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Відомості про технологію
9027. Назва технології
1 - українською мовою
Технологія діагностики фенотипів тяжкої бронхіальної астми на етапі спеціалізованої медичної допомоги
3 - англійською мовою
Technology of the severe asthma phenotypes diagnostics on the specialized care level
9125.Опис технології
1. Мета, для досягнення якої розроблено чи придбано технологію
Підвищити точність діагностики фенотипів тяжкої бронхіальної астми (БА) на етапі спеціалізованої медичної допомоги
шляхом дослідження функції зовнішнього дихання, імунологічного дообстеження, уточнення виявлених на попередньому
етапі алергічних та супутніх захворювань, поєднання БА з хронічним обструктивним захворюванням легень (ХОЗЛ).
2. Основна суть технології
В закладах спеціалізованої медичної допомоги проводять додаткове обстеження хворих з імовірними фенотипами тяжкої
БА, виявленими на етапі первинної медичної допомоги, шляхом проведення бодіплетизмографії та капнометрії,
імунологічного дообстеження, проведення консультації вузьких спеціалістів з додатковим обстеженням для уточнення
виявлених на попередньому етапі алергічних та супутніх захворювань, поєднання БА з хронічним обструктивним
захворюванням легень (ХОЗЛ) і, на підставі отриманих даних, встановлюють остаточний діагноз того чи іншого фенотипу
тяжкої БА.
3. Анотований зміст
Для встановлення остаточного діагнозу того чи іншого фенотипу тяжкої БА на етапі спеціалізованої медичної допомоги
проводять додаткове обстеження хворих з імовірними фенотипами тяжкої БА, виявленими на етапі первинної медичної
допомоги, шляхом проведення бодіплетизмографії та капнометрії, імунологічного дообстеження, проведення
консультації вузьких спеціалістів з додатковим обстеженням для уточнення виявлених на попередньому етапі алергічних
та супутніх захворювань, поєднання БА з хронічним обструктивним захворюванням легень (ХОЗЛ).
4. Проблеми, які технологія дає змогу вирішувати
Технологія дозволяє вирішити проблему остаточного визначення фенотипів тяжкої БА шляхом додаткового обстеження
хворих на етапі спеціалізованої медичної допомоги та призначити адекватне лікування.
5. Ознаки новизни технології
Новизна полягає у тому, що в закладах спеціалізованої медичної допомоги хворим проводять додаткове дообстеження і,
на підставі отриманих даних, встановлюють остаточний діагноз того чи іншого фенотипу тяжкої БА.
6. Складові технології
Проведення бодіплетизмографії та капнометрії, імунологічне дообстеження, додаткове обстеження хворих для уточнення
виявлених на етапі первинної медичної допомоги алергічних захворювань, супутніх захворювань, поєднання БА з
хронічним обструктивним захворюванням легень.
Опис технології англійською мовою

The aim - to improve the accuracy of the diagnostics of severe bronchial asthma (BA) phenotypes at the level of specialized
medical care. In specialized medical care facilities conduct an additional examinations of patients with revealed at the primary
care level probable phenotypes of severe asthma, by conducting bodyplethysmography and capnometry, immunological
examination, consultations of the narrow specialists with an additional examinations for clarification of the allergic and
concomitant diseases, asthma/chronic obstructive pulmonary disease (COPD) overlap, revealed on previous level and, based on
the received data, determine definitive diagnosis of a severe asthma phenotype. The novelty lies in the fact, that in specialized
medical care facilities patients is passed through additional examinations and, based on the obtained data, is established a final
diagnosis of severe asthma phenotype.
9127. Технічні характеристики
Проводять дообстеження хворих із застосуванням бодіплетизмографії і капнометрії з метою виявлення гіперінфляції
легень та гіперкапнії, імунологічне обстеження для уточнення фенотипів алергічної та неалергічної БА, та проводять
консультації вузьких спеціалістів з додатковим обстеженням для уточнення виявлених алергічних захворювань, супутніх
захворювань, поєднання БА з хронічним обструктивним захворюванням легень.
9128. Техніко-економічний чи соціальний ефект
Застосування технології дозволяє виділити додатковий фенотип бронхіальної астми з фіксованою бронхообструкцією у
14,4 % пацієнтів серед хворих з імовірним поєднанням БА і ХОЗЛ та підвищити точність діагностики (у порівнянні з
діагностикою на етапі первинної медичної допомоги): алергічної БА - на 10,0 % (з алергічним ринітом - на 8,8 %,
поліпозним етмоїдитом - на 5,6 %), неалергічної БА - на 10,0 %, БА поєднаної з ХОЗЛ - на 14,4 %, БА із супутніми
захворюваннями - на 10,6-23,2 %.
5490. Об'єкти інтелектуальної власності
Немає.
9156. Основні переваги порівняно з існуючими технологіями
Визначення остаточного фенотипу тяжкої БА на етапі спеціалізованої медичної допомоги на підставі дообстеження
хворих з імовірними фенотипами тяжкої БА, виявленими на етапі первинної медичної допомоги.
9155. Галузь застосування
Пульмонологія, внутрішні хвороби.
9158. Інформація щодо потенційних ринків збуту технології
Установи пульмонологічного та терапевтичного профілю України, зокрема відділення диференційної діагностики
туберкульозу та неспецифічних захворювань легень Державної установи "Національний інститут фтизіатрії і
пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Національної академії медичних наук України", відділення клінічної пульмонології
Київської міської лікарні № 17; відділення терапії Комунального закладу "Дніпропетровська шоста міська клінічна лікарня"
Дніпропетровської обласної ради; консультативно-діагностичне відділення Комунального закладу "Дніпропетровська
міська багатопрофільна клінічна лікарня № 4" Дніпропетровської обласної ради.
9160. Інформація щодо потенційних ринків збуту продукції, виробленої з використанням технології
Державна установа "Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Національної академії
медичних наук України", Київська міська лікарня № 17; Комунальний заклад "Дніпропетровська шоста міська клінічна
лікарня" Дніпропетровської обласної ради, Комунальний заклад "Дніпропетровська міська багатопрофільна клінічна
лікарня № 4" Дніпропетровської обласної ради.
9157. Ступінь відпрацювання технології
– 9157/TRL5 - перевірено прототип в робочому середовищі користувача, технологію перевірено у відповідному робочому
середовищі (на виробництві)
– якщо технологічну документацію розроблено за результатами приймальних випробувань дослідного зразка - 9157/О1
5535. Умови поширення в Україні
53 - за договірною ціною
5211. Умови передачі зарубіжним країнам
63 - за договірною ціною
6012. Орієнтовна вартість технології та витрат на впровадження: 13.6 тис. дол.
6013. Особливі умови впровадження технології
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