 12 показників. При цьому наявність та вираженість кожного з них оцінюють за шкалою у балах, за результатами біохімічного
дослідження сироватки крові додатково визначають та оцінюють концентрації
жіночих статевих гормонів: фолікулостимулюючого гормону та інгібіну В,
пробну терапію інгібіторами протонної помпи проводять з призначенням
стандартної дози рабіпразолу (рабіпразоловий тест).
Застосування нововведення дозволяє провести стратифікацію жінок з болем
у грудній клітці з РГС у залежності від причин виникнення атипічних проявів
коронарогенного болю, а також зробити вчасний і більш вірогідний діагноз,
коректний вибір подальшої діагностичної стратегії та максимально ефективну і
одночасно безпечну схему лікування виявленого захворювання.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №
73117 від 10.09.12.
Нововведення впроваджено у відділенні ішемічної хвороби серця ДУ
“Інститут терапії ім.Л.Т.Малої НАМН України”.
Впровадження нововведення в клінічну практику потребує від 530 грн до
550 грн на одного хворого в залежності від фармпрепаратів, що
використовуються.
Необхідне обладнання: реактиви для визначення фолікулостимулюючого
гормону та інгібіну В, електрокардіограф,
центрифуга ОПН-8.
Послуги розробників: семінари, лекції, наукові публікації.
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6.
КПКВ 6561040
Метод оцінки якості життя у пацієнток з ішемічною хворобою серця
(ІХС) і без неї в періоді перименопаузи (ППМ).
Автори розробники: Волков В.І., Ісаєва Г.С., Вовченко М.М., Бондар Т.М.,
Ткаченко О.В.
Контактний телефон: (057) 373-90-15.
Пропонується метод оцінки якості життя у пацієнток з ІХС і без неї в
ППМ, суть якого полягає в тому, що при аналізі показників якості життя за
кардіологічною версією II опитувальника Ferranse&Power визначають загальний
індекс якості життя та за допомогою менопаузального індексу H.Kupperman і
співавторів в модифікації О.В.Уварової визначають залежність між показниками
якості життя та важкістю симптомів менопаузи.
Застосування нововведення більш ефективно спрямовує методи корегування образу життя для досягнення поліпшення якості життя у жінок в ППМ,
об'єктивізує оцінку якості терапії, що проводиться та зменшує кількість
госпіталізацій і звернень до лікарень на 30%.
Впровадження нововведення в клінічну практику потребує 300 грн на
одного хворого.
Необхідне обладнання: не потребує.
Послуги розробників: лекції, наукові публікації.
7.
КПКВ 6561040
Метод прогнозування несприятливого плину (ПНП) серцевої недостатності (СН) з урахуванням гаплотипів генів β1- та β2-адренорецепторів.
Автори розробники: Пивовар С.М., Рудик Ю.С.
Контактний телефон: (057) 370-61-05.
Пропонується метод ПНП СН з урахуванням гаплотипів генів β1- та β2адренорецепторів, суть якого полягає у проведенні ультразвукового дослідження серця з визначенням параметрів морфо-функціонального стану міокарда
та визначенні гаплотипів β1- та β1-адренорецепторів за допомогою полімеразної ланцюгової реакції. Хворі з систолічною дисфункцією лівого шлуночка
і
з
комбінованими
гаплотипами
Ser49Ser/Gly389Gly/Gln27Gln
та
Ser49Ser/Gly389Gly/Glu27Gln мають великий ризик швидкого прогресування
СН за рахунок розвитку фібриляції передсердь.
Застосування нововведення забезпечує ранню стратифікацію хворих
високого ризику. При цьому після оптимізації фармакотерапії зменшується
частота госпіталізацій у зв’язку з декомпенсацією СН на 15%.
Нововведення впроваджено в клініко-діагностичному терапевтичному
центрі ДУ “Інститут терапії ім.Л.Т.Малої НАМН України”.
Впровадження нововведення в клінічну практику потребує 450 грн.
Необхідне обладнання: лабораторне обладнання для проведення полімеразної ланцюгової реакції, ехокардіограф.
Послуги розробників: семінари, лекції, наукові публікації.
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8.
КПКВ 6561040
Метод оцінки ефективності статинотерапії (ЕСТ) при цукровому
діабеті 2 типу (ЦД2Т) та її диференційованій корекції (ДК).
Автори розробники: Чернишов В.А., Богун Л.В.
Контактний телефон: (057) 370-61-79.
Пропонується метод оцінки ЕСТ при ЦД2Т типу та її ДК, суть якого
полягає у об’єктивній оцінці ЕСТ за допомогою визначення динаміки
фатального кардіоваскулярного ризику (КВРфат) і величини резидуального
кардіоваскулярного ризику (РКВР) за власними формулами авторів-розробників.
У разі неефективності гіполіпідемічних заходів диференційовано до статину
додають нікотинову кислоту або фібрат. Додавання до статину нікотинової
кислоти знижує КВРфат в середньому на 26,1%, а РКВР – на 39,1%. Додавання до
статину фібрату сприяє зниженню КВРфат в середньому на 23,8%, РКВР – на
37,6% при тривалості приймання препаратів упродовж 8-12 тижнів.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №
63756u, опубл. 25.10.11. Бюл. № 20.
Нововведення впроваджено у відділеннях артеріальних гіпертензій та захворювань нирок, відділенні ішемічної хвороби серця стаціонару та консультативної поліклініки ДУ «Інститут терапії ім.Л.Т.Малої НАМН України».
Впровадження нововведення в клінічну практику потребує 510 грн.
Необхідне обладнання: центрифуга, піпеткові дозатори, спектрофотометр,
набори реактивів для діагностики in vitro ліпідів,
автоаналізатор «Humareader» (Німеччина), стрипові
планшети.
Послуги розробників: семінари, лекції.
9.
КПКВ 6561040
Метод контролю ефективності лікування хворих на артеріальну
гіпертензію (АГ) та гіперурикемію (ГУ).
Автори розробники: Самохіна Л.М., Коваль С.М., Снігурська І.О.,
Милославський Д.К., Ярина Н.А., Лавренко Т.А.
Контактний телефон: (057) 373-90-10, (057) 373-90-97.
Пропонується метод контролю ефективності лікування хворих на АГ та ГУ,
суть якого полягає в тому, що на підставі визначеної до лікування наявності
підвищеної концентрації сечової кислоти у сироватці крові хворим на АГ з
метаболічним синдромом (МС) та ГУ призначають антагоніст рецепторів до
ангіотензину ІІ з уриказним ефектом та додатково до лікування визначають і оцінюють контрольні показники, які характеризують розвиток тканинних вазоконстрикторних та апоптогенних вікових змін, а саме активність тоніну та кальпаїнів. Якщо, у порівнянні з встановленою нормою, активність кальпаїнів знижена, а активність тоніну підвищена, призначають вітамін D (1,25(ОН)2-вітамін
D або кальцетріол, або D-гормон) в лікувальній дозі. Якщо, у порівнянні з
встановленою нормою, активність кальпаїнів знижена, а активність тоніну не
підвищена, призначають вітамін D в профілактичній дозі, після 12-тижневого
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курсу лікування оцінюють ефективність призначення комбінованої терапії за
нормалізацією контрольних показників.
Застосування нововведення забезпечує можливість корекції тканинних
вазоконстрикторних та апоптогенних вікових змін у хворих на АГ з ГУ, сприяє
підвищенню ефективності терапії в цілому, зниженню ризику розвитку АГ на 1015%, серцево-судинних ускладнень у цієї категорії хворих - на 5%, середнього
ліжко-дня на 2-3 дні, покращенню якості життя за рахунок підтримки апоптозу,
як фізіологічного механізму видалення зайвих або функціонально пошкоджених
клітин, необхідного для тканинного гомеостазу у дорослих організмів.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №
76092u, опубл. 25.12.12. Бюл. № 24.
Нововведення впроваджено у відділенні артеріальної гіпертензії та
захворювань нирок ДУ “Інституту терапії ім.Л.Т.Малої НАМН України”.
Впровадження нововведення в клінічну практику потребує від 490 грн до
505 грн на одного хворого в залежності від ціни реактивів та фармпрепарату, що
використовують.
Необхідне обладнання: дозатори багатоканальні, набори «Cormay» (Польща) для визначення сечової кислоти, реактиви для
визначення рівнів тоніну, кальпаїнів, автоаналізатор
«Humareader» (Німеччина).
Послуги розробників: семінари, лекції, наукові публікації.
10.
КПКВ 6561040
Метод лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби (ГЕРХ) у
пацієнтів з надмірною вагою (НВ).
Автори розробники: Фадєєнко Г.Д., Кушнір І.Е., Чернова В.М.,
Соломенцева Т.А.
Контактний телефон: (057) 373-90-59.
Пропонується метод лікування ГЕРХ у хворих з НВ, який полягає у призначенні хворим з ГЕРХ при наявності підвищеної ваги комплексної терапії, яка
включає інгібітор протонної помпи рабепразол в подвійній дозі 40 мг/добу та
ітоприд в дозі 100 мг/добу.
Застосування нововведення сприяє використанню ефективного лікування,
своєчасному зникненню патологічних змін, що супроводжують рефлюксні
порушення та покращенню якості життя хворих на 40 %.
Нововведення впроваджено в клінічну практику ДУ “Інститут терапії
ім.Л.Т.Малої НАМН України”.
Впровадження нововведення в клінічну практику потребує 430 грн на
одного хворого.
Необхідне обладнання: комп'ютерна система для тривалого безперервного
моніторування
рН
стравоходу
і
шлунку,
комп'ютерна відеоендоскопічна система.
Послуги розробників: семінари, наукові публікації.
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_ДУ ІНСТИТУТ ТРАВМАТОЛОГІЇ ТА ОРТОПЕДІЇ НАМН УКРАЇНИ_
01054, м. Київ, вул. Воровського, 27, телефон: (044) 486-42-49,
факс: (044) 486-76-47
1.
КПКВ 6561040
Хірургічний доступ при некректомії та пластиці деструктивного дефекту
метафізарно-епіфізарного відділу довгої кістки у дітей раннього віку.
Автори розробники: Грицай М.П., Цокало В.М.
Контактний телефон: (044) 486-36-36.
При некректомії та пластиці вогнищ, розташованих в епіметафізі довгої
кістки запропонований хірургічний доступ та остеотрепанація над метафізарнодіафізарною частиною зони деструкції. Виконують один хірургічний доступ, а
видалення некротизованих тканин епіфізарної частини вогнища та пластика цієї
частини дефекту виконується через вже існуючий дефект в зоні росту
(сформований внаслідок деструкції патологічним процесом).
Застосування нововведення мінімізує травматичність і тривалість оперативного втручання та може бути застосовано в усіх ортопедо-травматологічних
відділеннях при лікуванні хворих дітей раннього віку із деструктивними
дефектами метафізарно-епіфізарного відділу довгих кісток.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «ІТО НАМН
України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: загальнохірургічний інструментарій.
Послуги розробників: курси інформації та стажування, семінари.
2.
КПКВ 6541040
Діагностично-прогностичний алгоритм перебігу остеоартрозу
кульшового суглоба (ОКС).
Автори розробники: Гайко Г.В., Калашніков О.В., Чалайдюк Т.П.,
Калашніков А.В.
Контактний телефон: (044) 486-49-74.
За даними клініко-рентгенологічних та інструментальних досліджень хворих на ОКС визначена індексація та розповсюдженість ознак прогресування
коксартрозу, яка проводилась з урахуванням суттєвості ознак критерію до
швидкого прогресування патологічного процесу. Визначені максимальні та
мінімальні значення критерію ризику прогресування коксартрозу залежно від
етіології і форми прогресування ОКС, розроблений діагностично-прогностичний алгоритм перебігу цього захворювання. Це дозволило поліпшити ранню
діагностику прогресування ідіопатичного та диспластичного коксартрозу з метою розробки диференційованого підходу, щодо лікування і профілактики
хворих на цю тяжку ортопедичну патологію. Існуючі діагностично-прогностичні
алгоритми перебігу ОКС мають обмеження їх використання при I-III стадії
патологічного процесу, що може бути причиною незадовільних результатів
оперативних втручань.
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Застосування нововведення на 25% покращує результати діагностики та
прогнозування перебігу ОКС, попереджує ускладнення у хворих на швидку
форму прогресування кокс артрозу і подальшого лікування хворих на цю тяжку
ортопедичну патологію.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «ІТО НАМН
України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: персональний комп`ютер.
Послуги розробників: курси інформації та стажування, семінари.
3.
КПКВ 6541040
Схема лікування та профілактики коксартрозу в залежності від стадії
та форм прогресування патологічного процесу.
Автори розробники: Гайко Г.В., Калашніков О.В., Калашніков А.В.
Контактний телефон: (044) 486-49-74.
Спираючись на клініко-рентгенологічні та інструментальні дослідження 291
хворого на остеоартроз кульшового суглоба (ОКС) визначений перебіг прогресування патологічного процесу. Швидкий перебіг ОКС супроводжується наявністю дисплазії сполучної тканини, що найшло своє відображення в показаннях
до оперативного та консервативного лікування хворих, визначення профілактичних та професійних рекомендацій. Це дозволило визначити диференційований підхід, щодо лікування та профілактики хворих на цю тяжку ортопедичну
патологію.Недоліком існуючих схем лікування та профілактики коксартрозу є не
визначеність форми прогресування патологічного процесу, що може бути причиною незадовільних результатів консервативного та оперативного лікування.
Застосування нововведення покращує лікування та профілактику ОКС на
30%, попереджує перед- та післяопераційні ускладнення у хворих на швидку
форму прогресування коксартрозу.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «ІТО НАМН
України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: персональний комп`ютер.
Послуги розробників: курси інформації та стажування, семінари.
4.
КПКВ 6561040
Застосування блокад з анестетиками у хворих з протрузіями та грижами міжхребцевих дисків у поєднанні з нестабільністю поперекового
відділу хребта (НПВХ) для визначення тактики лікування.
Автори розробники: Сташкевич А.Т., Шевчук А.В., Улещенко Д.В.,
Мартиненко В.Г.
Контактний телефон: (044) 486-33-39.
Пропонується спосіб виконання епідуральних блокад із глюкокортикоїдами,
що дозволяє отримати виражений знеболюючий, протизапальний та протинабряковий ефект при грижах міжхребцевих дисків у поєднанні з НПВХ. Перевага
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заключається в тому, що препарати вводяться безпосередньо в хребтовий канал,
досягають рівня L1-L2 хребців і здійснюють вплив на всі поперекові та крижові
корінці. На відміну від цього паравертебральна блокада з тим самим препаратом
здійснює вплив лише на один нервовий корінець, а при нестабільності і грижах
часто присутнє подразнення та компресія декількох корінців.
Застосування нововведення значно підвищує інформативність функціональної спондилографії, дає стійкий клінічний ефект. У випадках неефективності
знеболення прямо вказує на необхідність застосування хірургічних методик
лікування.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «ІТО НАМН
України».
Впровадження нововведення в клінічну практику потребує 100 грн.
Необхідне обладнання: рентгенологічне устаткування, МРТ.
Послуги розробників: курси інформації та стажування, семінари.
5.
КПКВ 6561040
Спосіб транскутанної декомпресії при ретролістезі хребців (РХ) в
поперековому відділі хребта (ПВХ).
Автори розробники: Сташкевич А.Т., Шевчук А.В., Улещенко Д.В.,
Мартиненко В.Г.
Контактний телефон: (044) 486-33-39.
Пропонується спосіб транскутанної нуклеотомії при РХ в ПВХ, який є
малоінвазивним та не потребує використання загального наркозу; забезпечує
ранню активізацію хворих, короткочасне перебування в стаціонарі та знижує тим
самим економічні витрати.
Застосування нововведення є безпечним у хворих із фіксованим
ретролістезом.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «ІТО НАМН
України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: рентгенологічне устаткування, МРТ.
Послуги розробників: курси інформації та стажування, семінари.
6.
КПКВ 6561040
Спосіб диференційованого застосування голкорефлексотерапії (ДЗГ) у
пацієнтів із протрузіями та грижами міжхребцевих дисків (ПГМД) у
поєднанні з нестабільністю поперекового відділу хребта (НПВХ).
Автори розробники: Юрик О.Є., Сташкевич А.Т., Шевчук А.В., Ячнік С.П.,
Секер Т.М., Юрик Н.Є.
Контактний телефон: (044) 486-33-39.
Пропонується методика ДЗГ на різних етапах оперативного лікування
пацієнтів з ПГМД у поєднанні з патологічною НПВХ.
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Застосування нововведення у пацієнтів з ПГМД у поєднанні з патологічною
НПВХ дозволяє провести ефективну передопераційну підготовку цих пацієнтів
та значно прискорити одужування хворих в післяопераційному періоді.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «ІТО НАМН
України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: шприц місткістю 20 см3, рентгенологічний апарат,
стандартний набір голок для проведення сеансів
голкорефлексотерапії, неврологічний молоток.
Послуги розробників: курси інформації та стажування, семінари.
7.
КПКВ 6561040
Пристрій для блокування клинка фіксатора стегнової кістки (СК) при
остеосинтезі кутовими клинковими пластинами (ОККП).
Автори розробники: Кабацій М.С.,Філіпчук В.В.,Голюк Є.Л., Мельник М.В.,
Герцен І.Г.
Контактний телефон: (044) 486-34-81.
Пропонується пристрій для блокування клинка фіксатора проксимального
відділу СК при ОККП, який включає пластину з отворами. Згідно з корисною
моделлю, пристрій додатково має навігатор-направник та направники з можливістю з’єднання з пластиною через поздовжні отвори. При цьому один з отворів
виконаний на половину довжини пластини та утримувач пластини з рукояткою.
Виконання основи з трьох поздовжніх отворів у верхній і нижній її частинах дає можливість вільного переміщення навігатора та направників і фіксації
пристрою до кутових клинкових пластин любого типорозміру. За допомогою
гайок навігатор та направники жорстко фіксуються біля основи і забезпечують
стабільність конструкції та можливість надійної фіксації пристрою. Рухомість
навігатора забезпечує можливість блокування не тільки клинка фіксатора, але й
виконання остеосинтезу великого вертлюга стегнової кістки.
Застосування нововведення забезпечує досягнення технічного результату, а
саме можливість блокування клинка фіксатора робить фіксацію більш стабільною і надійною, зменшує кількість (можливість) ускладнень у вигляді нестабільності МОС та покращує результати лікування.
Нововведення впроваджено ДУ «ІТО НАМН України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: електронно-оптичний перетворювач.
Послуги розробників: курси інформації та стажування, семінари.
8.
КПКВ 6561040
Спосіб А.П. Лябаха хірургічного лікування (ХЛ) неправильно зрощених
переломів п’яткової кістки (ППК).
Автори розробники: Лябах А.П., Міхневич О.Е., Турчин О.А.,
Омельченко Т.М.
Контактний телефон: (044) 486-26-89.
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Пропонується спосіб ХЛ неправильно зрощених ППК, який включає розтин
м’яких тканин та артродезування таранно-п’яткового суглоба. За рахунок подовження ахілового сухожилка, остеотомії п’яткової кістки у фронтальній площині,
ротації її заднього фрагмента у сагітальній площині і фіксації останнього до
таранної кістки відбувається корекція положення п’яткової кістки та
відновлюється висота заднього відділу стопи.
Застосування нововведення забезпечує добрі анатомо-функціональні
результати лікування.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №
42784 від 27.07.09.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «ІТО НАМН
України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: рентген-апарат, операційна з ортопедичним інструментарієм, стандартний набір для остеосинтезу.
Послуги розробників: курси інформації та стажування, семінари.
9.
КПКВ 6561040
Спосіб кістковопластичного артродезу гомілковотаранного суглоба при
асептичному некрозі таранної кістки (АНТК).
Автори розробники: Лябах А.П., Міхневич О.Е., Турчин О.А.,
Омельченко Т.М.
Контактний телефон: (044) 486-26-89.
Пропонується спосіб хірургічного лікування АНТК, суть якого полягає в
тому, що додатково видаляють таранну кістку та дистальну частину малогомілкової кістки. Виконують резекцію суглобових поверхонь великогомілкової та
п’яткової кісток. Видалену частину малогомілкової кістки розміщують між
п’ятковою та великогомілковою кістками.
Застосування нововведення забезпечує добрі анатомо-функціональні результати лікування.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №
57938 від 25.03.11.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «ІТО НАМН
України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: рентген-апарат, операційна з ортопедичним інструментарієм, стандартний набір для остеосинтезу.
Послуги розробників: курси інформації та стажування, семінари.
10.
КПКВ 6561040
Спосіб ампутації гомілки (АГ).
Автори розробники: Лябах А.П., Міхневич О.Е.,Турчин О.А., Міхневич В.О.
Контактний телефон: (044) 486-26-89.
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Пропонуєтсья спосіб АГ, особливістю якого є фіксація пластинки fascia
cruris з камбалоподібним м’язом до окістя кукси великогомілкової кістки.
Застосування нововведення забезпечує добрі анатомо-функціональні результати лікування.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №
77798 від 15.01.07.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «ІТО НАМН
України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: операційна з ортопедичним інструментарієм.
Послуги розробників: курси інформації та стажування, семінари.
11.
КПКВ 6561040
Спосіб остеосинтезу та кісткової пластики (КП) човноподібної кістки
(ЧК) при псевдоартрозах (ПА).
Автори розробники: Страфун С.С., Курінний І.М., Тимошенко С.І.
Контактний телефон: (044) 486-69-89.
Пропонується спосіб остеосинтезу та КП ЧК при ПА за рахунок створення
циліндричного дефекту ПА ЧК і введення в цей дефект циліндричного кісткового аутотрансплантанту більшого діаметра, що дозволяє провести корекцію
форми та довжини ЧК та зберегти латеральну, медальну і тильну частини її
суглобової поверхні.
Застосування нововведення прогнозовано забезпечує корекцію деформації
та довжини, зберігає хрящову поверхню кістки, зменшує операційну травму,
пришвидшує втручання і забезпечує добрий структурно-функціональний ефект
операції.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «ІТО НАМН
України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: хірургічний інструментарій загального призначення,
циліндричні фрези більшого та меншого діаметра,
спеціалізований гвинт та інструментарій для його
встановлення, ітраопераційний рентгенологічний
контроль.
Послуги розробників: курси інформації та стажування, семінари.
12.
КПКВ 6561040
Спосіб виконання човноподібно-трапеціє-трапецеподібного артродезу
кистьового суглоба при ротаційній нестабільності човноподібної кістки.
Автори розробники: Страфун С.С., Курінний І.М., Тимошенко С.І.
Контактний телефон: (044) 486-69-89.
Пропонується спосіб човноподібно-трапеціє-трапецеподібного артродезу
кистьового суглоба, якій виконується шляхом резекції суглобових поверхонь
231

циліндричною фрезою та кістковою пластикою циліндричним кістковим
трансплантатом відповідних розмірів.
Застосування нововведення забезпечує більш точний вибір коректного
положення човноподібної кістки, зменшує операційну травму, пришвидшує
втручання і забезпечує добрий косметичний і функціональний ефект операції.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «ІТО НАМН
України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: хірургічний інструментарій загального призначення,
циліндричні фрези більшого та меншого діаметра,
шпиці Кіршнера, ітраопераційний рентгенологічний
контроль.
Послуги розробників: курси інформації та стажування, семінари.
13.
КПКВ 6561040
Спосіб хірургічного лікування неправильно консолідованих переломів
дистального епіметафізу променевої кістки (ДЕПК) типу Колеса.
Автори розробники: Страфун С.С., Курінний І.М., Тимошенко С.І.
Контактний телефон: (044) 486-69-89.
Пропонується спосіб, що полягає у застосуванні тільки одного, долонного
доступу до ДЕПК, який дозволяє виконати адекватну корекційну остеотомію
неправильно консолідованого перелому і стабільну та анатомічну фіксацією
спеціалізованою пластиною. Для кісткової пластики клиноподібного дефекту,
що утворився після остеотомії використовують кісткові трансплантати того чи
іншого походження, подріблені на фрагменти до 2-4 мм в діаметрі. Останні
вводяться в місце остеотомії через долонний доступ з променевого краю
променевої кістки під сухожилком плече-променевого м’яза. За звичай необхідно 2-3 см2 кісткової маси. Після рентгеноконтролю пошарово ушивають рани.
Застосування нововведення дозволяє уникати додаткової операційної травми, запобігає рубцевому блоку сухожилків розгиначів кисті і пальців та розгинальних контрактур кистьового суглоба. Надійна фіксація дистального мета-епіфіза спеціалізованою конструкцією дозволяє рано розпочати реабілітаційні
вправи.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «ІТО НАМН
України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: хірургічний інструментарій загального призначення,
спеціалізовані долонні пластини для дистального
епіметафізу променевої кістки з гвинтами з кутовою
стабільністю, та інструментарій для їх встановлення,
ітраопераційний рентгенологічний контроль.
Послуги розробників: курси інформації та стажування, семінари.
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14.
КПКВ 6561040
Спосіб лікування дегенеративного ураження сухожилля (ДУС).
Автори розробники: Коструб О.О., Петренко О.Ю., Гончарук О.І.,
Засаднюк І.А., Заєць В.Б.,Блонський Р.І., Волкова Н.О.
Контактний телефон: (044) 288-01-28.
Пропонується спосіб лікування ДУС, який передбачає введення культури
аутологічних мезенхімальних стовбурових клітин (МСК) у дегенеративно
пошкоджене сухожилля, що сприяє покращенню регенерації тканин сухожилля і,
відповідно, значно покращує ефективність лікування хворих.
Найбільш перспективним напрямками клітинної терапії при ДУС є застосування аутологічних МСК. Їх перевагою є: аутологічність матеріалу, відсутність тератогенного і онкогенного потенціалу, можливість цілеспрямовано впливати на культуру молодих клітин факторами росту, відносна простота та можливість отримання у потрібній кількості донорського матеріалу для культивування,
можливість вирощування клітин на носіях різноманітної природи.
Застосування нововведення підвищує ефективність лікування даних хворих
за рахунок покращення регенерації тканини сухожилля, скорочує в 2 рази
терміни реабілітації, зменшує затрати на лікування хворих.
На дану наукову розробку одержано патент України № 64201 U. Дата
видачы 25.10.11.
Нововвведення впроваджено у відділенні спортивної та балетної травми ДУ
«ІТО НАМН України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: центрифуга з можливістю зміни частоти обертів, вакуумні пробірки для забору крові, поживне середовище для культивування in vitro стромальних клітин
– попередників.
Послуги розробників: курси інформації та стажування, семінари.
______________ДУ ІНСТИТУТ УРОЛОГІЇ НАМН УКРАЇНИ___________
04053, м. Київ, вул. Ю.Коцюбинського, 9а, телефон: (044)486-67-37,
факс: (044) 486-65-89
1.
КПКВ 6561020
Діагностика лейкоплакії сечового міхура (ЛСМ) герпесвірусної етіології
та засоби її профілактики.
Автори розробки: Руденко А.В., Рибалко С.Л., Старосила Д.Б.
Контактний телефон: (044) 486-83-18.
Пропонується спосіб етіологічної діагностики ЛСМ, який полягає в тому,
що фрагмент лейкоплакії, отриманий під час операції або методом біопсії,
подрібнюється та вводиться в спеціальну культуру чутливих клітин. У результаті
культивування виявляються та ідентифікуються вірусологічними методами
збудники лейкоплакії – в першу чергу герпесвіруси, що в подальшому дозволяє
призначати специфічну етіотропну терапію. З метою профілактики ЛСМ хворим
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на хронічний рецидивуючий цистит вводять фітоциліндри з оліями амаранту,
чорної тополі, липи та/або бруньок берези. Це дозволяє уникнути шкідливої дії
антимікробних синтетичних препаратів і запобігти розвитку ускладнення
лейкоплакії, яке потребує хірургічного втручання.
Застосування нововведення дозволяє ефективно проводити діагностику
ЛСМ, корегувати загальноприйняті схеми лікування, що призводить до підвищення якості терапії та сприяє суттєвому покращенню стану та якості життя
пацієнтів
Нововведення впроваджено в лабораторії мікробіології, клінічних
відділеннях та консультативній поліклініці ДУ «Інститут урології НАМН
України».
Впровадження нововведення в клінічну практику потребує 1500-2000 грн
на хворого.
Необхідне обладнання: ламінарний бокс, імуноферментний аналізатор,
світовий мікроскоп.
Послуги розробників: курси інформації та стажування, семінари,
науково-практичні конференції.
2.
КПКВ 6561020
Спосіб виявлення та оцінки оксидативного стресу (ОС) в
сперматозоїдах еякуляту.
Автори розробники: Драннік Г.М., Горпинченко І.І., Порошина Т.В.,
Добровольська Л.І.
Контактний телефон: (044) 486-54-03.
Суть нововведення полягає у визначенні в забарвлених препаратах еякулятту процентного вмісту диформазанпозитивних сперматозоїдів. Збільшення
відсотка диформазанпозитивних сперматозоїдів, що містять великі і дрібні темно-сині депозити відновленого диформазану і займають більше 50% цитоплазми
свідчить, що вони перебувають в стані ОС. Перевага над відомим способом
luminol–залежної хемілюмінесцентної оцінки полягає у відсутності потреби у
luminometer-приладу, а також можливості визначення показника як в спермі, так
і в сперматозлїдах. Встановлено, що у хворих на хронічний простатит 75,0%
сперматозоїдів знаходяться в стані ОС, що більше за показники практично
здорових чоловіків.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №
74765 від 12.11.12. Бюл. № 21.
Нововведення впроваджено у відділенні сексопатології, лабораторії
імунології ДУ «Інститут урології НАМН України».
Впровадження нововведення в клінічну практику потребує 30 грн на одного
хворого.
Необхідне обладнання: світловий мікроскоп, 0,1% розчину нітросинього тетразолія у фосфатному буфері (рН 7,2-7,4), лабораторний посуд, дозатори об’єму рідини для
виконання методики.
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Послуги розробників: інформаційний лист, консультації.
3.
КПКВ 6561020
Спосіб виявлення та оцінка активності інфекційного запалення (ІЗ)
органів урогенітального тракту (ОУТ) у чоловіків.
Автори розробники: Драннік Г.М., Горпинченко І.І., Порошина Т.В.,
Добровольська Л.І.
Контактний телефон: (044) 486-54-03.
Пропонуєтсья спосіб, суть якого полягає у тому, що при відсутності вираженої лейкоспермії чи у разі виникнення труднощів мікроскопічної ідентифікації
лейкоцитів в еякуляті виявляють та оцінюють активність ІЗ ОУТ у чоловіків за
показниками оксидативного стресу в тесті на нітросиній тетразолій. Його перевага над відомим способом полягає у тому, що при значному збільшені в’язкості еякуляту, наявності детриту та тяжів густого слизу не треба використовувати додатковий метод фарбування препарату на пероксидазу з використанням
ортотолуїдину.
Застосування нововведення виявляє та оцінює активність ІЗ всіх ОУТ,
малодоступних для дослідження локалізацій.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №
75530 від.10.12.12. Бюл. № 23.
Нововведення впроваджено у відділенні сексопатології, лабораторії
імунології ДУ «Інститут урології НАМН України».
Впровадження нововведення в клінічну практику потребує 30 грн на одного
хворого.
Необхідне обладнання: 0,1% розчину нітросинього тетразолія у фосфатному
буфері (рН 7,2-7,4); лабораторний посуд, дозатори
об’єму рідини для виконання методики.
Послуги розробників: консультації.
4.
КПКВ 6561020
Спосіб визначення ранніх стадій канцерогенезу передміхурової залози.
Автори розробники: Романенко А.М., Возіанов С.О., Чекалова А.О
Контактний телефон: (044) 486-67-31, (044) 486-59-76.
Пропонується метод, суть якого полягає в додатковому визначенні ІГХК
експресії протеїнів р53, γ-Н2АХ, iNOS, Bcl-2, Кі-67, р16INK4a, p27Kip1, р63 в
тканині передміхурової залози. При склеротичних змінах її сполучної тканини
проліферативних диспластичних осередах простатичної інтраепітеліальної неоплазії (ПІН), атиповій проліферативній запальній атрофії (АПЗА), базальноклітинній гіперплазії та фокальній атрофії багатьох ацинусів із значним
порушенням регуляції клітинного циклу, апоптозу та проліферації необхідно
діагностувати хронічний атиповий проліферативний простатит, який є передраком передміхурової залози. Запропонований спосіб необхідно використовувати в
комплексному лікуванні хворих на ДГПЗ, в тому числі тих, які мешкають у
забруднених радіонуклідами Cs-137 регіонах України, у яких діагностований
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хронічний атиповий проліферативний простатит, що представляє підвищений
ризик розвитку РПЗ. Такі хворі при наявності відповідних показників ІГХ
експресії протеїнів р53, γ-Н2АХ, iNOS, Bcl-2, Кі-67, р16INK4a, p27Kip1, р63 в
клітинах, потребують відповідного профілактичного лікування РПЗ.
Застосування нововведення покращує діагностику ранніх стадій раку
передміхурової залози та підвищує ефективність лікування раку простати.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №
62740 від 12.09.11. Бюл. № 17.
Нововведення впроваджено в лабораторії патоморфології ДУ «Інститут
урології НАМН України», урологічному відділені Київського міського
клінічного онкологічного центра.
Впровадження нововведення в клінічну практику потребує 2000 тис грн на
одного хворого.
Необхідне обладнання: терези електронні, рН-метр, світловий мікроскоп.
Послуги розробників: консультації, курси стажування.
5.
КПКВ 6561040
Алгоритм діагностики і лікування хворих на герміногенні пухлини
яєчка.
Автори розробки: Возіанов О.Ф., Сакало В.С., Сакало А.В.,
Бондаренко Ю.М., Базалицька С.В.
Контактний телефон: (044) 424-13-29.
Алгоритмом передбачається введення в діагностичний процес значення
рівнів експресії молекулярних маркерів. Основою для чого стала визначена
пряма корелятивна залежність між проліферативною активністю пухлини і рівнем експресії протеїнів генів p53, Bcl-2, маркерів проліферації Ki-67, VEGF та
транскрипційного маркера плюрипотентності ембріональних клітин OCT3/4 у
хворих на семіному та ембріональний рак. Точність діагностики дозволяє обрати
раціональну персоніфіковану тактику лікування. Прогноз та віддалені результати
якого гірші у хворих з пухлинами, які мають низький ступінь диференціації і
високий рівень експресії онкомаркерів Ki-67, p53, Bcl-2.
Нововведення впроваджено в урологічному відділені Київського міського
клінічного онкологічного центра.
Впровадження нововведення в клінічну практику потребує 4000 тис грн на
одного хворого.
Необхідне обладнання: хіміопрепарати (цисплатин, етопозид, блеоміцин),
набори реактивів для визначення рівнів специфічних
пухлинних маркерів АФП, ХГТ, ЛДГ; імуногістологічні реактиви для визначення p53, Bcl-2, Ki-67,
VEGF, OCT3/4, PLAP.
Послуги розробників: курси інформації та стажування, наукові публікації,
доповіді, семінари.
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6.
КПКВ 6561040
Спосіб оперативного лікування декомпенсованих форм мегауретера
у дітей (ДФМД).
Автори розробники: Сеймівський Д.А., Петербургський В.Ф.,
Головкевич В.В., Каліщук О.А.
Контактний телефон: (044) 486-67-31.
Удосконалено спосіб оперативного лікування ДФМД шляхом виведення
дистального відділу сечоводу на шкіру з наступним формуванням
уретеропієлоанастомозу між дистальним відділом сечоводу та нирковою мискою
за типом «кінець вбік» після резекції промискового відділу сечоводу. Це дає
можливість досягти більш ефективного дренування верхніх сечових шляхів,
відновити прохідність мисково-сечовідного сегменту при його стенозі, та
зменшити об’єм операції при закритті уретерокутанеостоми за рахунок
мобілізації лише відділу сечоводу, який виведений на шкіру.
Застосування нововведення підвищує ефективність лікування (85%),
зменшує тривалість лікування та матеріальні витрати.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №
66913 від 25.01.12. Бюл. № 2.
Нововведення впроваджено в клінічну практику у ДУ «Інститут урології
НАМНУ» та урологічному відділенні ДКМЛ м.Києва.
Впровадження нововведення потребує 1000 тис грн на одного хворого.
Необхідне обладнання: не потребує.
Послуги розробників: курси інформації та стажування, консультації.
___ДУ ІНСТИТУТ ФАРМАКОЛОГІЇ ТА ТОКСИКОЛОГІЇ НАМН__
________________________УКРАЇНИ___________________________
03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 14; тел. 456-42-56, факс 536-98-78
1.
КПКВ 6561020
Обгрунтування подолання толерантності до дії антидепресантів при їх
тривалому застосуванні.
Автори розробки: Громов Л.О., Черноштан К.О., Ворожбит А.П.,
Мовчан О.Д., Макаренко Д.М.
Контактний телефон: (044) 456-92-27.
Пропонуються застереження і рекомендації щодо застосування відомих
антидепресантів при тривалому лікуванні депресії. Зазначені рекомендації
обгрунтовуються встановленими в експерименті закономірностями формування
резистентності до дії нормазидолу, амітриптиліну та флуоксетину у схемах моно- та/або сумісно фармакотерапії експериментальних депресивних станів (модель Парсолта, „резерпінова депресія” тощо). Доведено недоцільність застосування флуоксетину на тлі сформованої резистентності до амітриптиліну через
існування перехресної толерантності між цими антидепресантами. При формуванні толерантності до амітриптиліну та флуоксетину рекомендується їх заміна
на нормазидол із вірогідним прогнозом збереження антидепресивної активності
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останнього. Сумісне застосування нормазидолу з пірацетамом попереджує
розвиток толерантності до дії цього антидепресанта та підвищує його активність.
Застосування нововведення сприяє раціональному та ефективному
використанню відомих антидепресантних препаратів у медичній практиці
завдяки запобіганню розвитку толерантності до них при лікуванні депресії.
На дану наукову розробку видано Інформаційний лист про нововведення в
сфері охорони здоров’я № 91-2012. ”Раціональне застосування антидепресантів
нормазидолу, амітриптиліну та флуоксетину в лікуванні депресії”
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: не потребує.
Послуги розробників: консультації, семінари
2.
КПКВ 6561040
Спосіб стандартизації листя розмарину лікарського (Rosmarinus
officinalis L.) в багатокомпонентних лікарських рослинних сумішах.
Автори розробники: Гудзенко А.В., Цуркан О.О., Ковальчук Т.В.
Контактний телефон: (044) 277-41-18.
Пропонується спосіб якісного та кількісного аналізу розмарину лікарського
в багатокомпонентних рослинних лікарських сумішах (БЛРС), суть якого полягає в тому, що листя розмарину лікарського в рослинних сумішах, що можуть
містити до 10 компонентів (корінь любистку, траву золототисячнику, корені
солодки голої, плоди шипшини, плоди коріандру та шишки хмелю тощо),
визначають за розмариновою кислотою, як маркером. Ідентифікацію та кількісне
визначення розмаринової кислоти виконують селективним методом високоефективної рідинної хроматографії (ВЕРХ) у присудності біологічно активних речовин інших рослинних компонентів. Проводиться попередня очистка зразків від
домішок із застосуванням твердофазної екстракції. Вміст розмаринової кислоти
БЛРС знаходиться в межах від 1,938±0,084% до 2,600±0,124% у перерахунку на
висушену сировину листя розмарину.
Застосування нововведення сприяє підвищенню рівня валідності аналітичної нормативної документації на багатокомпонентні лікарські засоби рослинного
походження, відповідно до вимог провідних фармакопей світу.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель UA
№ 75562 МПК (2012.01) А61К31/00 від 19.04.12.
Нововведення впроваджено у Державній лабораторії з контролю якості
лікарських засобів ДУ „Інститут фармакології та токсикології” НАМН України..
Необхідне обладнання: рідинний хроматограф з УФ-детектором, водяна
баня, рН-метр, набір реактивів для ВЕРХ і
твердофазної екстракції.
Послуги розробників: курси стажування, консультації.
______ДУ ІНСТИТУТ ЯДЕРНОЇ МЕДИЦИНИ ТА ПРОМЕНЕВОЇ_____
___________ДІАГНОСТИКИ НАМН УКРАЇНИ____________________
04050, м. Київ, вул. Платона Майбороди 32, тел. (044) 489-00-94
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факс (044) 490-23-06

1.
КПКВ 6561040
Застосування МДКТ-перфузіографії у визначенні стадії та точної
(ВСТЛ) локалізації пухлинного процесу у хворих на рак гортані (РГ).
Автори розробки: Дикан І.М., Логаніхіна К.Ю., Козаренко Т.М.
Контактний телефон: (044) 489-00-94
Пропонується застосування методики МДКТ-перфузіографії (МДКТ-ПГ) у
ВСТЛ пухлини у хворих на РГ. Для цього проведено визначення показників
діагностичної ефективності методики МДКТ-ПГ у хворих на РГ. При збільшенні
Т-стадії РГ відмічали зростання швидкості кровоточу (BF) та зниження часу
транзиту (MTТ). При Т1-стадії РГ BF була 43,4±3,2/100 г/хв; при Т2-стадії 91,6±10,2 мл/100 г/хв При Т3, Т4-стадіях РГ значення BF становило 167,42±27,3
мл/100 г/хв та 169± 32,6 мл/100 г/хв відповідно. Зв’язок між Т-стадією та
показниками МДКТ-ПГ помітний для MTТ: спостерігалося його зниження при
зростанні Т-стадії РГ. Так, при Т1-стадії РГ MTТ становив 5,35±0,85 с, при Т2стадії - 3,56±0,5 с, при Т3 та Т4-стадіях MTТ був 3,5 с та 3,46 с відповідно.
Методика МДКТ-ПГ показала себе як більш діагностично ефективна (чутливість 97,8%, специфічність 98,05%, точність 97,9%), порівняно із стандартною
МДКТ із внутрішньовенним болюсним введенням (чутливість 94%, специфічність 92,2%, точність 93,3%). Метод МДКТ краще застосовувати у
доповненні до стандартного МДКТ-дослідження.
Застосування нововведення покращує діагностику РГ на 27%.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель
72358 Україна, (51)МПК А61В 6/03 G01N 33/49 від 10.08.12.
Нововведення впроваджено у діагностичну практику ДУ «Інститут ядерної
медицини та променевої діагностики НАМН України», ДУ «Інститут
оториноларингології ім.О.С.Коломійченка НАМН України».
Впровадження нововведення в клінічну практику потребує 400 грн/день.
Необхідне обладнання: мультидетекторні комп’ютерні томографи із
пакетом програмного забезпечення для проведення
МДКТ-ПГ.
Послуги розробників: курси інформації та стажування, наукові публікації.
2.
КПКВ 6561040
Застосування МДКТ-АГ для оцінки ефективності хіміопроменевого
лікування (ОЕХПЛ) у хворих на рак гортані (РГ).
Автори розробки: Дикан І.М., Логаніхіна К.Ю., Козаренко Т.М.
Контактний телефон: (044) 489-00-94
Пропонується застосування методики МДКТ-ангіографії (МДКТ-АГ) у
ОЕХПЛ у хворих на РГ, в основу якої лягло вимірювання розмірів пухлин гортані та діаметру просвіту органу до та після лікування за допомогою методики
МДКТ-АГ у комплексі з віртуальною ларингоскопією. На основі змін вказаних
параметрів пухлин гортані встановлювали різний ефект від проведеного
лікування. Оцінювали ефект від ХПТ згідно класифікації RECIST як повну
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регресію (ПР), часткову регресію (ЧР), стабілізацію (С) чи прогресування (Пр).
При ПР показники МДКТ-АГ не вимірювалися. При ЧР РГ О=21,4±7,3 см3;
Д=16,4±7,5 мм. При С РГ О=26,9±9,4 см3; Д=11,9±4,8 мм. При Пр О=42,1±13,1
см3; Д=4,8±1,9 мм. При ЧР щільність пухлин гортані була 73,6±29,5 од.Н., при С
-81,3±29,4 од.Н., при Пр - 127,6±42,3 од.Н.
Методика МДКТ-АГ показала себе як більш діагностично ефективна
(чутливість 95,4%, специфічність 94,02%, точність 95,4%), порівняно із
стандартною МДКТ з внутрішньовенним болюсним введенням: (чутливість 94%,
специфічність 92,2%, точність 93,3%). МДКТ-АГ краще застосовувати у
доповненні до стандартного МДКТ-дослідження.
Застосування нововведення покращує діагностику РГ на 16%.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель
75305 Україна, (51)МПК А61В 8/00 від 26.11.12.
Нововведення впроваджено у діагностичну практику ДУ «Інститут ядерної
медицини та променевої діагностики НАМН України», ДУ «Інститут
оториноларингології ім. О.С. Коломійченка НАМН України».
Впровадження нововведення в клінічну практику потребує 400 грн/день.
Необхідне обладнання: мультидетекторні комп’ютерні томографи із пакетом програмного забезпечення для проведення
МДКТ-АГ.
Послуги розробників: курси інформації та стажування, наукові публікації.
3.
КПКВ 6561040
Спосіб проведення магнітно-резонансної томографії (МРТ) передньої
хрестоподібної зв’язки (ПХЗ) колінного суглоба (КС).
Автори розробки: Дикан І.М., Мироняк Л.А., Павлюк О.В.
Контактні телефони: (044) 489-00-94.
Пропонується застосування методики візуалізації ПХЗ при МРТ дослідженні, тобто отримання повного і не викривленого зображення ПХЗ на одному
томографічному зрізі суть якого полягає в тому, що пацієнт лягає на спину на
деку стола, так, щоб досліджуваний КС помістився в центрі катушки. Кінцівка
знаходиться в положенні легкого згинання під кутом 10°. Пацієнт фіксується до
деки стола для забезпечення повної нерухомості. Потім, стіл з пацієнтом
завозиться в тунель магніта. На пульті керування набираються технічні
параметри для отримання зображення КС в стандартній боковій площині з
послідовністю de3d (T1, T2). З отриманих бокових томограм вибирають ту, на
якій видно один фрагмент ПХЗ. На цій томограмі будують три REF-лінії
товщиною зрізу 1,5 мм через проміжок 0,96 мм, так як товщина ПХЗ рівні
приблизно 2,0 см. Отримують три томограми в нестандартній косо-прямій
площині. Із отриманих трьох косо-прямих томограм вибирають ту, на котрій
видно центральну частину суглоба, задньовнутрішню частину зовнішнього
виростка стегнової кістки і передня міжвиросткова ямка, до якої прикріплюється
ПХЗ. На цій томограмі будується три REF-лінії товщиною зрізу 1,5 мм через
проміжок 0,96 мм згідно анатомічному прикріпленню ПХЗ від задньо240

внутрішнього краю зовнішнього виростка стегнової кістки до передньої
міжвиросткової ямки великої гомілкової кістки. Отримують три томограми в
косо-боковій площині в послідовності de3d (T1, T2) в зважених зображеннях.
Застосування нововведення покращує діагностику на 70%.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель
68582 Україна, (51)МПК А61В 10/00 А61В 8/00 від 26.03.12.
Нововведення впроваджено у діагностичну практику ДУ «Інститут ядерної
медицини та променевої діагностики НАМН України».
Впровадження нововведення в клінічну практику потребує 300 грн/день.
Необхідне обладнання: магнітно-резонансні томографи з напруженістю
магнітного поля 1,5 Тесла.
Послуги розробників: курси інформації та стажування, школа-семінар,
наукові публікації.
4.
КПКВ 6561040
Застосування макрогол 3350 (Ендофальк), як контрастного засобу для
ультразвукового дослідженні кишечника.
Автори розробки: Тарасюк Б.А., Андрущенко І.В., Глобенко Т.А.,
Гончаренко Н.І.
Контактні телефони: (044) 489-00-94, 483-62-67.
Пропонується пероральне застосування розчину макроголу для візуалізації
відрізків тонкої та частини товстої кишок при ультразвуковому обстеженні. При
досліжденні високочастотними датчиками (7,5-13 МГц) стають можливими
виміри товщини стінок кишечника, визначення патологічних утворень (пухлини). За допомогою допплерівського кольорового картирування оцінюється ступінь кровотоку у відрізках кишечника. Даний метод показав свою ефективність у
хворих на хворобу Крона, неспецифічний виразковий коліт, спастичний коліт. В
основі оцінки ефективності застосування ультразвукового контрасту є оцінка
товщини стінки органу (товщина стінки тонкої кишки більше 2,5-3 мм, товстої більше 3-3,5мм), її ригідність та наявність ділянок кишечника із підвищеним
кровотоком.
Застосування нововведення покращує діагностику хвороби Крона,
неспецифічного виразкового коліту, спастичного коліту на 25-30% (чутливість
90,4%, специфічність 84,02%, точність 91,4%).
Нововведення впроваджене у діагностичну практику ДУ «Інститут ядерної
медицини та променевої діагностики НАМН України», ДУ «Інститут педіатрії,
акушерства і гінекології НАМН України».
Впровадження нововведення в клінічну практику потребує 200 грн/день.
Необхідне обладнання: ультразвукові сканери, оснащені високочастотними
датчиками (7.5-13 МГц), макрогол 3350.
Послуги розробників: курси інформації та стажування.
5.
КПКВ 6561040
Застосування модифікованої ірігоскопії (МІ) для оцінки та документ241

тування ступеню ректоцеле у пацієнтів з порушенням дефекації (ПД).
Автори розробки: Дикан І.М., Жолнерук О.Я.
Контактні телефони: (044) 489-00-94.
Пропонується застосування методики МІ для оцінки та документування
ступеню ректоцеле у пацієнтів з ПД. В основі оцінки ступеню ректоцеле лягло
пряме вимірювання переднього та заднього ректоцеле в стані спокою, при
волевому скороченні, натужуванні та у процесі дефекації. На основі змін
вказаних параметрів визначався ступінь ректоцеле: першій ступінь – діаметр
випячування складав до 2 см, другий – від 2 до 4 см, третій – більше 4 см.
Методика МІ показала себе як більш діагностично ефективна у порівнянні зі
стандартною ірігоскопією, дозволяє проводити пряме вимірювання та
задокументувати ступінь ректоцеле.
Застосування нововведення покращує діагностику ступеню ректоцеле у
пацієнтів з порушенням дефекації на 25-30%.
Нововведення впроваджене у діагностичну практику ДУ «Інститут ядерної
медицини та променевої діагностики НАМН України».
Впровадження нововведення в клінічну практику потребує 200 грн/день.
Необхідне обладнання: рентгенодіагностичний комплекс з приставкою для
досліджень у режимі «скопія».
Послуги розробників: курси інформації та стажування, школасемінар, наукові публікації.
______ДУ НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР РАДІАЦІЙНОЇ_______
__________НАЦІОНАЛЬНОЇ_МЕДИЦИНИ НАМН УКРАЇНИ___________
04050,м.Київ, вул.Мельникова, 53; телефон: (044) 483-30-45,факс: (044)483-72-02
1.
КПКВ 6561040
Медико-соціальне обґрунтування організації системи лікувальнопрофілактичної допомоги хворим на розсіяний склероз (РС),
постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи (ЧК).
Автори розробники: Логановський К.М., Колосинська О.О.
Контактний телефон: (044) 452-18-03.
Пропонується нововведення яке може бути використане для надання медичної допомоги хворим на РС, постраждалим внаслідок ЧК на первинному, вторинному та третинному рівнях надання медичної допомоги. Методичними елементами виступають: методика раннього виявлення РС лікарями первинної ланки
медичної допомоги, схема основних симптомів РС з частотою їх прояву, схема
клінічно ізольованих синдромів, характеристика методів обстеження хворих на
РС з урахуванням чутливості та доступності методів, алгоритм лікування в
стаціонарі в залежності від стадії захворювання. Перевагами над існуючими методиками є підвищення ефективності лікування цієї патології, досягнення стійкої
ремісії у цієї категорії хворих та зменшення неврологічного дефіциту. Показники
економічної переваги складають майже 122 тис грн.
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Нововведення впроваджено в клініці ННЦРМ, відділенні радіаційної
психоневрології, та поліклініці радіаційного реєстру ННЦРМ.
Необхідне обладнання: набір валідізованих тестів та клінічних шкал.
Послуги розробників: методичні рекомендації, консультації, курси
стажування.
2.
КПКВ 6561040
Протокол обстеження і діагностичні критерії когнітивних і нейрофункціональних особливостей посттравматичних стресових розладів (ПТСР) у
постраждалих у віддалений період Чорнобильської катастрофи (ЧК).
Автори розробники: Зданевич Н.А., Логановський К.М.
Контактний телефон: (044) 452-18-03.
Розроблено протокол обстеження, діагностичні критерії та опитувальник
«пострадіаційного ПТСР» для постраждалих при сумісній дії іонізуючого випромінювання й психологічного стресу. Нововведення сприяє поліпшенню діагностики у
постраждалих внаслідок ЧК, може бути використано при можливих радіаційних
аваріях і радіологічних терористичних атаках у майбутньому. Розроблені діагностичні критерії удосконалюють діагностику ПТСР внаслідок радіаційної аварії,
дозволяють виявити коморбідну до ПТСР патологію для подальшої своєчасної та
оптимальної корекції цього розладу, прискорення процесів одужання і збереженню
психічного здоров’я. Отримані результати допоможуть створенню науково обґрунтованої загальнонаціональної системи охорони психічного здоров’я постраждалих
внаслідок радіаційних аварій та радіологічних терористичних атак. Його перевагами над існуючими схемами діагностики є: більша специфічність, точність і ефективність комплексної діагностики пострадіаційних посттравматичних розладів, і
відповідно, підвищення ефективності лікування цих розладів, досягнення стійкої
ремісії у цієї категорії хворих та зменшення кількості їх звернень за медичною
допомогою.
Нововведення впроваджено в клініці ННЦРМ, відділенні радіаційної
психоневрології, поліклініці радіаційного реєстру ННЦРМ.
Необхідне обладнання: аналізатор біопотенціалів головного мозку, апарат
ультразвукової діагностики.
Послуги розробників: методичні рекомендації, консультації, курси
стажування.
3.
КПКВ 6561040
Спосіб прогнозування відповіді на терапію іматинібом (ТІ) у хворих на
хронічну мієлоїдну лейкемію (ХМЛ) на основі визначення типу
транскрипту гену BCR/ABL р210.
Автори розробники: Дмитренко І.В., Дягіль І.С, Мінченко Ж.М.,
Шляхтиченко Т.Ю., Федоренко В.Г., Шолойко В.В.
Контактний телефон: (044) 451-03-88.
Пропонується спосіб прогнозування відповіді на ТІ у хворих на ХМЛ на
основі визначення типу транскрипту гену BCR/ABL р210, в якому обґрунтовано
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проведення аналізу типу транскрипту гену BCR/ABL р210 за допомогою методу
зворотньотранскриптазної полімеразної ланцюгової реакції у хворих на ХМЛ,
які через 6 місяців терапії досягли значної цитогенетичної відповіді. У випадку
виявлення транскрипту b2a2 прогнозують високу вірогідність досягнення повної
цитогенетичної відповіді через наступні 6 місяців лікування (сприятливий
перебіг захворювання), а при наявності транскрипту b3a2 - низьку вірогідність
досягнення повної цитогенетичної відповіді через наступні 6 місяців лікування
(несприятливий перебіг захворювання).
Застосування нововведення своєчасно оцінює прогноз відповіді на ТІ та дозволяє в подальшому провести відповідну корекцію терапевтичних заходів в
кожному окремому випадку захворювання.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель UA
75839, МПК (2012.01), A61B 5/00 від 10.12.12.
Нововведення впроваджено у онко-гематологічному відділенні підготовки
до трансплантації кісткового мозку Київського центру трансплантації кісткового
мозку та відділенні радіаційної гематології ІКР ННЦРМ.
Впровадження нововведення в клінічну практику потребує 80 тис грн.
Необхідне обладнання: спектрофотометр, ампліфікатор, камера для
електрофорезу, система гель-документації.
Послуги розробників: лекції, семінари, консультації.
4.
КПКВ 6561040
Спосіб діагностики радіаційно-індукованих когнітивних розладів
(РІКР) після опромінення в малих дозах.
Автори розробники: Базика Д.А., Логановський К.М., Ільєнко І.М.,
Чумак С.А., Голярник Н.А., Лясківська О.В.
Контактний телефон: (044) 452-82-86.
Пропонується спосіб для комплексного визначення показників запрограмованої клітинної загибелі, експресії генів, а також відносної довжини теломер у
лімфоцитах периферичної крові у якості біомаркерів, наявності та ступеню РІКР.
Спосіб діагностики РІКП після опромінення в малих дозах відрізняється від
інших способів тим, що при значеннях Короткої шкали оцінки психічного
статусу менше 27 балів, підвищенні експресії генів BIRC5, BAX та зниженні
експресії генів CCND1,TP53, TP53I3, TERF1 і TERF2 діагностують РІКР.
Застосування нововведення сприяє покращенню комплексної діагностики
РІКР, і відповідно, підвищення ефективності лікування цих розладів, досягнення
стійкої ремісії у цієї категорії хворих та зменшення кількості їх звернень за
медичною допомогою.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель UA
74123, МПК (2012.01), A61B 5/00 від 25.10.12.
Нововведення впроваджено в клінічну практику клініки ННЦРМ.
Необхідне обладнання: автоматична станція QIAcube (QIAGENE, Germany),
термошейкер (Biosan, TS100), центрифуга Multifuge 3L
(Heraeus, Germany), роботизована система для
244

проведення PCR-7900 HT.
Послуги розробників: патент, консультації, курси стажування.
5.
КПКВ 6561040
Удосконалення діагностики пострадіаційних когнітивних порушень.
Автори розробники: Базика Д.А., Логановський К.М., Ільєнко І.М.,
Чумак С.А., Голярник Н.А., Лясківська О.В.
Контактний телефон: (044) 452-82-86.
Нововведення може бути використане для визначення та використання
показників запрограмованої клітинної загибелі, експресії генів, а також відносної
довжини теломер у лімфоцитах периферичної крові у якості біомаркерів наявності та ступеню радіаційно-індукованих когнітивних розладів (РІКР). Його перевагами над існуючими схемами діагностики є більша специфічність, точність і
ефективність комплексної діагностики РІКР і, відповідно, підвищення ефективності лікування цих розладів, досягнення стійкої ремісії у цієї категорії хворих та
зменшення кількості їх звернень за медичною допомогою.
Нововведення впроваджено в клініці та поліклініці ПРР ННЦРМ.
Необхідне обладнання: автоматична станція QIAcube (QIAGENE, Germany),
термошейкер (Biosan, TS100), центрифуга Multifuge 3L
(Heraeus, Germany), роботизована система для
проведення PCR-7900 HT.
Послуги розробників: методичні рекомендації, консультації, курси
стажування.
6.
КПКВ 6561040
Спосіб ретроспективного диференційного визначення опромінення
головного мозку людини, яке відбулося на етапах раннього періоду
розвитку.
Автори розробники: Логановський К.М., Базика Д.А., Логановська Т.К.,
Ільєнко І.М., Голярник Н.А., Антипчук К.Ю.
Контактний телефон: (044) 452-18-03.
Пропонується спосіб, який характеризується об’єктивністю та ґрунтується
на сучасних нейропсихіатричних і молекулярно-біологічних дослідженнях у постраждалих внаслідок великомасштабної радіаційної аварії. На відміну від клінічного психоневрологічного обстеження він дозволяє вирішити певні проблеми
біологічної індикації опромінення, що є актуальним у радіаційній медицині,
радіобіології та радіологічному захисті. Даний спосіб дозволяє провести ретроспективне біологічне визначення як вірогідності опромінення у ранні періоди
розвитку головного мозку людини, так і диференціації внутрішньоутробного
опромінення від опромінення у віці 0-1 рік. Це особливо важливо в експертизі
постраждалих внаслідок радіаційних аварії і радіологічних терористичних атак.
На дану наукову розробку подана заявка на отримання патенту України на
винахід № а2012 12453 від 31.10.12.
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Нововведення впроваджено в клініці ННЦРМ, відділенні радіаційної
психоневрології, поліклініці радіаційного реєстру ННЦРМ.
Необхідне обладнання: електроенцефалограф, набір валідізованих тестів та
клінічних шкал, лазерний проточний цитометр,
лабораторне обладнання, реактиви.
Послуги розробників: курси стажування, консультації, наукові публікації,
наукові доповіді.
7.
КПКВ 6561040
Удосконалення нейропсихіатричного моніторингу осіб , опромінених у
пренатальний період і у віці 0-1 рік внаслідок радіаційних
надзвичайних ситуацій.
Автори розробники: Логановський К.М., Базика Д.А., Логановська Т.К.,
Ільєнко І.М., Голярник Н.А., Антипчук К.Ю.
Контактний телефон: (452-18-03).
Пропонуються методичні рекомендації, які на основі нейропсихіатричної та
молекулярно-біологічної характеристики осіб, опромінених пренатально та у віці
0-1 рік на момент Чорнобильської катастрофи, надають обґрунтовані підходи до
оптимізації лікування нейропсихіатричних розладів, реабілітації і соціальної
адаптації молодих людей (вік яких на даний момент складає 25-27 років), що
зазнали опромінення in utero та у віці 0-1 рік внаслідок Чорнобильської
катастрофи.
Застосування нововведення удосконалює організаційні та управлінські заходи щодо діагностики, верифікації і експертизи нейропсихічних розладів,
профілактики, лікування, реабілітації, соціального захисту і реадаптації для
постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС.
Нововведення впроваджено в клініці ННЦРМ, відділенні радіаційної
психоневрології, поліклініці радіаційного реєстру ННЦРМ.
Необхідне обладнання: електроенцефалограф, набір валідизованих тестів та
клінічних шкал, лабораторне обладнання, реактиви.
Послуги розробників: методичні рекомендації, курси стажування,
консультації, наукові публікації, наукові доповіді.
8.
КПКВ 6561040
Використання показників метаболічної дисфункції для визначення
характеру органічного ураження головного мозку в осіб, які зазнали дії
факторів Чорнобильської аварії.
Автори розробники: Овсяннікова Л.М., Логановський К.М., Чумак А.А.,
Носач О.В., Альохіна С.М., Кубашко А. В., Чумак С.А.,
Колосинська О.О.
Контактний телефон: (044) 489-11-66, (044) 452-18-03.
Пропонується спосіб диференційної діагностики демієлінізуючого та
судинного ураження головного мозку на підставі визначення біохімічних
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показників, які характеризують протеолітичну деградацію та окислювальну
модифікацію білків у пацієнтів з розсіяним склерозом та судинною деменцією.
Застосування нововведення дає можливість оцінити вірогідність наявності
демієлінізуючого та судинного ураження головного мозку і, таким чином,
уточнити діагноз та прогноз захворювання, а також оптимізувати лікувальні
втручання і профілактику ускладнень. Спосіб простий у виконанні та
економічність за умов високої точності, чутливості і специфічності.
Нововведення впроваджено у відділення психоневрології Інституту
клінічної радіології ННЦРМ і в педагогічний процес Новоград-Волинського
медичного ліцею Житомирської області (акт впровадження від 12.10.12)
Впровадження нововведення в клінічну практику потребує 5 тис грн.
Необхідне обладнання: спектрофотометр, центрифуга, реактиви для визначення олігопептидів, тирозинзалежних пептидів та
окисної модифікації білків.
Послуги розробників: методичні рекомендації, консультації.
9.
КПКВ 6561040
Спосіб прогнозування ризику розвитку (ПРР) онкогематологічних
захворювань (ОГЗ) у осіб, що зазнали радіаційного опромінення (РО).
Автори розробники: Бебешко В.Г., Мінченко Ж.М., Дягіль І.С.,
Дмитренко О.О., Шляхтиченко Т.Ю.
Контактний телефон: (044) 450-23-29.
Пропонується спосіб ПРР ОГЗ у осіб, що зазнали РО. На основі визначення
імуногенетичних маркерів HLA системи аналізують генотип хворого, і при
наявності алелей та їх сполучень або комбінації: HLA-A*24; HLA-A*02; HLAA*11; HLA- B*35; HLA-B*51; HLA-C*07; HLA-DRB1*11 та гаплотипу HLADQА1*0101, DQB1*0501, у сукупності з маркерами підвищеної радіочутливості
організму HLA-A*26; HLA-B*38; HLA-В*35; HLA-DRB1*04 прогнозують
підвищений ризик розладів в певних ланках гемопоезу, що сприяє реалізації
кістковомозкового синдрому і онкогематологічної патології при опроміненні.
Застосування нововведення дає високу вірогідність і надійність результатів, що дає можливість надійно прогнозувати ризик виникнення онкогематологічної патології у опромінених осіб, та осіб, які професійно пов’язані з джерелами іонізуючого випромінювання, що сприяє підвищенню ефективності та індивідуалізації профілактичних заходів щодо попередження розвитку
захворювань кровотворної системи.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель UA
75749, МПК (2012.01), G01N 33/00 від 10.12.12.
Нововведення впроваджено у відділення радіаційної онкогематології та
трансплантації стовбурових клітин відділу гематології та трансплантології
інституту клінічної радіології ННЦРМ та у відділенні онкогематології Київський
центр трансплантації кісткового мозку ГУОЗ м. Києва.
Необхідне обладнання: термоциклер, ламінарна шафа, центрифуга, відеокамера для детекції результатів, камера для
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електрофорезу з джерелом живлення.
Послуги розробників: патент, семінари, консультації.
10.
КПКВ 6561040
Спосіб діагностики радіоіндукованого інтерстиціального фіброзу міокарда (РІФМ) у хворих з відносною недостатністю інсуліну (ВНІ).
Автори розробники: Коваленко О.М., Муравйова І.М., Чикалова І.Г.,
Самойлов О.О., Пронін О. В.
Контактний телефон: (044) 451-82-54.
Пропонується спосіб діагностики РІФМ у опромінених осіб з ВНІ, що включає ехо-кардіографічне дослідження з визначенням типу структурно-геометричного ремоделювання міокарда та наступним розрахуванням об’ємної фракції інтерстиціального колагену, який відрізняється тим, що додатково вимірюють
концентрації інтактного амінотермінального пропептиду проколагену І типу
(PINP) та карбокситермінального телопептиду колагену І типу (IСТP) в сироватці крові та враховують ВНІ, а РІФМ діагностують, коли відбувається підвищення
вище норми показників синтезу та деградації колагену І типу на тлі концентричної перебудови міокарда лівого шлуночка.
Застосування нововведення розширює діапазон діагностичних можливостей
та дає змогу покращити лікувальний процес і скоротити термін перебування
хворого в медичній установі.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель UA
66443 МПК (2006.01) G01N 33/50 від 10.01.12.
Нововведення впроваджено у відділенні ендокринології ІКР ННЦРМ.
Впровадження нововведення потребує 80-100 тис грн.
Необхідне обладнання: ехо-кардіограф, радіонуклідна лабораторія та радіоімунні набори для визначення вмісту інтактного
амінотермінального пропептиду проколагену І типу
(PINP) та карбокситермінального телопептиду
колагену І типу (IСТP) в сироватці крові.
Послуги розробників: семінари, консультації.
11.
КПКВ 6561040
Алгоритм терапії цукрового діабету 2 типу (ЦД2Т) в осіб, які
постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.
Автори розробники: Коваленко О.М., Афанасьєв Д.Є., Чикалова І.Г.,
Муравйова І.М., Бєлий Д.О., Копилова О.В.,
Самойлов О.О.
Контактний телефон: (044) 451-82-54.
Пропонується раціонально-адекватний алгоритм ефективного лікування
хворих на ЦД2Т, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС з урахуванням індивідуальних особливостей пацієнтів. Старт-терапія, що призначається, залежить
від тяжкості захворювання, яка умовно оцінюється за рівнем глікемії натще:
(7,0–8,4); (8,5–13,5); (13,6–19,0) і > 19,0 ммоль/л. У випадках помірно- або се248

редньотяжкого перебігу захворювання оптимальним є проведення терапії (при
відсутності кетоацидозу) препаратами метформіну, а при протипоказаннях –
тіазолідиндіонів або інгібіторів ДПП-4. У хворих з тяжким перебігом ЦД пропонується починати лікування з пероральних цукрознижуючих засобів за «потрійною» схемою (метформін або ТЗД + ПСМ + інгібітор ДПП-4), а при неефективності такої – з терміновим додаванням або переходом на введення препаратів
інсуліну.
Застосування нововведення здійснює індивідуальний підхід, оптимізує процес лікування хворих на ЦД2Т, що скорочує термін перебування хворого в
медичній установі та підвищує ефективність лікування.
На дану наукову розробку оформлені методичні рекомендації «Алгоритм
терапії ЦД2Т в осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС».
Нововведення впроваджено у відділенні ендокринології ІКР ННЦРМ.
Впровадження нововведення потребує 5 тис грн.
Необхідне обладнання: не потребує.
Послуги розробників: методичні рекомендації, семінари, консультації.
12.
КПКВ 6561040
Молекулярно-генетичний тест (МГТ) на наявність мутації JAK2 V617F
для діагностики Ph-негативних хронічних мієлопроліферативних
захворювань (ХМЗ) у постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС.
Автори розробники: Клименко С.В., Любарець Т.Ф., Дмитренко І.В.,
Прокопенко І.М., Костюкевич О.М., Міщенюк О.Ю.,
Ніколаєнко-Камишова Т.П.
Контактний телефон: (044) 451-82-71.
Пропонується МГТ з визначення наявності мутації JAK2 V617F в якості
діагностичного маркеру пухлинних захворювань мієлоїдної тканини у хворих із
спонтанними та радіаційно-асоційованими ХМЗ, для верифікації справжньої
поліцитемії, есенціальної тромбоцитемії, ідіопатичного мієлофіброзу, відповідно
сучасних критеріїв ВООЗ. Перевага цього тесту зумовлена можливістю відокремити мієлопроліферативні неоплазії від вторинних змін гемопоезу – транзиторних мієлопроліферативних реакцій на етапі скринінгу, що підвищує
ефективність діагностики, скорочує об’єм, та зменшує інвазивність досліджень.
Застосування нововведення вирізняється високими показниками чутливості,
специфічності, прогностичної цінності позитивного та негативного результату як
за спонтанної так і за радіаційно-асоційованої патології.
Нововведення впроваджено у онкогематологічне відділення підготовки до
трансплантації кісткового мозку Київського центру трансплантації кісткового
мозку; відділення радіаційної гематології Інституту клінічної радіології ННЦРМ.
Необхідне обладнання: лабораторне обладнання для забору венозної крові,
центрифуга, твердофазний імуноферментний аналізатор «Humareader» (Human, Німеччина), термоциклер
Gene-Amp PCR 2700, комерційний набір ДНК
QIAamp DNA minikit (Qiagen, Німеччина) або
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Nucleospin DNA Mini-Kit (Duren, Німеччина).
Послуги розробників: інформаційний лист, наукові доповіді.
13.
КПКВ 6561040
Алгоритм діагностики Ph-негативних хронічних мієлопроліферативних
захворювань (ХМЗ) з визначенням мутації гена JAK2 в осіб,
опромінених внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.
Автори розробники: Клименко С.В., Любарець Т.Ф., Прокопенко І.М.,
Костюкевич О.М., Дмитренко І.В., Шолойко В.В.,
Ніколаєнко-Камишова Т.П., Міщенюк О.Ю.
Контактний телефон: (044) 451-82-71.
Пропонується алгоритм діагностики ХМЗ, відмінних від хронічної мієлоїдної лейкемії, у вигляді алгоритму із застосуванням тестів з визначення мутаційного статусу гена JAK2 V617F, ендогенного колонієутворення в напівтвердому середовищі на основі метилцелюлози із аутосироваткою, рівня ендогенного еритропоетину.
Застосування нововведення дає можливість диференційної діагностики
радіаційно-асоційованих онкогематологічних захворювань мієлоїдного походження; удосконалює діагностику та лікування в осіб, опромінених внаслідок
аварії на ЧАЕС, відповідно до сучасного рівня медичної науки; дозволяє відокремити мієлопроліферативні неоплазії від вторинних змін гемопоезу вже на
етапі скринінгу, що заощаджує час та видатки на проведення додаткових обстежень. Алгоритм вирізняється високими показниками чутливості, специфічності,
прогностичної цінності позитивного та негативного результату запропонованих
тестів, як за спонтанної, так і за радіаційно-асоційованої патології.
Нововведення впроваджено у онкогематологічне відділення підготовки до
трансплантації кісткового мозку Київського центру трансплантації кісткового
мозку, відділення радіаційної гематології Інституту клінічної радіології ННЦРМ
Необхідне обладнання: лабораторне обладнання для забору венозної крові,
центрифуга, твердофазний імуноферментний аналізатор «Humareader» (Human, Німеччина), термоциклер Gene-Amp PCR 2700, комерційний набір ДНК
QIAamp DNA minikit (Qiagen, Німеччина) або
Nucleospin DNA Mini-Kit (Duren, Німеччина),
живильне середовище RPMI-1640 («Sigma», США),
20% теляча ембріональна сироватка, метилцелюлоза
з в’язкістю 4000 сП, еритропоетин, чашки Петрі,
барвник Гімзи, мікроскопи: інверсійний «Carl Zeiss»
(Jena) та світловий «Standard 25» (Німеччина).
Послуги розробників: методичні рекомендації, консультації.
14.
КПКВ 6561040
Спосіб оцінки токсичності іонів важких металів у тест-системі
культури клітин ссавців.
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Автори розробники: Лавренчук Г.Й., Чоботько Г.М., Талько В.В.,
Сергієнко А.М., Власко О.В.
Контактний телефон: (044) 483-71-98.
Пропонується спосіб оцінки морфофункціонального стану клітин (МСК) на
основі виявлення порушення здатності клітин до підтримання гомеостазу на
різних стадіях розвитку патологічного процесу, який дозволяє визначити як
загальний (мінімум декілька складових) МСК in vitro, так і окремі його
характеристики
(мінімум
одна
складова),
виявити
відмінності
у
функціональному стані клітин, які перебувають у нормальних умовах та клітин,
за наявності умов початку розвитку патологічного процесу будь-якого характеру; дозволяє отримати інформацію щодо здатності клітини в умовах впливу
різноманітних екзогенних чинників підтримувати гомеостаз і оцінити резервні
можливості клітини стосовно підтримання гомеостазу. Технічна задача вирішується за рахунок визначення низки критеріїв (кінетика росту, мітотичний індекс,
питома швидкість росту, час подвоєння клітин в культурі) за умов впливу будьякого чинника на досліджувані клітини з наступним аналізом їх відповіді на цей
вплив. На підставі даних порівняльного аналізу показників, які характеризують
відповіді на вплив клітин, які перебувають у нормальному стані та у стані, що
характеризується передумовами розвитку патологічного процесу, роблять
висновок про морфофункціональний стан досліджуваних клітин або їх резервні
можливості відносно підтримання гомеостазу.
Застосування нововведення є достатньо простим у використанні, демонструє значні можливості з виявлення в клітинах на різних етапах розвитку
патологічного процесу будь-якого характеру; стосується цитології, токсикології,
радіобіології, онкології і може бути використано для оцінки МСК.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель UA
64932, МПК, G01N 33/49 (2006.01) від 12.12.11.
Нововведення впроваджено у лабораторії клітинної радіобіології Інституту
експериментальної радіології ДУ «ННЦРМ НАМН України».
Впровадження нововведення потребує 5,5 тис грн на одне дослідження.
Необхідне обладнання: живильне середовище RPMI–1640 з глютаміном
(Sigma, USA); ембріональна теляча сироватка (Sigma,
USA); фарбник гематоксилін (Merk, Germany); одноразовий стерильний посуд (флакони для культивування клітин, піпетки, шприці тощо); предметні
скельця; СО2-інкубатор чи термостат; центрифуга;
холодильник; бінокулярний мікроскоп.
Послуги розробників: консультації.
15.
КПКВ 6561040
Структурована за віком математична модель для опису динаміки розвитку хвороб системи кровообігу (СК) та визначення епідеміологічної
метрики в когорті учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС
Автор розробник: Цуприков В.А.
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Контактний телефон: (050) 328-45-43.
Вперше в радіаційній епідеміології запропоновано використовувати систематичний природничо-науковий підхід, заснований на фундаментальних законах
збереження та нерозривності (безперервності) для опису еволюції захворюваності в однорідній за дозовим навантаженням, замкнутій популяції постраждалих від радіаційного опромінення. Застосовуючи специфічний набір параметрів, отримано диференціальні рівняння у часткових похідних, які використовуються для моніторингу розміру субпопуляції з хворобами СК у часі, що
минув після опромінення, та для контролю і управління розвитком ускладнень
від цих хвороб у кожній віковій категорії на момент опромінення.
Перевагами над існуючими статистичними методами епідеміологічного
аналізу та показаннями для застосування є те, що запропонована математична
модель дозволяє визначати (прогнозувати) всі параметри епідеміологічної
метрики, визначати та оцінювати радіаційно-індуковані ризики, відслідковувати
та «програвати» будь-які можливі сценарії «активного профілактичного
втручання» для контролю та управління захворюваністю СК з метою мінімізації
загальнонаціональних витрат на охорону здоров’я осіб, що постраждали від
наслідків Чорнобильської катастрофи. Таким чином, запропоновано числовий
метод рішення нелінійного диференціального рівняння у часткових похідних,
розглянуто можливі сценарії розвитку захворюваності з використанням реальних
даних Державного реєстру України осіб, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи. Апробацію моделі проведено при визначенні та
оцінці абсолютного та відносного, а також надлишкового абсолютного та
відносного радіаційно-індукованих ризиків (ексцесів) розвитку хвороб СК в
цілому та її окремих нозологічних форм в когорті УЛНА на ЧАЕС 1986-1987 рр.
Застосування нововведення дає можливість математичного формулювання
(постановки) та вирішення оптимізаційних задач для ефективного управління
захворюваністю з метою мінімізації шкоди на здоров’я від впливу іонізуючої
радіації.
Необхідне обладнання: відповідна до розробленого числового методу
комп’ютерна програма на будь-якій версії
алгоритмічного язику Паскаль.
Послуги розробника: методичні рекомендації, наукові пблікації, семінари.
16.
КПКВ 6561040
Особливості формування дози внутрішнього опромінення (ВО) населення радіоактивно забруднених територій (РЗТ) у віддалений період
аварії (ВПА) на ЧАЕС та заходи щодо зниження рівнів внутрішнього
опромінення мешканців цих районів.
Автори розробники: Василенко В.В., Нечаєв С.Ю., Циганков М.Я.,
Пікта В.О., Задорожна Г.М.
Контактний телефон: (044) 451-82-95.
Вперше у ВПА на ЧАЕС (2010-2012 рр.) досліджено особливості формування доз ВО на різних територіях РЗТ України. Обґрунтовано заходи щодо
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зниження рівнів опромінення мешканців різних населених пунктів найбільш РЗТ
України. Узагальнено результати комплексного радіаційного моніторингу - ЛВЛмоніторингу, визначення вмісту радіонуклідів в основних продуктах харчування,
проведеного в 9 населених пунктах Рівненської, Київської, Житомирської областей у 2010-2012 роках. Виконані дослідження фактичних рівнів інкорпорації
радіонуклідів у мешканців РЗТ дали можливість визначити особливості
формування доз ВО населення у ВПА на ЧАЕС та розробити рекомендації зі
зниження доз ВО. Доведено необхідність проведення роз’яснювальної роботи
щодо особливостей харчування в умовах проживання на РЗТ, дотримання
радіаційно-гігієнічних правил поведінки мешканцями РЗТ, необхідність
контролю вмісту інкорпорованих в організмі людини радіонуклідів та продуктів
харчування безпосередньо за місцем проживання. У рекомендаціях визначено
частоту та обсяги проведення радіаційного моніторингу на РЗТ у ВПА, вимоги
до вибірки при проведенні ЛВЛ-моніторингу, описано особливості харчування та
проведення кулінарної обробки продуктів, забруднених радіонуклідами.
Застосування нововведення оптимізує організацію контрзаходів та сприяє
вирішенню важливого наукового і практичного завдання в галузі радіаційної
гігієни в Україні - зменшення ВО населення радіоактивно забруднених
територій.
Необхідне обладнання: не потребує.
Послуги розробників: методичні рекомендації, консультації.
17.
КПКВ 6561040
Методика реконструкції індивідуалізованих доз опромінення суб’єктів
державного реєстру України, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і проживають на радіоактивно-забруднених територіях (Рокитнівський район Рівненської області, Козелецький та
Ріпкинський райони Чернігівської області).
Автори розробники: Ліхтарьов І.А., Ковган Л.М., Федосенко Г.В.,
Масюк С.В., Замостьян П.В., Бойко З.Н., Іванова О.М.,
Чепурний М.І., Герасименко В.Б.
Контактний телефон: (044) 483-71-92.
Пропонуються основні положення моделі індивідуалізації доз опромінення
суб’єктів ДРУ, які мешкають в Рокитнівському районі Рівненської області та
Козелецькому і Ріпкинському районах Чернігівської області, а також процедуру
практичного застосування цієї моделі для суб’єктів ДРУ. Дозові оцінки за цією
методикою ґрунтуються на результатах радіоекологічного (ґрунт, молоко) та
дозиметричного моніторингів у зазначених населених пунктах. Підходи, моделі
та параметри, розвинуті для індивідуалізації осіб ДРУ вищезазначених районів є
районно-специфічними і визначаються видами, якістю та повнотою радіоекологічного і дозиметричного моніторингів, що проводилися на територіях цих
районів в період 1986-2011 рр. Перевагою нововведення є те, що за допомогою
викладеної методики вперше проведено індивідуалізацію доз опромінення осіб,
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які знаходяться на обліку в ДРУ, для зазначених районів, що в подальшому може
бути використано для широкомасштабних радіоепідеміологічних досліджень.
Впровадження нововведення було здійснено шляхом інформування органів
охорони здоров’я.
Необхідне обладнання: не потребує.
Послуги розробників: методичні рекомендації, консультації.
18.
КПКВ 6561040
Методика визначення доз внутрішнього опромінення (ВО) при виконанні робіт, пов’язаних з ризиком інкорпорації радіонуклідів урану.
Автори розробники: Ліхтарьов І.А., Бончук Ю.В., Ратіа Г.Г., Нечаєв С.Ю.,
Циганков М.Я.
Контактний телефон: (044) 489-10-27.
Розроблено методи моделювання біокінетики інкорпорованих радіонуклідів
урану в організмі людини і методичні підходи до аналізу результатів вимірів
біопроб. У розроблених методичних підходах запропоновано універсальний
механізм ретроспективного аналізу, що базується на застосуванні функцій «доза
на одиницю виведення». Обґрунтовано періодичність відбору біопроб, який
виконується у рамках програми біофізичного контролю ВО персоналу. Періодичність відбору біопроб залежить від типу сполук, з якими контактують працівники (швидкорозчинні, важкорозчинні або сполуки з проміжною «розчинністю»). Проведено збір та аналіз даних вимірів вмісту радіонуклідів урану у
пробах сечі працівників Державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (ДП «СхідГЗК»). Розраховано рівні вмісту радіонуклідів
урану у пробах сечі, що відповідають рівню дослідження 1 мЗв. Розроблено
процедури розрахунку ефективної дози ВО персоналу урановидобувної й
уранопереробної промисловості України за результатами вимірювань вмісту
радіонуклідів урану у пробах сечі.
Застосування нововведення забезпечує адекватність державного контролю
радіаційної безпеки при плануванні, розробці та обґрунтуванні програм індивідуального дозиметричного контролю внутрішнього опромінення персоналу підприємств паливно-енергетичного комплексу України, а саме, на ДП «СхідГЗК».
Необхідне обладнання: дистилятор, сушильна шафа, муфельна піч, термостійкий посуд для випарювання, колонки хроматографічні, електролізер, альфа-спектрометр.
Послуги розробників: методичні рекомендації, лекції, семінари
19.
КПКВ 6561040
Комплекс профілактичних заходів, спрямованих на збереження здоров’я населення зони добровільного гарантованого відселення (ДГВ).
Автори розробники: Прилипко В.А., Петриченко О.О., Мишковська А.А.,
Озерова Ю.Ю., Морозова М.М., Бондаренко І.В.
Контактний телефон: (044) 431-98-25.
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Надано додаткову інформацію щодо громадської думки з проблеми екологічних наслідків аварії на ЧАЕС і відповідності між сприйняттям населенням
радіаційної ситуації та об`єктивною характеристикою радіаційної ситуації за даними офіційних статистичних форм; запропоновано науково обґрунтовані рекомендації щодо профілактичних заходів, спрямованих на збереження здоров`я населення зони ДГВ. Перевагою розробленого документа є отримані нові наукові
дані щодо соціальних умов життєдіяльності населення зони ДГВ за даними
соціологічних досліджень, та їх співставлення з об’єктивними даними стосовно
якості питної води та продуктів харчування місцевого виробництва. Простежується відношення населення до радіаційної ситуації за місцем проживання, до
власного здоров’я, задоволеність населення основними сферами життєдіяльності
та медичним забезпеченням і соціальним захистом, розуміння населенням цінності здоров’я. Встановлено низький рівень профілактичної активності та відповідальності за власне здоров’я, яке буде вимагати суттєвих додаткових власних
витрат на лікування у медичних закладах через низький рівень фінансування
останніх. Отримані результати експертних оцінок фахівців різних галузей щодо
комплексу заходів, спрямованих на поліпшення соціально-економічних та
екологічних умов життя в зоні добровільного гарантованого відселення.
Застосування нововведення спрямовано на розв’язання завдань, поліпшення
стану здоров’я населення зони ДГВ; може бути використано при прийнятті
управлінських рішень на державному, галузевому та регіональному рівнях.
Нововведення буде впроваджено в сфері охорони здоров`я, соціальних
службах, центрах соціально-психологічної реабілітації і службах інформації;
може бути використано студентами вищих навчальних закладів з 3-4 рівнем
акредитації за напрямом - природничі науки.
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: не потребує.
Послуги розробників: методичні рекомендації, консультації.
20.
КПКВ 6561040
Ризики розвитку злоякісних новоутворень (ЗН) у групах населення, яке
постраждало внаслідок Чорнобильської катастрофи (ЧК), у віддалений
післяаварійний період.
Автори розробники: Присяжнюк А.Є., Гудзенко Н.А., Троцюк Н.К.,
Фузік М.М., Бабкіна Н.Г., Сліпенюк К.М.,
Хухрянська О.М.
Контактний телефон: (044) 452-16-34.
На основі вивчення захворюваності на ЗН основних груп населення, яке
зазнало дії чинників ЧК, виявлено особливості рівня та динаміки захворюваності
на цю патологію. Серед усіх трьох основних груп встановлено підвищений
абсолютний ризик раку щитоподібної залози (УЛНА – у 5,0 разів, евакуйованих
– у 4,3 рази, мешканців забруднених територій – у 1,3 рази), яке може бути
пов’язано із опроміненням цього органу за рахунок випадінь радіоактивного йоду. Відзначено зростання частоти раку молочної залози у жінок – УЛНА 1986255

1987 рр. (у 1994-2010 рр. SIR=164,3%, 95% ДІ: 145,3–183,4). Оскільки певні види
солідних пухлин після опромінення мають різний латентний період виникнення,
існує необхідність подальшого моніторингу онкологічних захворювань із особливою увагою до такої патології як множинна мієлома, рак стравоходу, шлунку,
легенів, ободової кишки, молочної залози, яєшників, нирок, сечового міхура.
Значну увагу слід приділяти тим групам населення, які під час ЧК мали вік 0-19
років. Це дасть змогу оцінити ризики раку у віддалений післяаварійний період.
Теоретичне значення дослідження полягає в тому, що його результати можуть внести значний внесок в оцінку впливу малих доз радіації на стан канцерогенезу; практичне - в тому, що на основі чіткого визначення ризик-груп населення та пріоритетних форм захворювань можуть бути розроблені рекомендації,
спрямовані на удосконалення профілактики онкологічної патології серед постраждалих та мінімізацію негативних наслідків ЧК за класом хвороб «Злоякісні
новоутворення».
Необхідне обладнання: не потребує.
Послуги розробників: інформаційний лист, консультації.
21.
КПКВ 6561040
Оцінка ефективної дози опромінення лікарів-інтервенційних радіологів
при використанні індивідуальних засобів захисту за допомогою кількох
персональних дозиметрів.
Автори розробники: Чумак В.В., Баханова О.В., Волоський В.М.,
Моргун А.О.
Контактний телефон: (044) 489-34-14.
Вперше було розроблено універсальний методичний підхід до визначення
параметрів алгоритму подвійної дозиметрії, який дозволяє враховувати умови
опромінення в конкретній операційній або при проведені певного класу процедур інтервенційної радіології. Методом Монте-Карло було розраховано парціальні (для окремих кутів повороту арки апарату, енергії фотонів та збільшення –
поля зору) значення доз на органи, ефективної дози та доз, що реєструються індивідуальними дозиметрами. Було запропоновано підхід до визначення оптимальних пар дозиметрів («під» та «над» фартухом) та оцінки відповідних ним
параметрів алгоритму подвійної дозиметрії. Критерії відбору включали мінімум
відхилення оцінки ефективної дози від істинного значення, зручність використання, рівноцінний внесок показань обох дозиметрів в оцінку ефективної дози.
Вперше в Україні проведено фантомні вимірювання доз, які отримує медичний персонал – інтервенційні радіологи, що використовують сучасну систему ангіографії та інтервенційної радіології. Показано, що дозові поля в тілі людини характеризуються значними градієнтами, а показання індивідуальних дозиметрів,
залежно від місця розташування, можуть відрізнятися від 1.5 до 10 разів.
Застосування нововведення дає можливість уникнути надмірної переоцінки
ефективної дози, а отже, уникнути невиправданих обмежень робочого часу
персоналу, що особливо для тривалих флуороскопічних процедур. З другого
боку досягнення необхідної точності у визначенні ефективної дози дозволяє
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уникнути недооцінки, а отже запобігає порушенню нормативів радіаційного
захисту при професійному опроміненні медичних працівників.
Необхідне обладнання: не потребує.
Послуги розробників: методичні рекомендації.
22.
КПКВ 6561040
Спосіб профілактики пароксизмів фібриляції передсердь (ПФП) у хворих на гіпертонічну хворобу (ГХ) з гіпертрофією лівого шлуночка серця.
Автори розробники: Хомазюк І.М., Габулавічене Ж.М.
Контактний телефон: (044) 451-82-34.
Пропонується спосіб для профілактики ПФП у хворих на ГХ з гіпертрофією
лівого шлуночка серця (ГЛШ), суть якого полягає в призначенні Лозартану поряд з кордароном. Встановлено зменшення частоти та тривалості ПФП. При тривалому лікуванні досягнуто зменшення дози антиаритмічних препаратів або їх
відміни. Спостерігалось зменшення розміру лівого передсердя, регрес ГЛШ серця або відсутність її прогресування, покращення якості життя. У хворих, в яких
застосовували Лозартан, не відмічено побічних ефектів, препарат добре
переносився.
Застосування нововведення є ефективним у хворих на ГХ серця з ГЛШ
серця і ПФП в поєднанні з цукровим діабетом, хронічною нирковою
недостатністю, дисциркуляторною енцефалопатією, у хворих похилого віку та
при непереносимості інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель UA
70009 МПК(201201)А61К31/00, А61Р9/00 від 25.05.12.
Нововведення впроваджено у відділенні кардіології та поліклініці
радіаційного реєстру ІКР ННЦРМ.
Впровадження нововведення потребує 80 тис грн.
Необхідне обладнання: електрокардіограф, ехокардіограф, прилад для
добового моніторування електрокардіограми.
Послуги розробників: консультації, курси стажування.
23.
КПКВ 6561040
Сучасні підходи до лікування гіпертонічної хвороби (ГХ) з гіпертрофією
лівого шлуночка (ГЛШ) в учасників ліквідації наслідків аварії (УЛНА)
на Чорнобильській АЕС.
Автори розробники: Хомазюк І.М., Білий Д.О., Габулавічене Ж.М.,
Настіна О.М., Сидоренко Г.В.
Контактний телефон: (044) 451-82-34.
Пропонується тактика лікування ГХ з ГЛШ в УЛНА на Чорнобильській
АЕС, заснована на концепції високого загального ризику, зміщенні профілактичних і медикаментозних заходів на рівень субклінічних проявів до того як
виникають незворотні зміни, забезпечує надійний контроль артеріальної гіпертензії та сприяє регресуванню ГЛШ. Визначено методологію зменшення впливу
опромінення та інших факторів, обумовлених аварією на ЧАЕС, на розвиток і
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прогресування ГХ в УЛНА на ЧАЕС. Розроблено алгоритм тактики лікування
УЛНА на ЧАЕС з ГХ та ГЛШ. Охарактеризовано не медикаментозну корекцію
традиційних факторів ризику з метою зменшення загального ризику в УЛНА на
ЧАЕС. Наведені дані щодо комбінованого застосування та вибору комбінацій
антигіпертензивних препаратів при лікуванні ГХ в УЛНА на ЧАЕС.
Застосування нововведення сприяє забезпеченню єдиних підходів щодо лікування ГХ, зменшення загального ризику її несприятливого перебігу, прийняття обґрунтованої адекватної тактики подальшого нагляду і, таким чином,
зменшенню впливу ГХ на стан здоров’я і працездатність УЛНА на ЧАЕС.
На дану наукову розробку підготовлені методичні рекомендації.
Нововведення впроваджено у відділенні кардіології та поліклініці
радіаційного реєстру ІКР ННЦРМ.
Необхідне обладнання: електрокардіограф, ехокардіограф, прилад для
добового моніторування ЕКГ і АТ, велоергометр.
Послуги розробників: методичні рекомендації, консультації, курси
стажування.
24.
КПКВ 6561040
Методика діагностики функціонального стану бронхолегеневої системи
(БС) у постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, які зазнали
інгаляційного впливу радіонуклідів.
Автори розробники: Сушко В.О., Швайко Л. І., Базика К.Д.
Контактний телефон: (044) 451-82-61.
Пропонується нововведення, суть якого полягає у проведенні комплексу
функціональних легеневих тестів з метою оцінки стану БС в учасників ЛНА на
ЧАЕС для визначення тяжкості перебігу респіраторних захворювань, оцінки
ризику проведення операційних втручань, оцінки ефективності призначення
лікувально-реабілітаційних заходів. Комплекс функціональних легеневих тестів
включає проведення спірометрії, тестів із бронхолітиками, бодіплетизмографії,
дослідження дифузійної функції легень методом одиночного вдиху. Наведена
методика проведення спірометрії, бодіплетизмографії та дифузійної функції
легень, тестів із медикаментами та критерії оцінки показників функціональних
легеневих тестів. Надані критерії визначення респіраторних порушень з
урахуванням особливостей перебігу хронічного обструктивного захворювання
легень в учасників ЛНА на ЧАЕС, інтепритації отриманих результатів та
експертних оцінок.
Застосування нововведення спрямоване на оптимізацію ранньої діагностики
бронхо-пульмонологічних захворювань в осіб, які зазнали інгаляційного впливу
радіонуклідів аварійного або природного походження.
Нововведення впроваджено у відділенні пульмонології відділу терапії
радіаційних наслідків ІКР ННЦРМ.
Необхідне обладнання: спірограф, бодіплетизмограф, пристрій для
визначення дифузійної спроможності легенів.
Послуги розробників: курси стажування, методичні рекомендації, наукові
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публікації, презентації.
25.
КПКВ 6561040
Спосіб прогнозування розвитку фіброзу печінки (РФП) у хворих із
хронічними дифузними захворюваннями печінки (ХДЗП).
Автори розробники: Саркiсова Е.О., Гасанова О. В.
Контактний телефон: (044) 451-82-73.
Пропонується спосіб прогнозування РФП у ХДЗП, який дозволяє виділити
серед цих хворих групу осіб високого ризику розвитку цирозу печінки, які
потребують цілеспрямованої диференціальної діагностики. Перевагою
нововведення є використання діагностичних методів, що застосовуються при
диспансерному нагляді та при діагностиці супутньої патології інших органів.
Застосування нововведення підвищує ефективність лікування на 85%.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель UA
75750, МПК (2012.01), A61B 5/00 від 10.12.12.
Нововведення впроваджено в поліклініці радіаційного реєстру, відділенні
радіаційної гастроентерології клініки ННЦРМ.
Необхідне обладнання: рентгенограф легенів, сонограф щитовидної залози,
серця, передміхурової залози.
Послуги розробників: патент, курси стажування.
26.
КПКВ 6561040
Методологія ранньої неінвазивної діагностики фіброзу печінки
(РНДФП) у хворих із хронічними дифузними захворюваннями печінки
(ХДЗП), які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС.
Автори розробники: Саркiсова Е.О., Гасанова О.В.
Контактний телефон: (044) 451-82-73
Пропонуються показники стану гепатобіліарної системи та клініко-діагностичні критерії фіброзних змін печінки у хворих на ХДЗП, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. Розроблена методологія РНДФП у хворих із ХДЗП, які
постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, на основі діагностичного алгоритму, який
дозволяє визначити діагноз і стадію фіброзу (F0 – F4) та необхідність проведення
інших діагностичних методів (фіброскан, КТ, МРТ печінки, біопсія печінки).
Нововведення сприяє прогнозуванню розвитку фіброзу печінки у постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС із ХДЗП для подальшого цілеспрямованого
обстеження та проведення лікувально-профілактичних заходів.
Нововведення впроваджено в поліклініці радіаційного реєстру, відділенні
радіаційної гастроентерології клініки ННЦРМ
Необхідне обладнання: ультразвуковий апарат «Aloka SSD -5500» з датчичиком 3,5 МГц, езофагогастродуоденофіброскоп
«Olympus», біохімічний аналізатор Kone Ultra-918,
рентгенографія легенів, сонографія щитовидної
залози, серця, передміхурової залози.
Послуги розробників: методичні рекомендації, курси стажування.
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27.
КПКВ 6561040
Клініко-діагностичні критерії (ДК) фіброзу печінки (ФП) у хворих на
хронічні дифузні захворювання печінки (ХДЗП), які постраждали
внаслідок аварії на ЧАЕС.
Автори розробники: Саркiсова Е.О., Гасанова О.В.
Контактний телефон: (044) 451-82-73.
За результатами аналізу клінічних і лабораторних ознак у постраждалих
внаслідок аварії на ЧАЕС були відібрані найбільш специфічні та інформативні
ДКФП. У віддалені строки після опромінення виявлення сукупності декількох із
наступних ознак: підвищені - білірубін, активність АсТ, тимолова проба,
АсТ/АлТ >1 в біохімічному аналізі крові; знижені - рівень гемоглобіну, кількість
тромбоцитів, лейкоцитів у загальному аналізі крові, а також зміни рівнів гострофазних білків можуть свідчити про розвиток ФП у хворих із ХДЗП, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. Пропонується при ХДЗП у постраждалих
внаслідок аварії на ЧАЕС у віддалені строки після опромінення для своєчасної
діагностики ранніх стадій фіброзу печінки.
Нововведення впроваджено у віддідення гастроентерології відділу терапії
радіаційних наслідків та поліклініку радіаційного реєстру ІКР ННЦРМ.
Необхідне обладнання: біохімічний аналізатор Kone Ultra-918.
Послуги розробників: інформаційний лист, семінари, консультації, курси
стажування.
28.
КПКВ 6561040
Методичні рекомендації (МР) з оптимізації харчування дітей
дошкільного віку (ДВ), які проживають на радіоактивно забруднених
внаслідок аварії (РЗВА) на ЧАЕС територіях.
Автори розробники: Матасар І.Т., Петрищенко Л.М., Луценко О.Г.,
Матасар Т.В., Кадун О.М., Гончар В.К.
Контактний телефон: (044) 489-09-87.
Пропонуються МР, складені з метою покращення забезпеченості есенціальними нутрієнтами раціонів харчування дітей ДВ, які проживають на РЗВА на
ЧАЕС територіях. В СР надаються конкретні приклади складання добових раціонів та тижневих меню для дітей від одного до шести років з визначенням відповідності складу раціонів дітей фізіологічним потребам в поживних речовинах і
енергії. МР можуть бути корисними для лікарів з гігієни харчування, нутріціологів, лікарів зі спеціальностей, які займаються проблемами поліпшення
здоров’я дітей, лікарів загальної практики, сімейних лікарів. Перевагою даних
МР є те, що вони складені для ліквідації ессенціальних нутрієнтних дефіцитів у
дітей дошкільного віку, які проживають на РЗВА на ЧАЕС територіях.
Застосування нововведення зменшує час на виявлення аліментарно
обумовлених патологічних станів у дітей та надання батькам дітей дошкільного
віку обґрунтованих рекомендацій щодо оптимізації харчування.
Нововведення впроваджено на кафедрі гігієни харчування НМУ ім.О.О.Богомольця.
260

Впровадження нововведення потребує 15 тис грн.
Необхідне обладнання: комп’ютер з програмою для визначення хімічного
складу раціонів харчування.
Послуги розробників: методичні рекомендації, консультації, лекції.
______ДУ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР ЕНДОВАСКУЛЯРНОЇ_____
________НЕЙРОРЕНТГЕНОХІРУРГІЇ_НАМН УКРАЇНИ________
04050, м. Київ, вул. П. Майбороди, 32, корпус 5,
контактний тел.: (044) 483-32-17, факс (044) 483-76-00
1.
КПКВ 6561040
Спосіб лікування злоякісних новоутворень (ЗН) головного мозку (ГМ) з
використанням пролонгованого внутрішньоартеріального введення
протипухлинних препаратів (ПВВПП).
Автори розробники: Аннін Є.О., Рибальченко С.В., Олійник Г.М.
Контактний телефон: (044) 483-76-00.
Пропонується спосіб лікування ЗН ГМ з використанням ПВВПП, оснований
на проведенні селективної інфузії хіміопрепаратів в центральне судинне русло за
допомогою мікрокатетера протягом довготривалого часу. При наявності судинної сітки новоутворення оцінюють джерела кровопостачання пухлини. Потім за
допомогою катетера виконують катетеризацію цільового судинного басейну. Катетер постійно промивають гепаринізованим фізіологічним розчином до сумарної дози 8000-10000 од. гепарину. Здійснюється повільне довготривале введення
хіміопрепарату в судину пухлини.
Застосування нововведення збільшує час дії препарату на пухлину і ефект
хіміотерапії буде тим вищим, чим більше фаз клітинного циклу знаходиться під
контролем хіміотерапевтичного препарату; підвищує ефективність хіміотерапевтичного лікування хворих із злоякісними новоутвореннями головного мозку.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «Науковопрактичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України».
Впровадження нововведення потребує кошти - не визначено.
Необхідне обладнання: ангіограф, невідокремлюючий балон-катетер,
хіміопрепарати.
Послуги розробників: курси стажування, консультації, семінари, науковопрактичні конференції.
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Семесько Т.М.
вання, фізичної акгеронтології
та інші
тивності) людей
ім.Д.Ф.Чебопохилого віку,
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Нішкумай О.І.
му у чоловіків з
геронтології
та інші
облітеруючим атеім.Д.Ф.Чеборосклерозом артетарьова
НАМН
рій нижніх кінцівок
України»
та системним
остеопорозом
Поворознюк В.В.,
Оцінка рівня
Інформаційний ДУ «І-ут
4
Балацька Н.І.,
25(ОН) вітаміну D
лист
геронтології
ім.Д.Ф.ЧебоКлимовицький Ф.В.
в пацієнтів із
тарьова
та інші
захворюваннями
НАМН
кістково-м’язової
системи
України»
Поворознюк В.В.,
Про необхідність Інформаційний ДУ «І-ут
4
Тяжка О.В.,
дослідження рівня
лист
геронтології
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Балацька Н.І.
та інші

35.

36.

37.

25(ОН) вітаміну D
ім.Д.Ф.Чебота мінеральної
тарьова
НАМН
щільності кісткової
України»
тканини у дітей та
підлітків
Поворознюк В.В.,
Використання Інформаційний ДУ «І-ут
4
Дзерович Н.І.
показника якості
лист
геронтології
кісткової тканини в
ім.Д.Ф.Чебоклінічній практиці
тарьова
НАМНУ»
Поворознюк В.В.,
Діагностика та Інформаційний ДУ «І-ут
4
Дубецька Г.С.
оцінка гіперурилист
геронтології
кемії у людей
ім.Д.Ф.Чеботарьова
різного віку та статі
НАМНУ»
Семесько Т.М.,
Рекомендації щодо Інформаційний ДУ «І-ут
4
Синєок Л.Л.,
раціоналізації
лист
геронтології
Романенко М.С.,
харчування людей
ім.Д.Ф.ЧебоТомаревська О.С. передпенсійного та
тарьова
НАМН
пенсійного віку,
України»
зайнятих на
виробництві

ДУ «ІНСТИТУТ ГІГІЄНИ та МЕДИЧНОЇ ЕКОЛОГІЇ ім. О.М.Марзєєва
НАМН УКРАЇНИ»
38.
Козярін І.П.,
Гігієнічні вимоги Навчальний Київ, 2012 129
Корзун В.Н.
та методи контропосібник
лю за організацією
харчування дітей у
навчально-виховному та оздоровчих
закладах
39.
Камалов Р.Х.,
Аналіз стану здо- Інформаційно- Ірпінь: ВМД 177
Антомонов М.Ю.,
ров’я військовоаналітичні
МО
Лопін Є.Б.,
службовців Зброй- матеріали
України,
Мостовой В.В.
них сил України за
НДІ ПВМ
та інші
показниками 2001ЗС України,
2009 рр.
2011
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40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

Жаховський В.О.,
Лопін Є.Б.,
Антомонов М.Ю.

Аналіз показників Інформаційно- Ірпінь: ВМД 53
використання ліж- аналітичні
МО
кового фонду ліматеріали
України,
карняних закладів
НДІ ПВМ
охорони здоров’я
ЗС України,
Збройних сил
2011
України у 20082009 рр.
Голубятников Н.И. Биологическая бе- Монографія
Одеса:
490
зопасность между«Укрмормед
народного морсиздат», 2012
кого судоходства
Голубятников Н.И., Основы медикоПрактикум
Одесса, 353
Сиденко В.П.,Войтенсанитарной
2012
ко А.М.,Лякин А.И.
обработки
Голубятников Н.И., Биоэкологическая
УчебноОдесса, 151
Сиденко В.П.,
безопасность су- методическое
2012
Войтенко А.М.
довых балластных
пособие
вод
Сиденко В.П.,
Морская медицинПособиеОдесса, 335
Голубятников Н.И., ская лоция (ММЛ) практикум
2012
Войтенко А.М.
«Региональные
порты юговосточной Азии
Сердюк А.М. - шефДовкілля та
Журнал
К.: Фірма
редактор
здоров‘я. № 1,
«Деркул», 80
Видавничий 80
№ 2,
№ 3,
дім «Аван- 80
№ 4.
пост», 2011 80
За ред. Сердюка А.М. Гігієна населених
Збірник
Вип. 59, 60.
місць
Вип.59,
-К.: Міжрег. 396;
вип. 60,
вид.центр 385
«Медінформ», 2012
Сердюк А.М. - шеф- Актуальні питання Збірка тез Вип.12. – К.: 256
редактор
гігієни та екологіч- доповідей
ДУ «ІГМЕ
ної безпеки Укра- наук.практ. НАМНУ»,
їни (8-і марзєєвські конференції
2012
читання)
Полька Н.С.,
Оцінка добових
Методичні
№
16
Калиниченко І.О.,
енерговитрат для рекомендації 169.11/217.1
Гозак С.В. та ін.
визначення рівня
2, К., 2012
рухової активності
дітей старшого
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49.

Полька Н. С.,
Гозак С. В.,
Станкевич Т. В.

50.

Карпенко Л.В.,
Осіпова О.Е.

51.

Карпенко Л.В.,
Осіпова О.Е.

52.

Таран В.В.

53.

Таран В.В.

54.

Таран В.В.,

55.

Таран В.В.

дошкільного віку
Впровадження програми профілактики
і корекції порушень опорно-рухового апарату «Красива постава дитини» в навчальний
процес закладів
дошкільної та
середньої освіти
Методичні вказівки
із застосування засобу інсектицидного "Тетрацин" для
знищення синантропних комах
Методичні вказівки
із застосування
засобу інсектицидного "Ципромал
к.е." для знищення
синантропних
членистоногих
Методичні вказівки
із застосування
засобу "Стабімед
(Stabimed)" з метою
дезінфекції та
передстерилізаційного очищення
Методичні вказівки
із застосування
засобу "Мелісептол
рапід (Meliseptol
rapid)" з метою
дезінфекції
Методичні вказівки
із застосування
засобу "Ді-Хлор" з
метою дезінфекції
Методичні вказівки
із застосування
засобу "Біохлор" з
268

Методичні
№
16
рекомендації 168.11/38.12
К., 2012

Методичні
рекомендації

№ 55-2011
від
30.12.2011
К., 2011

11

Методичні
рекомендації

№ 50-2012
від
30.11.2011
К., 2011

11

Методичні
№
15
рекомендації 61-2012 від
31.01.2012
К., 2012

Методичні
рекомендації

№ 62-2012
від
31.01.2012
К., 2012

11

Методичні
рекомендації

№ 84-2012
від
27.02.2012
К., 2012
№ 82-2012
від
27.02.2012

25

Методичні
рекомендації

18

56.

Таран В.В.

57.

Таран В.В.

58.

Таран В.В.,

59.

Таран В.В.

60.

Таран В.В.

61.

Таран В.В.

62.

Гозак С.В.,
Воробйов О.Ф.,
Станкевич Т.В.,
Тимошенко О.Є.

метою дезінфекції
К., 2012
Методичні вказівки Методичні № 103-2012
із застосування
рекомендації
від
засобу "HD 410" з
09.04.2012
метою дезінфекції
К., 2012
Методичні вказівки Методичні
№№ 101,
із застосування
рекомендації 104-106засобів "Orotol
2012 від
plus", "FD 322",
09.04.2012
"FD 312", "MD
К., 2012
520" з метою
дезінфекції
Методичні вказівки Методичні № 107-2012
із застосування
рекомендації
від
засобy "ID 212
09.04.2012
forte" з метою
К., 2012
дезінфекції та
перед стерилізаційного очищення
стоматологічних
інструментів
Методичні вказівки Методичні № 122-2012
із застосування
рекомендації
від
засобу "Софта-Ман
09.07.2012
К., 2012
/ Softa-Man" з
метою дезінфекції
Методичні вказівки Методичні № 131-2012
із застосування
рекомендації
від
засобу "FD 366
31.08.2012
sensitive" з метою
К., 2012
дезінфекції
Методичні вказівки Методичні № 130-2012
із застосування
рекомендації
від
31.08.2012
засобу "Хлорель" з
метою дезінфекції
К., 2012
Програма профі- Інформаційний № 285- 2011
лактики і корекції
лист
К.: «Укрмедпатентінфор
порушень опорном» 2011
рухового аппарату
дітей у закладах
дошкільної та
середньої освіти
«Красива постава
дитини»
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10

9

13

10

9

23

4

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

Гозак С.В.,
Калиниченко І.О.,
Дегтярьов Ю.П.
та ін.

Оцінка склепіння Інформаційний № 126 –
стопи учнів загальлист
2011, К.:
ноосвітніх навчаль«Укрмедпаних закладів у скритентінформ»
нінгових дослід2011
женнях
Турос О.І.,
Проблеми оцінки Інформаційний №299– 2011,
Михіна Л.І.,
якості повітря жилист
К.:«УкрмедАнаньєва О.В.
тлових та громадпатентінських приміщень
форм» 2011
Турос О.І.,
Формування «ко- Інформаційний № 300 –
Михіна Л.І.,
роткого переліку»
лист
2011, К.:
Петрук О.В.
специфічних за«Укрмедпабруднюючих хімічтентінформ»
них речовин для
2011
контролю хімічної
безпеки повітря
приміщень житлових і громадських
будинків
Турос О.І.,
Удосконалення Інформаційний № 301 –
Михіна Л.І.,
температурних
лист
2011, К.:
Маремуха Т.П.
умов дослідження
«Укрмедпаполімерних матетентінформ»
ріалів, які вико2011
ристовуються для
оздоблення приміщень непромислового призначення
Тимченко О.І.,
Оцінка ступеня Інформаційний № 280 –
Приходько А.М.,
відносин між лікалист
2011, К.:
Линчак О.В. та ін.
рями та їх паці«Укрмедпаєнтами методом
тентінформ»
анкетування
2011
Тимченко О.І.,
Ретроспективний Інформаційний № 273 –
Линчак О.В.,
аналіз виношування
лист
2011, К.:
Поканєвич Т.М.
«Укрмедпавагітностей у жіта ін.
нок, що проживатентінформ»
ють у радіоактивно
2011
забруднених
населених пунктах
Гуліч М.П.,
Інтегральна оцінка Інформаційний № 305 –
Поліщук Т.В.
мікронутрієнтного
лист
2012, К.:
та інші
складу молока і
«Укрмедпа270
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3

70.

Гуліч М.П.,
Поліщук Т.В.
та інші

71.

Черніченко І.О.,
Литвиченко О.М.,
СовертковаЛ.С.,
Зінченко Н.О.

Черніченко І.О.,
Литвиченко О.М.,
Зінченко Н.О.,
СовертковаЛ.С.
73. Пономаренко М.С.,
Клименко І.В.,
Корчак Г.І. та інші
72.

74.

Платонова А.Г.,
Яцковська Н.Я.,
Джурінська С.М.,
Шкарбан К.С.

75.

Платонова А.Г.,
Яцковська Н.Я.,
Джурінська С.М.,
Шкарбан К.С.

традиційних кислотентінформ»
молочних про2011
дуктів вітчизняного
виробництва
Гігієнічна оцінка Інформаційний № 304 –
фактичного сполист
2012, К.:
живання молоко«Укрмедпапродуктів дитячим
тентінформ»
населенням Укра2012
їни та визначення
їх ролі в забезпеченні раціону
харчування
кальцієм
Внутрішні джерела Інформаційний № 285 –
забруднення повілист
2012, К.:
тря житлових при«Укрмедпаміщень хімічними
тентінформ»
канцерогенами як
2012
потенційна небезпека для здоров’я
людини
Доказовість
Інформаційний №242 – 2012
канцерогенної
лист
К.: «Укрмеднебезпеки
патентінфор
пасивного куріння
м» 2012
Оптимізація ком- Інформаційний № 291 –
плаєнтності перлист
2012 К.:
соналу щодо на«Укрмедпат
ентінформ»
лежної гігієни рук
2012
та застосування
засобів для гігієнічної обробки рук
Визначення роз- Інформаційний № 57 – 2012
витку зорової втолист
К.: «Укрмедми у дітей 7-17 ропатентінків в умовах візуформ»
ального наван2012
таження
Метод інтегральної Інформаційний № 160 –
гігієнічної оцінки
лист
2012 К.:
робочої пози ди«Укрмедпат
ентінформ»
тини під час роботи
на комп’ютері
2012
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3

2

3

3

3

3

76.

Платонова А.Г.,
Яцковська Н.Я.,
Джурінська С.М.,
Шкарбан К.С.

77.

Платонова А.Г.,
Яцковська Н.Я.,
Пашинська С.Л.

78.

Платонова А.Г.,
Яцковська Н.Я.,
Джурінська С.М.,
Пашинська С.Л.
Платонова А.Г.,
Шкуро В.В.,
Яцковська Н.Я.

79.

80.

81.

82.

83.

Полька Н.С.,
Платонова А.Г.,
Яцковська Н.Я.,
Шкуро В.В.
Полька Н.С.,
Платонова А.Г.,
Яцковська Н.Я.,
Пашинська С.Л.
Полька Н.С.,
Платонова А.Г.,
Яцковська Н.Я.,
Пашинська С.Л.
Платонова А.Г.,
Яцковська Н.Я.,
Пашинська С.Л.

84.

Волощенко О.І.,
Раєцька О.В.,
Яловенко О.І.

85.

Станкевич В.В.,
Янко Н.В.,

Методика оцінки Інформаційний № 13 – 2012
ефективності
лист
К.: «Укрмедоздоровлення дітей
патентінформ»
6-17 років в закла2012
дах оздоровлення
та відпочинку
Скринінг-оцінка Інформаційний № 14 – 2012
гармонійності
лист
К.: «Укрмедфізичного розвитку
патентінфор
дітей 6-7 років
м» 2012
Скринінг-оцінка Інформаційний № 55 – 2012
фізичного розвитку
лист
К.:«Укрмедпатентіндітей 6-17 років за
індексом Вервека
форм» 2012
Оцінка енергови- Інформаційний № 56 – 2012
трат дітей 6-10
лист
К.: «Укрроків на окремі
медпатентін
види рухової
форм» 2012
діяльності
Визначення фізич- Інформаційний № 58 – 2012
них якостей та озлист
К.: «Укрнак втоми у дітей 6медпатентін
15 років
форм» 2012
Оцінка гармоній- Інформаційний № 59 – 2012
ності функціолист
К.:«Укрмеднального стану
патентіндітей 6-17 років за
форм»
силовим індексом
2012
Скринінг-оцінка Інформаційний № 60 – 2012
фізичного розвитку
лист
К.:«Укрмедпатентіндітей 6-17 років за
індексом Кетле
форм» 2012
Кількісне та якісне Інформаційний № 157 –
визначення вмісту
лист
2012
води в організмі
К.:«Укрмеддітей 6-17 років
патентінформ» 2012
Спосіб оцінки зво- Інформаційний № 15 – 2012
ложеності шкіри
лист
К.:«Укрмедкорнеометром як
патентінпоказника її
форм»
подразнення
2012
Рекомендації з еко- Інформаційний № 161- 2012
лого-гігієнічної
лист
К.:«Укрмед272

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Трахтенгерц Г.А.

оцінки рівня запатентінбруднення атмосформ»
ферного повітря
2012
національних
природних парків
на прикладі
Шацького
86.
Черниченко І.О., Використання при- Інформаційний № 283 - 2011 3
Баленко Н.В.,
скорених методів
лист
К.:«УкрмедСоверткова Л.С.
для оцінки канцепатентінта ін.
форм»
рогенної активності
2011
різних доз хімічних
канцерогенів з
метою їх
регламентації
87.
Черниченко І.О., Використання при- Інформаційний № 284- 2011 3
Литвиченко О.М., скорених методів у
лист
К.: «УкрБаленко Н.В. та ін.. гігієнічних дослімедпатентдженнях для іденінформ»
тифікації канце2011
рогенів навколишнього середовища
88.
Корзун В.Н.,
Використання чор- Інформаційний № 241 - 2012 6
Котикович Ю.С.,
номорської водолист
К.: «УкрПарац А.М. та ін. рості цистозіри для
медпатентінформ»
індивідуальної та
2012
групової профілактики йоддефіцитних захворювань
ДУ «ІНСТИТУТ ДЕРМАТОЛОГІЇ ТА ВЕНЕРОЛОГІЇ НАМН УКРАЇНИ»
89.
Мавров Г.І.,
Діагностика та ліку-Довідник лікаТОВ
278
Волкославська В.М., вання в дермато- ря. Дермато- „ДокторГутнєв О.Л.
венерології
логвенеролог Медіа”
90.
Бочаров В.А.,
Запалення шкіри Монографія „Просвіта” 280
Зябліщев С.В.,
Бондаренко Г.О.
та інші
91. Солошенко Е.М.,
Алергічні хвороби Керівництво ХНУ ім. 291
Попов М.М.,
для практичВ.М.
Чернуський В.Г.
них лікарів
Каразіна
92. Солошенко Е.М.,ФеДерматоУчебное посо- „Свидлер 652
дотов В.П., Дюдюн
венерология
бие (друге
А.Л.”
А.Д.,Степаненко В.І.
видання)
273

ДУ «ІНСТИТУТ ЕНДОКРИНОЛОГІЇ ТА ОБМІНУ РЕЧОВИН ІМ. В.П.
КОМІСАРЕНКА НАМН УКРАЇНИ»
93.
Тронько М.Д.,
Азбука життя з
Монографія
Київ: ООО, 68
Ткач С.М.,
цукровим
«ТетрисМилютина Т.Л.
діабетом
принт»,
2012.
94.
Тронько Н.Д.,
Настольная
Справочник К., «Доктор- 450
Большова Є.В.
книга врачаврача
медиа», 2012
эндокринолога
95.
Кравченко В.І.,
Наукове обґрунту- Монографія Київ, В-тво 268
Матасар І.Т.,
вання масової про«Аграрна
Тронько М.Д.,
філактики йодозаосвіта», 2011
Гайдаєв Ю.О.
лежних захворювань шляхом оптимізації вмісту йоду
в раціоні
харчування
96.
Матасар І.Т.,
Соціальні, медичні Монографія Київ, В-тво 166
Гайдаєв Ю.О.,
та економічні ас«Аграрна
Кравченко В.І.
пекти ліквідації неосвіта»,
2011
стачі йоду в харчуванні населення
97. За ред.Корпачева В.В., Метаболизм неге- Монографія К.: Книга 104
Скибун В.Н.,
мованого железа
плюс, 2012
Лубянова И.П.,
при сахарном
Гурина Н.М. та інші
диабете 2 типа
98. За ред. Тронька М.Д. Ендокринологія Журнал.Том17 Київ:ТОВ.
№ 1-4
«ДІА», 2012
100.
Лучицький Є.В..
Особливості діаг- Методичні
Київ,
24
Лучицький В.Є.,
ностики та ліку- рекомендації
2012
Тронько М.Д.
вання еректильної
дисфункції у
чоловіків, хворих
на цукровий діабет
101.
Большова О.В.,
Затримка росту у
Методичні
Київ,
34
Вишневська О.А., дітей: діагностика, рекомендації
2012
Спринчук Н.А.
лікування, прогнозування ростової
та інші
відповіді на лікування рекомбінантним гормоном
росту
102.
Єфімов А.С.,
Лікування ранніх
ІнформаКиїв,
4
274

Цимбал Т.С.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

стадій діабетич-ної ційний лист
нефропатії у
хворих на цукровий діабет типу 1.

2012

ДУ «ІНСТИТУТ ЕПІДЕМІОЛОГІЇ ТА ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ
ім. Л.В.ГРОМАШЕВСЬКОГО НАМН УКРАЇНИ»
Колектив авторів, в
Гармонізований
Монографія МБФ”Міжн 240
тому числі: Круглов звіт України про
ародний
Ю.В., Марцино- досягнутий прогрес
Альянс з
вська В.А.,
у здійсненні захоВІЛ/СНІД в
Щербінська А.М.
дів на епідемію
Україні”,
СНІД
Київ,2012
За ред.
Сторінки історії.
Монографія СПД ФО 157
Марієвського В.Ф. ДУ «Ін-т епідеміо“Коломіцин
логії та інфекційВ.Ю.”,
них хвороб ім. Л.В.
Київ, 2012
Громашевського
НАМН України»
Салманов А.Г.,
Антибіотикорезис- Монографія “НТМТ”, 455
Марієвський В.Ф. тентність в хірургії
Харків, 2012
Бойко В.В. та інші
Задорожна В.І.,
Поліомієліт: імуно- Монографія “ДІА”,Київ, 272
Фролов А.Ф.,
профілактика та її
2012
Зубкова Н.Л.
вплив на еволюцію
та ін.
епідемічного
процесу
Гомоляко І.В.,
«MorphoBioTest»
Авторське
Державна
Янченко В.І.,
(індекс гістологіч- право на твір
служба
Швадчин І.О.
ної активності) –
інтел. власн.
комп’ютерна
України.
програма
Київ, 2012
Гураль А.Л.,
ВІЛ - інфекція в
Інформацій- МБФ”Міжн 27
Щербінська А.М.,
Україні
ний бюлетень ар.Альянс з
Круглов Ю.В.,
№ 36
ВІЛ/СНІД в
та ін.
Україні”,
Київ,2011
Гураль А.Л.,
ВІЛ - інфекція в
Інформацій- МБФ”Міжн 81
Щербінська А.М.,
Україні
ний бюлетень ар. Альянс з
Круглов Ю.В.
№ 37
ВІЛ/СНІД в
та ін.
Україні”,
Київ,2012

275

110.

111.

112.

Матяш В.І.,
Березіна Л.В.,
Панасюк О.Л.,
та інші
Матяш В.І.,
Ясеновий С.П.,
Токунова Т.Л.
Та інші
Матяш В.І.,
Зінченко Г.Г.,
Березіна Л.В.
Та інші

“Укрмедпат 4
ентінформ”,
Київ,
2012
“Укрмедпа 4
тентінфор
м”, Київ,
2012
“Укрмедпа
тентінфор
м”, Київ,
2012

Сайт МОЗ
України
http:moz.g
ov.ua/ua/po
rtal/
Київ, 2012
114.
В’ялих Ж.Є.,
Методи лаборатор- Методичні
Сайт МОЗ
Поліщук О.І.,
ної діагностики за- рекомендації
України
Видайко Н.Б.,
хворювань, виклиhttp:moz.g
Капітанова І.М.
каних Yersinia
ov.ua/ua/po
Pseudotuberkulosis
rtal/
Київ, 2012
115. Широбоков В.П., Сучасні методи ді- Методичні “УкрмедпаБобир В.В.,
агностики ентеро- рекомендації тентінформ”
Доан С.І. та інші
вірусних інфекцій
Київ,2012
116.
За редакцією
Сучасний стан та Збірка робіт Нью Віво
В.Ф.Марієвсь-кого. проблеми інфекцій(тези
Комунікей
ної захворюваності доповідей)
шн Груп,
Київ, 2012
в Україні (присвячена 125-річчю з
дня народження
Л.В.Громашевського)
113.

Зарицкий А.М.,
Бубало В.О.

Методика лазерної Інформаційтерапії при лікуний лист
ванні герпесвірусних інфекцій
Методика застосу- Інформаційвання лазерного
ний лист
опромінення у
хворих на хронічний
гепатит С
Методика лазерної Інформаційтерапії при лікуний лист
ванні герпес вірусної інфекції жіночих статевих органів
Методи виділення
Методичні
та ідентифікації
рекомендації
сальмонел

4

18

20

24

31

ДУ «ІНСТИТУТ ЗАГАЛЬНОЇ ТА НЕВІДКЛАДНОЇ ХІРУРГІЇ НАМН
УКРАЇНИ»
117. Гол. ред. Бойко В.В.
Харківська
Медичний ТОВ фірма
Заст.гол.ред.Криворуч хірургічна школа науково-практ. «НТМТ», 165
ко І.А.,Тарабан І.А.
№ 1/2012
журнал
Харків-2012
276

118. Гол. ред. Бойко В.В.
Харківська
Медичний ТОВ фірма
Заст.гол.ред.Криворуч хірургічна школа науково-практ. «НТМТ»,
ко І.А., Тарабан І.А.
№ 3/2012
журнал
Харків-2012
119. Гол. ред. Бойко В.В.
Хірургічна
Всеукраїнськи ТОВ фірма
Заст.гол. ред.:
перспектива 1/2012 й збірник
«НТМТ»,
Логачов В.К.,
наукових Харків-2012
Тарабан І.А.
праць
120.
Бойко В.В.,
Онкохирургия.
Керівництво Харьков:
Замятин П.Н.
Том 1
для лікарів ТИМПабли
шгруп 2012
121.
Бойко В.В.,
Онкохирургия.
Керівництво Харьков:
Замятин П.Н.
Том 2
для лікарів ТИМПабли
шгруп 2012
122.
Бойко В.В.,
Онкохирургия.
Керівництво Харьков:
Замятин П.Н.
Том 3
для лікарів ТИМПабли
шгруп 2012
123.
Бойко В.В.
Онкохирургия Том Керівництво Харьков:
Замятін П.М.
4
для лікарів ТИМПабли
шгруп 2012
124. Бойко В.В.,Суслов
Сучасна
НавчальноСПДФО
В.В., Яворський В.В. трансфузіологія
методичний Бровін О.В.,
та інші
посібник Харків. 2012
125.
Ю.І.Козін
Інновації в
Бібліографічни Харків. медицині та житті й показчик ІІ
2012
126. Гол.ред. Никонов В.В.
Медицина
Журналы: ПП «Астро»
Зам. гол. ред. Брандис
неотложных
1№ 1 (40)
Донецьк . состояний
№ 2 (41)
2011
Т.Я.,
№ 3 (42)
Феськов А.Э. (зам. гл.
№ 4 (43)
редактора)
№ 5 (44)
В.И.Целуйко
№ 6 (45)
И.З.Яковцов
та інші
№ 7-8 (46)
127.
Польовий В.В.,
Хірургічна тактика Монографія Видавництв
Бойко В.В.,
при травматичних
о БДМУ
Сидорчук Р.І.
ушкодженнях
Чернівці
та інші
органів черевної
2012
порожнини
128.
Пронин В.А.
Патология черве- Монографія
«СИМ»
Бойко В.В.
образного отростка
Харьков и аппендэктомия
2012
129.
Польовий В.П.,
Перитоніт –
Монографія СПД Лівак
Бойко В.В.,
одвічна проблема
У.М. ЧерСидорчук Р.І.
невідкладної
нівці: мед
хірургії
універ. 2012
277

151

64

716

620

562

532

200
79

168
100
156
160
138
108
200
415

303

373

130. Бойко В.В.,Салманов Антибіотикорезист Монографія
А.Г.,Марієвсьентність в хірургії
кий В.Ф. та інші

131.
132.

133.

134.

135.

136.

137.

138.

Харків . – 445
«НТМТ». –
2012. –

ДУ «ІНСТИТУТ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ НАМН УКРАЇНИ»
Кундієв Ю.І,
Пневмоконіози:
Монографія
Київ,
Басанец А.В.
епідеміологія,
Авіцена,
рання діагностика
2012
Амджадін Л.М.,
Дослідження стиг- Монографія
Київ,
Привалов Ю.О.,
ми і дискримінації,
2012
Чепурко Г.І.,
пов’язаної з ВІЛТа інші
статусом, серед медичних працівників
і по відношенню до
пацієнтів в Україні
Кундієв Ю.І.,
Гігієна праці
Підручник
Київ,
Яворовський О.П.,
Медицина,
Шевченко А.М.
2011
та ін.
Трахтенберг І.М., Промислова токсиНаукове
Київ,
Коршун М.М.,
кологія (наукові
видання
Авіцена,
Дмитруха Н.М.,
2012
пріоритети, досвід,
та інші
підсумки)
Скибун В.Н.,
Метаболизм негеНаукове
Без
Лубянова И.П.,
мового железа при
видання
видавницГурина Н.М., та інші сахарном диабете 2
тва, 2012
типа
Гол. ред.
Укр. ж. з проблем
Журнал
Київ,
Кундієв Ю.І.
мед. праці №1 (29)
Авіцена,
2012
№2 (30)
№3 (31)
№4 (32)
Колектив
Етика нанотехноЗбірник
Київ,
авторів
логій та нанобезНАН
України,
пека (Мат.Другого
2012
між нар.семінару,
10 жовтня 2012,
Київ, Україна)
Колектив
Етичні проблеми
Збірник
Київ,
авторів
профілактичної меАрктур-А,
дицини: вплив дов2012
кілля, харчування,
та умов праці на
здоров’я населення
278

174

151

904

160

104

88
92
92
94
85

92

139.

Колектив
авторів

140.

Колектив
авторів

141.

142.

143.

144.

Демецкая О.В.,
Леоненко О.Б.,
Ткаченко Т.Ю.
Тімошина Д.П.,
Лубянова І.П.,
Рябоконь С.І.
Трахтенберг І.М.
Дмитруха Н.М.
Апихтіна О.Л.
та інші
Басанець А. В.
Андрущенко Т.А.
Лубянова І.П.
та інші

(Мат. VI Міжн. сим.
з біоетики 11-12
жовтня 2012, Київ)
Гігієнічна наука та
Збірник
практика: сучасні
реалії, (Мат. XV
з‘їзду гігієністів
України, Львів, 2021 вересня)
Хризотиловый азУкр. ж. з
бест: оценка и
проблем мед.
праці
управление риском.
(Мат. межд. конф., (Додаток)
21-22 ноября 2012,
Киев)
Нанобезпека на роБрошура
бочому місці

Львів,
Нац.Мед.
ун-тет ім.
Данила
Галицького, 2012
Київ,
204
Авіцена,
2012

Київ,
Авіцена,
2012
Київ,
МЕДІАПРО, 2012

Атестація робочих Електронний
місць за умовами
ресурс
праці: що повинен Довідкове
видання
знати роботодавець
Патогенетично об- Інформацій- № 271-011
грунтовані критерії ний лист
К.:Укрмедпатентінгематотоксичної дії
свинцю
форм, 2011
Маркери визначен- Інформацій- №140-012
ня індивідуальної
ний лист
К.:Укр-медсхильності до рипатентінзику розвитку арформ, 2012
теріальної гіпертензії та ішемічної
хвороби серця у
шахтарів вугільних
шахт України

4

3

3

ДУ «ІНСТИТУТ МЕДИЧНОЇ РАДІОЛОГІЇ ім.С.П. ГРИГОР’ЄВА
НАМН УКРАЇНИ»
145.
Гол.ред.
«Український
ДУ Ін-т мед.
НауковоПилипенко М.І.
радіологічний
рад. ім.С.П.
практичний
журнал»
Григор’єва 486
журнал
4 випуск
НАМНУ
279

146.

Афанасьєва Н.І.,
Дикан І.М.,
Мужичук О.В.

147.

Пилипенко М.І.

148.

Адміністрація ДУ
ІМР, співробітники
ВНОРДН та обчислювального центру
інституту

149.

Адміністрація ДУ
ІМР, співробітники
ВНОРДН та обчислювального центру
інституту

150.

Адміністрація ДУ
ІМР, співробітники
ВНОРДН та обчислювального центру
інституту

151.

Радзішевська Є.Б.,
Васильєв Л.Я.,
Вікман Я.Е.,
Солодовнікова О.О.

«Пухлини щитопоДУ Ін-т мед.
дібної залози. (Етірад.ім.С.П
ологія, патогенез,
Григор’єва
Монографія
112
діагностика лікуНАМН
України
вання, спостереження)»
Вибрані лекції з
ДУ Ін-т мед.
радіології
рад. ім.С.П.
Монографія
200
Григор’єва
НАМНУ
Матер.наук.-практ.
конф. УТРО «Актуальні питання проДУ Інститут
меневого і комбі- «Український медичної
нованого лікування радіологічний радіології ім.
110
онкозахворювань і
журнал», С.П. Григор’
профілактика
вип. 2, 2012 р єва НАМН
ускладнень»
України
(Харків, 21–22
травня, 2012 р.)
Матер.наук.-практ.
ДУ Інститут
конф.«Сучасні
«Український медичної
досягнення в ядер- радіологічний радіології ім.
49
ній медицині»
журнал», С.П. Григор’
(Вінниця,24–25
вип. 3, 2012 єва НАМН
вересня 2012 р.)
України
Матер.наук.-практ.
конф. «Сучасні
підходи до диспанДУ Ін-т мед.
«Український
серизації працююрад.ім.С.П.
радіологічний
чих із джерелами
Григор’єва 16
журнал»,
іонізивного випроНАМН
вип. 3, 2012
мінення»(Харків,
України
18–19жовтня 2012
р.)
«База даних форФотоофсетна
малізованої інлаб. Укрмедформації про па- Інформаційн
патентін- 4
цієнтів із вториний лист
форм МОЗ
ними метахронними
України
пухлинами»

280

152.

Пилипенко М.І.,
Васильєв Л.Я.,
Гайсенюк Л.О.,
Кулініч Г.В.,
Стадник Л.Л. та
інші

«Організація та проведення диспансерДУ Інститут
ного медичного
медичної
обстеження праМетодичні радіології ім.
52
цюючих із джерекомендації С.П. Григор’
релами іонізувальєва НАМН
них випромінень в
України
Україні»

ДУ «ІНСТИТУТ МІКРОБІОЛОГІЇ ТА ІМУНОЛОГІЇ ім. І.І.Мечнікова
НАМН УКРАЇНИ»
153.
Гол. ред.
Аннали
Електронний ДУ «ІМІ 876
Волянський Ю.Л.
Мечниковського науковий фа- НАМН»
Інституту
ховий журнал
154. За ред. Волянского
Механизмы
Монографія
Харків: 320
Ю.Л. А-ры: Колотова
изменчивости
«В-тво
прокариот
НТМТ»
Т.Ю.,Кучма И.Ю.,
Широбоков В.П. и др.
155.
Бойко Л.Т.,
Методы исследо- Навчальний Овруч: КП 40
Короп А.Г.,
вания спинномозпосібник
«ОРТ»
Казмирчук В.В.
говой жидкости
156. Волянский Ю.Л.,ЧерСтафилококк.
Навчальний
Харків: 82
нявский В.И.,Бирю- Классификация и
посібник
СПД ФО
кова С.В.,
лабораторная
«Бровін»
и др.
диагностика
ДУ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ХІРУРГІЇ
ім.М.М.Амосова НАМН УКРАЇНИ»
157.
Хирургическое лечение митральных
пороков сердца в
условиях искусНауковий
Книшов Г.В.,
ственного кровоМонографія
світ,
132
Попов В.В.
обращения без ис2012
пользования донорской крови и ее
компонентов
158.
Щорічник наукових
Відповідальні
праць Асоціації
Наукове
ТОВ «Нікаредактори:
серцево-судинних
видання
590
Прінт» - К.,
Г.В.Книшов,
хірургів України.
(збірник)
2012
В.Б.Максименко
Вип.20. Серцевосудинна хірургія
281

ДУ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ФТИЗІАТРІЇ І ПУЛЬМОНОЛОГІЇ
ім. Ф.Г. ЯНОВСЬКОГО НАМН УКРАЇНИ»
159.
Фещенко Ю. І.,
Сумісне викорис- Монографія
Київ :
22
Гайова Л.В.,
тання вітаміну В6 та
Медицина, 0
Журило О. А.,
2012
ізоніазіду в лікуванПленов С. М.
ні деструктивного туберкульозу
160.
Радионов Б. В.
Руководство по Руководство Днепропет 334
[и др.]
хирургии
ровск : РИА
туберкулеза
«Днепр–
VAL», 2012
161.
Фещенко Ю. І.,
Ідіопатичний
Методичний
НІФП
24
Гаврисюк В. К.,
легеневий
посібник
НАМН. –
Лещенко С. І.
фіброз:
162. Ячник А. І., ЛитвиКлініка,
Київ :
ненко Г.В.,Ліскіна
діагностика,
[б. в.], 2012
І.В., Моногарова Н.Є.
лікування
163. Под общей редакцией Справочник для Навчальний Запоріжжя: 360
Просветова Ю.В.
пульмонолога и
посібник
[б. в.], 2011,
фтизиатра
ISBN 978966-653292-6
164. За загальною ред. Лікарська трудова Навчальний Запоріжжя: 208
Просвєтова Ю.В.
експертиза та мепосібник
[б. в.], 2010,
дична реабілітація
ISBN 978хворих на туберку966-653238-4
льоз і неспецифічні
захворювання
легень
165.
Под общей
Неотложные
Навчальний Запоріжжя: 260
редакцией
состояния в клинике посібник
[б. в.], 2011,
Фуштея И. М.
ISBN 978внутренних
966-653болезней
264-3
166.
Калабуха І.А.,
Застосування біо- Методичний НІФП НАМН 16
Радіонов Б.В.,
логічного зварю- посібник для
– Київ :
Маєтний Є.-М.
вання тканин при
[б. в.], 2012
лікарів
та інші
хірургічному
лікуванні хворих на
туберкульоз легень
167. Фещенко Ю. І.,ОпаСучасні методи Методичний НІФП НАМН 34
насенко М.С.,Кли- лікування випотів посібник для
– Київ. :
менко В.І. та інші
різного генезу
лікарів
[б. в.], 2012
168. Кононенко В. А., Бу282

рятинський В. М.,Сташенко О. Д. та інші
169.
Фещенко Ю. І.,
Негоспітальна та но- Методичний
Голубовська О.А.,
зокоміальна (госпосібник
Гончаров К. А., та пітальна) пневмонія
інші
у дорослих осіб: етіологія, патогенез,
класифікація, діагностика, антибактеріальна терапія
170.
Фещенко Ю.І.,
Основні засади
Посібник з
Мельник В.М.,
організації медичної організацій
Матусевич В.Г.
допомоги хворим на но-методичта інші
ної роботи
туберкульоз

НІФП НАМН 123
– Київ :
[б. в.], 2012. –
123 с.

[Електрон 150
ний ресурс].
URL http://
ifp.pulm/ftp
1/original/20
12/feschenk
o2012-1.pdf
НІФП НАМН 46
– Київ :
[б. в.], 2012

За ред.Фещенка
Порівняльні дані Довідник
Ю.І.,Линник М.І., про розповсюдьжеНедоспасова О.П., ність хвороб оргата інші
нів дихання і медичну допомогу хворим
на хвороби пульмонологічного та алергологічного профілю в Україні за
2008– 2011 рр.
172.
Гаврисюк В.К.,
Алгоритм ранньої Інформацій- НІФП НАМН 4
Ячник А.І., Лещенко діагностики ідіопа- ний лист
– Київ :
С.І.,Меренкова Є.О. тичних інтерсти[б. в.], 2012
ціальних пневмоній
173.
Фещенко Ю. І.,
Використання
Інформацій- НІФП НАМН 4
Черенько С. О.,
фторхінолонів в
ний лист
– Київ :
Погребна М. В. комплексному ліку[б. в.], 2012
та інші
ванні хворих на
мультирезистентни
й туберкульоз легень та туберкульоз
із розширеною
резистентні
стю МБТ
174.
Фещенко Ю. І.,
Використання різ- ІнформаційНІФП
4
Черенько С. О.,
них режимів хімі- ний лист
НАМН. –
Литвиненко Н. А., отерапії для хворих
Київ :
171.

283

та інші

175.

Бялик Й.Б.,
Давиденко В.В.

176.

Фещенко Ю.І.,
Яшина Л.О.,
Ігнатьєва В.І.
та інші
Фещенко Ю.І.,
Яшина Л.О.,
Ігнатьєва В.І.,
Іщук С.Г.

177.

178.

179.

180.

181.

на туберкульоз
[б. в.], 2012
легень із розширеною резистентністю мікобактерій
туберкульозу до
протитуберкульозн
их препаратів
Доксициклін в полі- Інформацій- НІФП НАМН 4
хіміотерапії хворих ний лист
– Київ :
[б. в.], 2012
мультирезистентним деструктивним
туберкульозом легень з розширеною
або множинною резистентністю мікобактерій туберкульозу
Спосіб діагностики Інформацій- НІФП НАМН 4
тяжкої персистуючо ний лист
– Київ :
[б. в.], 2012
бронхіальної астми

Спосіб діагностики Інформаційгіперінфляції легень ний лист
у хворих на хронічне обструктивне
захворювання
легень
Костроміна В.П., Алгоритм діагнос- ІнформаційРечкіна О.О.,
тики бронхіальної ний лист
Стриж В.О. та інші
астми у дітей
Костроміна В.П., Спосіб диференці- ІнформаційСтриж В.О.,
альної діагностики ний лист
Матвієнко Ю.О. бронхіальної астми
та інші
та гострого обструктивного
бронхіту у дітей
Кужко М.М.,
Індивідуалізована ІнформаційІльїнська І.Ф.,
протирецидивна
ний лист
Матвієнко Ю.О.
імунокорекція в
та інші
осіб із великими
залишковими
змінами у легенях
Кужко М.М.,
Прогнозування ІнформаційПроцик Л.М.,
ефективності ліку- ний лист
284

НІФП НАМН 4
– Київ :
[б. в.], 2012

НІФП НАМН 4
– Київ :
[б. в.], 2012
НІФП НАМН 4
– Київ :
[б. в.], 2012

НІФП НАМН 4
– Київ :
[б. в.], 2012

НІФП НАМН 4
– Київ :

Гульчук Н.М.
та інші
182.

Журило О.А.,
Барбова А.І.,
Миронченко С.В.,
Юнацька О.В.

183.

Журило О.А.,
Барбова А.І.,
Миронченко С.В.,
Юнацька О.В.

184.

Журило О.А.,
Барбова А.І.,
Миронченко С.В.,
Юнацька О.В.

185.

Фещенко Ю. І.,
Мельник В.М.,
Опанасенко М.С.
та інші
Фещенко Ю. І.,
Мельник В. М.,
Опанасенко М.С.
та інші
Фещенко Ю.І.,
Мельник В.М.,
Опанасенко М.С.
та інші

186.

187.

188.

Білогорцева О.І.,

вання хворих на
рецидиви туберкульозу легень
Алгоритм використання системи
ВАСТЕС 960 при
дослідженні клінічного матеріалу хворих на туберкульоз
в залежності від
клінічної категорії
захворювання
Критерії резистентності мікобактерій
туберкульозу до капреоміцину, офлоксацину, етіонаміду
і аміакцину в рідкому живильному
середовищі Міддлбрук 7Н9 в системі
ВАСТЕС 960
Спосіб виділення
M.tuberculosis із
дослідного матеріалу хворих на
туберкульоз легень
Спосіб корекції
плевральної
порожнини при
резекції легенів
Cпосіб лікування
двобічного плеврального випоту
неясного генезу
Спосіб профілактики респіраторних
ускладнень після
операцій на легенях і плеврі, що
супроводжуються
різними видами
торакопластики
Спосіб діагностики
285

[б. в.], 2012
Інформаційний лист

НІФП
НАМН. –
Київ :
[б. в.], 2012

4

Інформаційний лист

НІФП
НАМН. –
Київ :
[б. в.], 2012

4

Інформаційний лист

НІФП
НАМН. –
Київ :
[б. в.], 2012

4

НІФП
НАМН. –
Київ :
[б. в.], 2012
ІнформаційНІФП
ний лист
НАМН. –
Київ :
[б. в.], 2012
ІнформаційНІФП
ний лист
НАМН. –
Київ :
[б. в.], 2012

4

Інформацій-

4

Інформаційний лист

НІФП

4

4

Симоненкова Н.В.,
туберкульозу у
Сіваченко О.Є.та інші
дітей
189.
За ред.
Укр. пульмоноло
Фещенка Ю.І.
гічний журнал,
№1–3
190.
За ред.
Астма та алергія
Яшиної Л.О.
№ 1,
№ 2,
№ 3,
№4
191.
За ред.
Укр. хіміотерапев
Фещенка Ю.І.
тичний ж.
№ 1–2 (25)
№ 3 (26)
№ 3 (27)
192.
Юхимець В.О.,
Офіційний сайт ДУ
Куц В.В.,
«Національний
Рагузина Т.Б.,
інститут фтизіатрії
та інші
і пульмонології ім.
Ф.Г.Яновського
НАМН України»
193.
Коржов В.І.,
Спосіб діагностики
Жадан В.М.,
ідіопатичного
Коржов М.В. та інші легеневого фіброзу
194.
Ліскіна І.В.,
Діагностика клінічЖурило О.А.,
ної стадії активКузовкова С.Д.
ності запального
та інші
процесу при фіброзно-кавернозному туберкульозі
легень у хворих з
хірургічними втручаннями

ний лист

НАМН. – К:
[б. в.], 2012
Наук.-практ. Київ : ТОВ
журнал
“ВЕЛЕС”,
2012
НауковоКиїв: ТОВ
практичний «Видавни
журнал
чий дім
«АванпостПрим», 2012
НауковоКиїв: ТОВ
практичний “ВЕЛЕС”
журнал
Електронний
ресурс

Інформаційний лист

Київ: ДУ
НІФП
НАМН. –
www.ifp.
kiev.ua

НІФП
НАМН.–К:
[б. в.], 2012
ІнформаційНІФП
ний лист
НАМН. –
Київ :
[б. в.], 2012

72

67
70
68
67

128
284
222
566
0

4

4

ДУ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ХІРУРГІЇ ТА ТРАНСПЛАНТОЛОГІЇ
ім. О.О.ШАЛІМОВА НАМН УКРАЇНИ»
195. Ничитайло М.Е., Кисты и кистозные Монографія
ЧАО
544
Снопок Ю.В., Булик опухоли поджелуПолиграфкни
И.И.
дочной железы
га, 2012
196. Алексеева Т.А.,Вин- Новые нанотехно- Монографія Киев 2012 181
ниченко Н.П., Галич логии в медицине
С.П. и др.
Украины
197. За ред.Глумчера Ф.С., Политравма хи- Навчальний Киев ВСИ 735
Фоміна П.Д.,
рургия травмапосібник
"Медицина"
286

Педаченко Є.Г.
та інші
198.

199.

200.

201.

202.

тология анестезиология интенсивная терапия
Матер. конф. з між
нар. участю “Ангіологія і судинна
хірургія сьогоднісухарєвські
читання”
Матер. IV конгр.
Укр. Асоц.фахівців
ультразвукової
діагностики
Матер. конф. з
міжнар. уч.“Актуальні проблеми
клінічної хірургії”
Матер.конф.
“Актуальні питання ультразвукової
та функціональної
діагностики”
Матер. конф. з
міжнар. уч.“Хірургічне лікування
ожиріння та супутніх метаболічних порушень”

2012
Збірник

Київ
136
«Клінічна
флебологія»
№1(т.5) 2012

Збірник

Київ
"ВІПОЛ"
2012

325

Збірник

Київ
"Клінічна
хірургія"
№5 2012
Київ ПАТ
"ВІПОЛ"

71

Збірник

Збірник

Київ
"Клінічна
хірургія"
№8 2012

164

63

ДУ «НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР (ІНСТИТУТ КАРДІОЛОГІЇ
ім.М.Д.СТРАЖЕСКА НАМН УКРАЇНИ»
203.
Свищенко Е.П.,
Блокаторы рецеп- Монографія
Донецк.
71
Безродная Л.В
торов ангиотензина
Издатель
Заславский
ІІ в лечении артеА.Ю. 2012
риальной
гипертензии
204.
За редакцією
Серцева
Укр. наук.В-ий дом 120
Воронкова Л.Г.
недостатність
практ. ж. для «Здоров’я
лікарів з
України»,
проблем СН ТОВ «Медпроект»
205.
Воронков Л.Г.,
Диуретики при
Монографія ТОВ «День 95
ИльницкаяМ.Р.
хронической серпечати»
дечной недостаточКиев.-2011
287

206.

За ред.
Коваленка В.М

За ред.
Пархоменка О.М.,
Нетяженка В.З,
Сичова О.С.,
Березіна О.Е.
208. Богатирьова Р.В.
КоваленкоВ.М.
Горбась І.М. та інші

207.

Максютина Н.П.,
Мойбенко А.А.,
Мохорт Н.А.,
Пархоменко А.Н.
210.
Рощін Г.Г.,
Пархоменко О.М.,
Крилюк В.О. та інші
211. Коваленко В.М.,
Корнацький В.М.,
Манойленко Т.
та інші
212.
Ревенько І.Л.,
Гандзюк В.А.,
Корнацький В.М.
209.

213.

Корнацький В.М.,
Дорогой А.П.,
Кириченко А.Г.
та інші

214.

Робоча група з
артеріальної
гіпертензії

ности: 12 вопросов
и ответов
Сучасні стратегії Лекції Укра- Київ 2012
діагностики та лі- їнської каркування серцево- діологічної
судинних захворю- школи ім.
вань та їх імплеМ.Д.Страментація в Україні
жеска.
Rx-index Compen- Довідкове
К.:ТОВ
dium, Лікарські
видання
«Фармацевт
засоби для застосуПрактик»,
вання в раціо2012
нальній кардіології
Національна стра- Монографія К.:МОРІОН
тегія профілактики
2012
і лікування артеріальної гіпертензії
в Україні
Биофлавоноиды Монографія
Из-во
как органопротек«Наукова
торы (кверцетин,
думка»: Киев,
корвитин, квертин)
2012
Екстрена медична Посібник
НВП
допомога (гострі
«Інтерсервіс»
серцеві стани)
Динаміка стану Аналітично- К.,2012 р. –
здоров’я народу статистичний «СПД ФО
України та регіоПосібник «Коломіцин
нальні особливості
В.Ю.»
Серцево-судинні і Монографія К.,2012 р. –
судинно-мозкові
«СПД ФО
захворювання.
«Коломіцин
Регіональні шляхи
В.Ю.»
оптимізації медичної допомоги
Серцево-судинна Аналітично- К.,2012 р. –
захворюваність в статистичний «СПД ФО
«Коломіцин
Україні та рекомен- посібник
В.Ю.»
дації щодо покращання здоров’я в
сучасних умовах
Настанова та кліПосібник Київ. – 2012
нічний протокол
надання медичної
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121
6

120

274

160

211

191

117

108

Сіренко Ю.М.

215.

216.

217.

218.

219.

220.

221.

222.

223.
224.

допомоги «Артеріальна гіпертензія»
Воронков Л.Г.
Рекомендації з діа- Методичні
Багрій А.Е.,
гностики та ліку- рекомендації
Дзяк Г.В.,
вання хронічної
та інші
серцевої недостатності
Сичов О.С.,
Діагностика та
Методичні
Коркушко О.В.,
лікування
рекомендації
Бобров В.А.
екстрасистолії і
та ін.
парасистолії
Сичов О.С.,
Діагностика та лі- Методичні
Коваленко В.М., кування фібриляції рекомендації
Дзяк Г.В.
передсердь. Анти- (Скорочений
та інші.
тромботична
варіант)
терапія
Коваленко В.М.,
Антиаритмічна те- Методичні
Дзяк Г.В.,Коркушко рапія при фібри- рекомендації
О.В. та інші.
ляції передсердь
Сычев О.С.,
Рекомендации по Методичні
Гетьман Т.В.,
диагностике и ле- рекомендації
Фролов А.И.
чению суправента інші
трикулярных
тахикардий
Сичов О.С.,
Лікування шлунок- Методичні
Коваленко В.М.,
кових порушень рекомендації
Дзяк Г.В.
серця та профілакта інші.
тика раптової
серцевої смерті
Сычев О.С.,
Рекомендации по Методичні
Коваленко В.Н.,
применению
рекомендації
Дзяк Г.В.
имплантируемых
и др.
устройств
Сичов О.С.,КоркушРекомендації з
Методичні
ко О.В., Гринь В.К.
проведення
рекомендації
та інші.
катетерних абляцій.
Лутай М.І.,
Лікування стабіль- Методичні
Мітченко О.І.,
ної стенокардії рекомендації
Мітченко О.І.,
Дисліпідемії: діаг- Методичні
Лутай М.І.
ностика, профілак- рекомендації
тика та лікування

Київ. – 2012 40

Київ. – 2012 35

Київ. – 2012 64

Київ. – 2012 60
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Киев. – 2012 26

Київ. –2012
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225.

Гринь В.К.,
Психические рас- МонограФисталь Э.Я., стройства у пострафія
Зборовский давших от термичесА.М.,
ких и комбинироСеднев В.В. ванных техногенных
поражений

Донецк:
Изд-во
«Ноулидж»
(донецкое
отделение)
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ДУ «ІНСТИТУТ НЕВРОЛОГІЇ, ПСИХІАТРІЇ ТА НАРКОЛОГІЇ НАМН
УКРАЇНИ»
226.
Хобзей М.К.,
Стан психічного Інформаційно Друкарня 140
Голубчиков М.В., здоров'я населення -аналітичний
№18
Кравчук Н.Г.
південної
та психіатричної
огляд
та інші
залізниці
допомоги в Україні
за 2002-2011 р.
227. Волошина Н.П.,
Детский рассеянБрошюра
ДУ ІНПН 66
Егоркина О.В.,
ный склероз в
НАМН,
Василовский В.В. вопросах и ответах
Харків
228.
За заг.ред.
Довженківські чиЗбірник
Харків,
268
Волошина П.В.
тання: реабілітація матеріалів
«Плеяда»,
науково2012
та ресоціалізація
практичної
осіб зі станами
залежності різного конференції
походження
229.
Мищенко Т.С.
Вопросы и ответы Справочник ТОВ «Доктор 432
в неврологии
врача
Медіа», Київ
230.
Міщенко Т.С.
Стан неврологічної Брошура
ДУ ІНПН 29
служби України в НАМН,
2011 році
Харків
231.
Терещенко Л.П.
Гингко билоба в
Брошюра
ДУ ІНПН 30
лечении и профиНАМН,
лактике невролоХарків
гических заболеваний
232. Щестопалова Л.Ф., Комплайенс боль- Монографія ХНУ ім.В. 156
Лесная Н.Н.
ных с алкогольной
Каразіна,
зависимостью
Харків
233.
Марута Н.А.,
Краткое руководБрошюра
ФОП
67
КожинаА.М.,
ство для родственШейніна О.В.
Коростий В.И.,
ников пациентов,
Харків
Гайчук Л.М.
страдающих
деменцией
234.
Малыхин А.В.
Источники ошибок Монография
ФОП
171
Пугачов А.Т.
в лабораторной
(методич. Шейніна О.В.
Кулавский А.А.
медицине
руководство)
Харків
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235.

236.

237.

238.

239.

240.

241.

242.

Український вісник Періодичне
психоневрології. –
видання,
2012. - Т.20, вип.1 науково(70)
практ.журнал
Український вісник Періодичне
психоневрології. –
видання,
2012. - Т.20, вип. 1 наук.-практ.
(70) додаток
журнал
Український вісник Періодичне
психоневрології. –
видання
2012.-Т.20, вип.2 наук.-рактич.
(71),
журнал
вип. 3 (72),
вип. 4 (73)
Марута Н.О.,
Комплайєнс хворих Методичні
Шестопалова Л.Ф., на алкогольну за- рекомендації
Мінко О.І.,
лежність. ПсихоЛісна Н.М.
логічні чинники.
Формування.
Типологія. Система
психокорекції.
Марута Н.О.,
Антистигматизацій Методичні
Абрамов В.А.,
ні підходи до на- рекомендації
Ряполова Т.Л.,
дання психіатричта інші
ної допомоги
Марута Н.О.,
Критерії добровіль- Методичні
Абрамов В.А.,
ної згоди під час рекомендації
Ряполова Т.Л.
надання психіата інші
тричної допомоги
Марута Н.О.,
Етико-правові
Методичні
Абрамов В.А.,
підходи до оцінки рекомендації
Ряполова Т.Л.
недобровільних мір
та інші
і ризику завдання
шкоди хворому під
час психіатричного
втручання
Волошина Н.П.
Нові підходи до
Практичні
Василовський В.В. клінічної діагнос- рекомендації
Негреба Т.В.
тики різних типів
та інші
перебігу розсіяного
склерозу і їх
диференційована
терапія
Марута Н.О.
Лікування психіч- Методичні
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Друкарня
№18
південної
залізниці
Друкарня
№18
південної
залізниці
Друкарня
№18
південної
залізниці

124

87

120

Київ

260
128
23

Донецьк

31

Донецьк

20

Донецьк

31

Харків

32

Харків

29

Підкоритов В.С.
Павлов А.Ю.
та інші

них розладів методом судомної
терапії

рекомендації
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Укр.нейрохірургічн
В-во: Укр.
Ред.кол. Зозуля Ю.П., ий журнал № 1
Асоціація
2
243.
Цимбалюк В.І.,
Журнал
Нейрохірур3
Сапон М.А. та ін.
гів 2012
4
Український
В-тво: Укр.
нейрохірургічний
Асоціація
244.
-”Журнал
журнал. Тези
Нейрохірурдоповідей
гів 2012
Заболотний Д.І.,
Сучасні принципи
Педаченко Є.Г.,
діагностики та ліМетодичні
245. Скобська О.Є.та ін. кування після травК., 2012
рекомендації
матичної назальної
та вушної ліквореї
Глумчер Ф.С.,
Политравма.ХиФомин П.Д.,
рургия. ТравмаК.:
Педаченко Е.Г.
тология.Анестези- Монография Медицина,
246.
и др.
ология.Интенсив2012
ная терапия
Однофотонна еміМакеєв С.С.,
сійна комп’ютерна
Мечев Д.С.,
томографія у діаг- Монографія
247.
К., 2012
Розуменко В.Д.
ностиці пухлин
головного мозку
Москаленко В.Ф., Мед. факультет №
К.:Мед ікс,
248.
Нетяженко В.З., 2. Історія. Кафедри. Монографія
2012
Цимбалюк В.І. та ін. Студентське життя.
Сучасні принципи
Педаченко Є.,
діагностики та
Навчальний Дніпропетров
249. Дзяк Д.Л., Сірко А.
лікування черепно- посібник
ськ, 2012
та ін
мозкової травми

250.

ДУ «ІНСТИТУТ НЕФРОЛОГІЇ НАМН УКРАЇНИ»
Колесник М.О.,
Спосіб лікування Інформацій- К. : [б. в. ],
Могильник А.І,
ендотеліальної
ний лист
2012 № 311,
Кулизький М.В.,
дисфункції у паціВип. 4.
Біленко А.В .
єнтів на перитонеальному діалізі
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96
78
80
26
128

26

736

202

160

78

3

Колесник М.О.,
Козлюк Н.І.,
Владзієвська Г.С.,
Кулизький М.В.
252.
Колесник М.О.,
Дудар І.О.,
Гончар Ю.І. та інші
251.

Національний
реєстр хворих на
ХХН ( 2011р.)

Судинні доступи Методичні
для лікування
рекомендації
хворих методом
гемодіалізу
253.
Колесник М.О.,
Медико-соціальна Методичні
Марунич В.В.,
експертиза паці- рекомендації
Дудар І.О.,
єнтів з хронічною
та інші
хворобою нирок
254. Колесник М.О., Дудар Мікроальбумінурія Методичні
І.О.,Шіфріс І.М.,
та протеїнурія в рекомендації,
та інші
клінічній практиці
255.
Колесник М.О.,
Використання
Методичні
Дудар І.О.,
малобілкової дієти рекомендації
Лобода О.М.,
та препаратів
Красюк Е.К.
кето/амінокислот у
лікуванні хворих
на хронічну
хворобу нирок
256.
Колесник М.О.,
Особливості профі- Методичні
Федорченко С.В., лактики, діагности- рекомендації
Дудар І.О.
ки, лікування гепата інші
титів В та С у пацієнтів хронічною
хворобою нирок V
стадії, які лікуються програмним
гемодіалізом
257.
Колесник М.О.,
Державна установа Брошура
Козлюк Н.І.,
«Інститут нефроСтепанова Н.М.,
логії НАМН УкраВеличко М.Б.
їни»: 10 років від
дня заснування
258. Багдасарова І.В., Фо- Хронічна ниркова Навчальний
міна С.П.,Лавреннедостатність у
посібник
чук О.В.,Суслова Г.Д. дітей: дієтотерапія

Відомче
89
видання. К.,
2012
К. : [б. в. ] 2012

38

К. : [б. в. ] 2012

26

К. : [б. в. ] 2012

28

К. : [б. в. ] 2012

24

К. : [б. в. ] .- 36
2012

К.: ТОВ « 32
Поліграф
Плюс», 2011
К. : [б. в.],
2012

40
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259. Мельников О.Ф., Современные подходы
К.: ООО
Монографія
80
Заболотная Д.Д. к консервативной тера«Вістка», 2012
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пии хронического тонзиллита (клиникоиммунологические
аспекты)
260.
За ред.
Курс лекций «ФункциЗаболотного Д.И., ональная эндоскопиУчебноК.: МИЦ
ческая риносинусохи- методическое «Мединформ»,
Шербул В.И.,
рургия»Уч.метод.
Олейников В.Б.
пособие
2012
и др.
пособие
261.
Хирургическое лечение
Заболотный Д.И.,
СПб: «Диалог»,
рака полости носа и Монографія
2012
Пионтковская М.Б.
околоносовых пазух
262. Лайко А.А., Забо- Фізіотерапія в дитячій
Навчальний
лотний Д.І., Само- оториноларингології:
К.: Логос, 2012
посібник
сюк І.З. та інші навчальний посібник
263.
Лайко А.А.,
Заболот-ний Д.І.,
Сфеноїдит
Монографія К.: Логос, 2012
Березнюк В.В., та
інші
264. Лайко А.А., Косаковський А.Л., ЗабоФронтит
Монографія К.: Логос, 2012.
лотна Д.Д. та інші
265.
“Журнал вушних,
носових і горлових
Журнал
К.: “Вістка”
хвороб”, №№ 1-6, 2012
266.
Журнал
Матеріали щорічної
вушних,
традиційної весняної
К.: “Вістка”.
носових та
конференції Укр.
№ 3-с
горлових
наук. мед. товариства
(спецвипуск)
хвороб. – 2012
оториноларингологів
267.

Матер. щорічної тради- Журнал
ційної осінньої конф.
вушних,
Укр.наук. мед. товар. носових та
Оториноларингологів горлових
хвороб

Журнал „Ринологія”,
Журнал
№№1-4, 2011 р.
269.
Показники гемостатичВерьовка С.В.,
ної системи для оцінки Методичні
Голобородько О.П.,
перебігу захворювання рекомендації
Кизим О.Й.та інші
на рак верхніх
268.
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243

304

500

155

156

96

272

К.: “Вістка”.
168
2012. № 5-с
(спецвипуск)

К.: “Вістка”
К. – 2012

80

дихальних шляхів
270.
Метод ранньої діагМітін Ю.В., Козакостики кохлеовесибуВолошаненко Ю.М.,
Інформаційярних порушень у
ний лист
Белякова І.А.,
робітників шумових
Куреньова К.Ю.
професій

К.-2012. - №
26

ДУ «ІНСТИТУТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ
НАМН УКРАЇНИ»
271. За ред.Коренєва М.М. Шлях у 90 років – Монографія
Х.: ВПП
Плехова О.І.,
події та люди
«Контраст»,
Богмат Л.Ф. та ін.
2012
272.
Давыдов В.В.,
Физиологическая и Монография Saabrucken:
Божков А.И.,
патофизиологическ
Palmarium
Кульчицкий О.К. ая роль эндогенных
academic
publishing,
альдегидов
2012
273.
Левенец С.А.,
Нарушения менс- Монография Х.: Точка,
Дынник В.А.,
труальной функции
2012
Начетова Т.А.
у девочекподростков
274.
Кирилова Е.А.,
Тревожный
Посібник Х.:Вид. група
Беляева Е.Э.
ребенок
«Основа»,
2012
275.
Відповідальний
Актуальні питання
Збірник
Х.: ТОВ
редактор проф.
фізіології, патології матеріалів
«ЦифраКоренєв М.М.
науково- Принт», 2012
та організації медичного забезпе- практичної
чення дітей шкіль- конференції
ного віку та підлітків
276.
Відпов.ред.:
Ендокринна пато- Зб.матер. Х.:ДУ «ІПЕП
Караченцев Ю.І.,
логія у віковому наук.-практ.
НАМН»,
Коренєв М.М.
2012
аспекті, проблемні конференції
питання
277.
Відпов. ред.
Когнітивні розлади Зб.матер. Х.:ЧП «ХодаКоренєв М.М.
у дітей
наук.симп.
ков», 2012
278.
Под редакцией
Социальная работа Сб.матер. IV Белгород:
Бахарова В.В.,
в современной Рос- междунар.
изд. дом
Жирова М.С.,
сии: взаимодейснаучно«Белгород»,
Тищенко И.Н.
твие науки, образо- практ. конф.
2012
вания и практики
279.
Плехова О.І.,
Прогноз перебігу
Методичні Х.: Крокус,
Турчина С.І.,
дифузного неток- рекомендації
2012
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240
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192

284

94

62
504

21

Багацька Н.В.
та інші
280.

Богмат Л.Ф.,
Рак Л.І.,
Толмачова С.Р.
та інші

281.

Левенець С.О.,
Кашкалда Д.А.,
Начьотова Т.А.

282.

Лебець І.С.,
Шевченко Н.С.,
Панько Н.О.

283.

284.

285.
286.

сичного зоба у підлітків, що мешкають в умовах легкого йододефіциту
Лікування і профі- Методичні
лактика прогресу- рекомендації
вання початкових
стадій хронічної
серцевої недостатності у підлітків із
патологією
міокарда
Нові підходи до виз- Інформаційначення груп ризику ний лист
щодо формування
олігоменореї у дівчат-підлітків із надлишковою масою
тіла та ожирінням
Рання діагностика Інформаційювенільного ревма- ний лист
тоїдного артриту

Х.: Крокус,
2012

24

К.: Укрмедпатентінфор
м, 2012

5

К.: Укрмедпатентінфор
м, 2012

6

ДУ «ІНСТИТУТ ОЧНИХ ХВОРОБ І ТКАНИННОЇ ТЕРАПІЇ
ім. В.П.ФІЛАТОВА НАМН УКРАЇНИ»
Гол. ред.
Матер. наук.-практ. Збірник
Одеса: ФОП
Пасєчнікова Н.В.
конф. офтальмоГречко С.В.
логів за міжнар. уч.
«Філатовські
читання»
Гол. ред.
Матер. наук.-практ. Збірник
Одеса: ФОП
Пасєчнікова Н.В.
конф. ЗакарпатГречко С.В.
ської, Львівської,
Івано – Франківської, Тернопільської, Чернівецької областей
«Актуальні питання
Гол. ред.
“Офтальмологічний Журнал Одеса:«Астро
Пасєчнікова Н.В.
журнал”
№ 1-6
-принт»
Сердюченко В.І.,
Оптимізація ліку- Методичні Одеса:«Астро
Гальперт Я.Й.
вання амбліопії та рекомендації
принт»
косоокості у дітей з
церебральними
296

352

224

670
20

паралічами
287. Пасєчнікова Н.В.,
Візуалізація суб- Методичні
Король А.Р.,
ретинальних нео- рекомендації
Задорожний О.С.
васкулярних мембран способом довгохвильової фундусграфії
288.
Красновид Т.А.
Сучасні можливос- Методичні
ті лікування хворих рекомендації
з проникаючими
пора-неннями ока з
наявністю внутрішньоочного стороннього тіла
289.
Красновид Т.А.,
Використання ме- Методичні
Сідак-Петрецька О.С., тоду вітректомії в рекомендації
Ісько К.Д.
лікуванні хворих з
та інші
травматичним вивихом кришталика
в скловидне тіло
290. Чаланова Р.І., Яки- Спосіб лікування Інформаційменко С.А.,Романовопіків очей
ний листи
ська І.І., Декіна С.С.
291. Пономарчук В.С.,
Спосіб лікування ІнформаційХраменко Н.І., Чечин хворих з міопією
ний листи
П.П. та інші
292. Зборовська О.В., Па- Спосіб лікування Інформаційсєчнікова Н.В, Кус- інфекційних увеїтів ний листи
трин Т.Б. та інші
293.
Бушуєва Н.М.,
Спосіб визначення ІнформаційРоманенко Д.В.,
кута косоокості
ний листи
Пелипенко О.В.
294. Усов В.Я., Тарік Абоу Спосіб поперед- ІнформаційТарбоуш
ження розвитку
ний листи
катаракти у хворих
на кератит
295.
Дмитрієв С.К.,
Спосіб розмітки ро- ІнформаційЛазарь Ю.М.
гівки при імплан- ний листи
тації торичної інтраокулярної лінзи
при факоемульсифікації
296.
Красновид Т.А.,
Спосіб поперед- ІнформаційСідак-Петрецька О.С., ження розвитку
ний листи
297

Одеса:«Астро 20
принт»

Одеса:«Астро 20
принт»

Одеса:«Астро 25
принт»

Одеса: ФОП
Гречко С.В.

2

Одеса:
ФОП
Гречко С.В.
Одеса:
ФОП
Гречко С.В.
Одеса: ФОП
Гречко С.В.

2

Одеса:ФОП
Гречко С.В.

2

Одеса: ФОП
Гречко С.В.

2

Одеса: ФОП
Гречко С.В.

2

2

2

Наровченко Т.В,
Драгомирецька О.І.

297.

298.

299.

відшарування сітківки після вітректомії при травматичному гемофтальмі
Левицька Г.В.
Спосіб комплексно- Інформацій- Одеса: ФОП
го втручання при
ні листи
Гречко С.В.
лікуванні регматогенного відшарування сітківки з розривами сітківки
будь-якої
локалізації
Боброва Н.Ф.,
Спосіб козиркової Інформацій- Одеса: ФОП
Сорочинська Т.А., віскосинусотрабеку ні листи
Гречко С.В.
Кузьміна Н.Б.
лотомії у хірургічному лікуванні
вродженої
глаукоми
Коломієць В.О., Спосіб відновлення Інформацій- Одеса: ФОП
Іванова Т.В.
бінокулярного зору ні листи
Гречко С.В.

2

2

2

ДУ «ІНСТИТУТ ПАТОЛОГІЇ КРОВІ ТА ТРАНСФУЗІЙНОЇ МЕДИЦИНИ
НАМН УКРАЇНИ»
300.
Мороз Г.І.,
Лабораторна діаг- Навч. gосібн. К.:НМАПО 75с.
Красівська В.В.,
ностика гемофілій для студ. і
імені П.Л.
Видиборець С.В.,
та хвороби
слухачів ВНЗ Шупика Новак В.Л.
Віллебранда
2012
III-IV рівнів
акредитації
301.
Орлик В.В.
Основи трансфу- Навчальний ЛНМУ ім.Д. 446
зійної медицини
посібник
Галицького с
ДУ «ІНСТИТУТ ПАТОЛОГІЇ ХРЕБТА ТА СУГЛОБІВ ім.М.І.СИТЕНКА
НАМН УКРАЇНИ»
302.
Бабуркіна О.П.
Патология менис- Монографія
ЧФ
223
ков коленного
«Крокус»,
сустава (генезис,
м. Харків
лечебно-диагностическая тактика)
303. За ред. Толстанова
Історія хірургії
Навчальний ТДМУ «Укр- 428
О.К., Корж М.О.,
дитячого віку
посібник
медкнига»,
м. Тернопіль.
Корольков О.І.,
України.
Яременко Д.О.
304.
Корж М.О.,
Справочник
Довідник К: ООО «Док-494
298

Радченко В.О.

травматолога. 2-е
издание.

Лізогуб М.В.,
Справочник
Білопольський Ю.О.
анестезиолога
305. Морозенко Д.В.,
Лабораторне досТимошенко О.П. лідження сечі собак
та котів у діагностиці внутрішніх
хвороб
306. Поворознюк В.В.,Де- Експериментальний
дух Н.В., Григорьєва
остеопороз
Н.В.,Гопкалова І.В.
307.
Тяжелов О.А.
Острые поврежГончарова Л.Д
дения голеностопного сустава
305.

308.

309.

Корж М.О.,
Філіпенко В.А.,
Танькут О.В.

Ортопедия травматология и протезирование. 2011 № 1,
№ 2,
№ 3,
№4
Особливості ендопротезування кульшового суглоба з
використанням
сапфірової пари
тертя в шарнірі
ендопротеза.

Довідник
Навчальний
посібник

Довідник

тор-Медиа»,
серія «Бібліотека «Здоров’я
України»»
М.: Эксмо. 448
ППВ «Нове 106
слово»,
м. Харків
м. Київ

228

Довідник

ООО «Типо- 229
графия МАДРИД»ХарківДонецьк
Журнал
ООО
«ПланетаПринт» 132,
140,
138,
150
Методичні
ЧФ
24
рекомендації «Крокус»

ДУ «ІНСТИТУТ ПЕДІАТРІЇ, АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ
НАМН УКРАЇНИ»
310. Знаменська Т.К.,
Неонатологія
Монографія “Ides first” 135
Жданович А.И.,
0
Шевченко Л.І. та інші
311.
Антипкін Ю.Г.,
Діагностика, ліку- Монографія Ів.-ФранФеткун А.Г.,
вання та профілакківськ. В-во:
тика захворювань
«Нова заря».
Лембрик І.С.
підшлункової зало287
зи у дитячому віці
312.
Арбузова С.Б.,
Ефективний
Навчальний Київ 2012 507
Бенедичук Ю.В.,
антенатальний
посібник Швейцарсь299

Веропотвелян М.П.,
Медведь В.І.
312.

313.

314.
315.

Антипкін Ю.Г.
Лапшин В.Ф.
Уманець Т.Р.
Давидова Ю.В.

Медведь В.І.
(співавтор)
Лук’янова О.М.,
Денисова М.Ф.,
Шадрін О.Г.

316.

Шадрін О.Г.,
Марушко Т.Л.,
Тарасюк Б.А.
та інші

317.

Шадрін О.Г.,
Дюкарєва С.В.

318.

Шадрін О.Г.,
Коваленко Г.Б.,
Ковальчук А.А.
Давидова Ю.В.,
Апресова К.Г.
Чибісова І.В.
та інші

319.

320.

Жабченко І.А.,
Ципкун А.Г.,
Жицький О.М.

догляд
Довідник з дитячої Посібник
пульмонології та
алергології
Нормативні докуЗбірник
менти з питань реформування перинатальної допомоги в Україні
«Акушерство»
Підручник

кий І-тут
охорони здоров’я
К.: ТОВ
328
"Доктор –
Медіа"
ПП „Золоті 456
ворота ”–
2012

Київ ВСВ 648
«Медицина»
Виразковий коліт у Методичні
К.ТОВ
28
дітей: етіологія, рекомендації «Доктормедіа»
патогенез, клінічні
прояви, діагностика, лікування,
диспансеризація
Діагностика функ- Методичні ДУ «ДЕЦ МОЗ 24
ціональних розла- рекомендації України»
дів жовчного міхура та сфінктера
Одді у немовлят
Ентеральне
Методичні ДУ «ДЕЦ МОЗ 18
харчування в
рекомендації України»
практиці педіатрагастроентеролога
Організація ліку- Методичні ДУ «ДЕЦ МОЗ 24
вального харчу- рекомендації України»
вання при целіакії
Преконцепційна
Методичні ДУ «ДЕЦ МОЗ 25
профілактика та рекомендації України»
особливості тактики ведення вагітності, пологів та
післяпологового
періоду у жінок з
патологією
щитовидної залози
Спосіб застосуван- Інформацій- «Укрмедпатент 4
ня донаторів окси- ний лист № інформ» МОЗ
ду азоту в комп127
України
лексі лікувальних
300

321.

Жабченко І.А.,
Ципкун А.Г.,
Жицький О.М.

322.

Жабченко І.А.,
Похитун М.В.

323.

Жабченко І.А.,
Похитун М.В.,
Невишна Ю.В.

324.

Кирилова Л.Г.,
Ткачук Л.І.,
Шевченко О.А.
та інші

325.

Шадрін О.Г.,
Чернега Н.Ф.,
Басараба Н.М.

326.

Знаменська Т.К.,
Костюкова К.О.,
Похилько В.І.,
Ковальова О.М.

327.

Давидова Ю.В.,
Скрипченко Н.Я.,
Данилків О.О.,
Булик Л.М.

заходів при пре
еклампсії
Спосіб корекції
плацентарної дисфункції у поєднані
з синдромом затримку росту
плода
Спосіб корекції
дісбіотичних
станів у вагітних з
безсимптомною
бактеріурією
Спосіб відновлення складу біотопів
кишечнику та статевих шляхів у вагітних з дисбіотичними станами
Оптимізація клінічної діагностики
нейрометаболічних
епілептичних
енцефалопатій у
дітей
Алгоритм діагностики захворювань
печінки у дітей
раннього віку
Удосконалений
спосіб оцінки неврологічного статусу немовлят, які
перенесли асфіксію, шляхом використання шкали
нейроповедінкового моніторингу
Застосування акушерського гелю на
основі пропіленгліколю для полегшення вагінальних
пологів
301

Інформацій- «Укрмедпатент 4
ний лист № інформ» МОЗ
11
України

Інформацій- «Укрмедпатент 4
ний лист № інформ» МОЗ
294
України
Інформацій- «Укрмедпатент 4
ний лист № інформ» МОЗ
10.
України

Інформацій- «Укрмедпатент 4
ний лист інформ» МОЗ
України

Інформацій- «Укрмедпатент 4
ний лист інформ» МОЗ
України
Інформацій- «Укрмедпатент 4
ний лист інформ» МОЗ
України

Інформацій- «Укрмедпатент 4
ний лист інформ» МОЗ
України

Оновлена та адаптована клінічна настанова, „Артеріальна гіпертензія ”
329.
Вайсберг Ю.Р.,
Національні підхоГоляновський В.О., ди до впровадженГрищенко О.В.,
ня системи регіоМедведь В.І. та ін.
налізації перинатальної допомоги в
Україні
328.

У складі робочої
групи
Мелліна І.М.

Практична Наказ МОЗ 129
настанова України №
384 від
24.05.12
Практична
Затверд.
104
настанова
МОЗ У
27.01.12

ДУ «ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ЕНДОКРИННОЇ ПАТОЛОГІЇ
ім.В.Я.ДАНИЛЕВСЬКОГО НАМН УКРАЇНИ»
330.
Липсон В.
Азолоазиновые сис- Монографія
Москва:
темы с частично гиPalmarium
Academic
дрированным азиноPublishing
вым циклом (методы синтеза, химические свойства и
фармакологическая
активность азолопиридинов, пиримидинов и пиридазинов)
331. Под ред. Кравчун Несахарный диабет Монографія
Харків:
Н.О., Караченцева
Вид-во
Ю.И.,Казакова А.В.,
«С.А.М.»
Чернявской И.В.
332. Поворознюк В.В.,Де- Эксперименталь- Монографія
Київ:
дух Н.В.,Григорьева
ный остеопороз
ИПЦ
Н.В.,Гопкалова. И.В.
«Экс-пресс»
333.
За ред.
Алгоритми діаг- Монографія
Харків:
Караченцева Ю.І.,
ностики та лікуВид-во
Хижняк О.О.
вання в клінічній
«СІМ»
ендокринології
334.
Проблеми ендоМедичний
ДУ «ІПЕП
кринної патології» наук.-практ.
НАМН»
№№ 1–4
журнал
335.
За ред.: від ДУ
Досягнення та пер- Матеріали
ДУ «ІПЕП
«ІПЕП» (Україна)
спективи експери- наук.-практ.
НАМН»
Караченцева Ю.І., ментальної і клініч- конференції з
Козакова О.В.,
ної ендокринології.
міжнаКравчун Н.О.,
родною
Одинадцяті ДаниІльїної І.М.;
левські читання,
участю
302

395

168

228

81

510

148

від ДУ «МОНДКІ»
присвячені 160(Російська Федерація) річчю з дня народження В.Я.ДаШумського В.І.,
нилевського –
Древаля О.В.
засновника
Інституту
336.
56-та наук.-практ. Матер.наук.- ДУ «ІПЕП
конф. за участю практ. конф. з НАМН»
міжн. спеціалістів міжн. участю
«Українська школа
ендокринології»
337.
10-а наук.-практ. Матер.наук.- ДУ «ІПЕП
конференція«Ендокрпракт. конф. з НАМН»
инна патологія у міжн. участю
віковому аспекті»
338.
Кравчун Н.О.,
Ефективність гліме- Методичні
ДУ «ІПЕП
Полторак В.В.,
піриду в реальній рекомендації
НАМН»
Горшунська М.Ю., клінічній практиці у
Козаков О.В.
хворих на цукровий
діабет 2 типу
339.

Кравчун Н.О.,
Ільїна І.М.,
Козаков О.В.
та інші

Прогностична цін- Методичні
ність чинників ри- рекомендації
зику цукрового
діабету 2 типу у
сільського населення

ДУ «ІПЕП
НАМН»

17
2

96

22

20

ДУ «ІНСТИТУТ СПАДКОВОЇ ПАТОЛОГІЇ НАМН УКРАЇНИ»
340.
За ред.
Пропедевтична
Підр.для
«Нова
880
Майданика В.Г.
педіатрія
студ. IV рівня Книга».
Бурлай В.Г.,
акредит.вищ. Вінниця. –
Гнатейко О.З. та інші
мед. закл.
2012
341. Лук’яненко Н.С.,
Алгоритм діагнос- Методичні м. Київ, 2012 34
Гнатейко О.З.,
тики та медико-ге- рекомендації
Кеч Н.Р.
нетичного консульта інші
тування екологічно
детермінованої патології у дітей, що
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