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4. Джерела та напрями фінансування
Підстава для проведення робіт: 25 - договір з фізичною особою. Замовником НДР (ДКР) виступає фізична особа, за
рахунок коштів якої виконується робота
КПКВК:

Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
Джерело фінансування: 7704 - власні кошти, кошти підприємств, установ, організацій, фізичної особи на виконання
ініціативних робіт
Фактичний обсяг фінансування за звітний етап: 20.000 тис. грн.

5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Розробка методів діагностики, лікування та прогнозування виходів в гострому, проміжному та віддаленому періоді
черепно-мозкової травми та черепно-мозкових поранень.

Назва роботи (англ)
Development of methods of diagnostics, treatment and prognostication of outcomes in the acute, intermediate and periods of
late period of cranio-cerebral injury and cranio-cerebral wounds.

Реферат (укр)
На підставі отриманих даних було удосконалено діагностичні алгоритми черепно-мозкової травми та черепно-мозкових
поранень, було оптимізовано лікувальна тактика, у тому числі хірургічна, ведення хворих с проникаючими бойовими
черепно-мозковими пораненнями. Особлива увага приділялась проведенню пластичного закриття основи черепа у
випадках тяжких краніобазальних ушкоджень. Розроблена та впроваджена поліпшена методика пластики основи
передньої черепної ямки із використанням окісного клаптя та реконструкція контуру очниць із використанням титанової
динамічної пластини; вказані заходи забезпечили надійну герметизацію порожнини черепа та дозволили отримати добрі
результати

лікування

гострими

церебральними

пошкодженнями.

Доведена

висока

ефективність

використання

реконструктивних методик закриття дефектів черепу та твердої оболонки головного мозку при черепно-мозкових
пораненнях, поєднаних з ушкодженням параназальних синусів. Встановлено, що перебіг внутрішньочерепних гнійносептичних ускладнень у потерпілих з бойовими черепно-мозковими пораненнями часто ускладнюється приєднанням
госпітальної флори, і їх слід розглядати, як пов’язані з медичними процедурами та приладами. Запропонована схема
антибактеріальної терапії після¬травматичних менінгоенцефалітів в залежності від виявленого збудника інфекції. Було
виявлено чинники, що впливають на коротко соціальні, психологічні, фізичні параметри функціонування хворих, що
перенесли черепно-мозкову травму та черепно-мозкові поранення, також уточнені механізми адаптації пацієнтів в
аспектах повсякденного функціонування та оцінка «якості життя, пов’язаної зі здоров’ям.

Реферат (англ)
Based on the obtained data, diagnostic algorithms of craniocerebral trauma and craniocerebral injuries were improved, medical
tactics, including surgery, were optimized, management of patients with penetrating combat craniocerebral injuries. Particular
attention was paid to plastic closure of the skull base in cases of severe craniobasal injuries. The improved technique of plasticity
of the base of the anterior cranial fossa with the use of an oxide flap and reconstruction of the contour of the orbits with the use
of titanium dynamic plate have been developed and implemented; these measures ensured reliable sealing of the cranial cavity
and allowed to obtain good results in the treatment of acute cerebral injuries. High efficiency of use of reconstructive methods
of closing defects of a skull and a dura mater at the craniocerebral injuries combined with damage of paranasal sinuses is proved.
It has been established that the course of intracranial purulent-septic complications in victims with combat craniocerebral
injuries is often complicated by the addition of hospital flora, and they should be considered as related to medical procedures
and devices. The scheme of antibacterial therapy of post-traumatic meningoencephalitis depending on the revealed causative
agent of the infection is offered. Factors influencing the short-term social, psychological, physical parameters of functioning of
patients with traumatic brain injury and craniocerebral injuries were identified, as well as the mechanisms of adaptation of
patients in terms of daily functioning and assessment of 'quality of life related to health
Індекс УДК: 616.8-089, 616.831-02:616.714]-001.4-07-089-092

Коди тематичних рубрик НТІ: 76.29.42

6. Науково-технічна продукція (НТП)
НТП 1
Назва продукції (укр): МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ, ЛІКУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ВИХОДИВ В ГОСТРОМУ,
ПРОМІЖНОМУ ТА ВІДДАЛЕННОМУ ПЕРІОДІ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЇ ТРАВМИ ТА ЧЕРЕПНО-МОЗКОВИХ ПОРАНЕНЬ
Назва продукції (англ): METHODS OF DIAGNOSIS, TREATMENT AND FORECASTING OF OUTCOMES IN ACUTE,
INTERMEDIATE AND REMOTE PERIOD OF TRAUMATIC BRAIN INJURY AND CRANUOCEREBRAL WOUNDS
Очікувані результати: поліпшення ефективності діагностики та лікування хворих
Галузь застосування: Медицина
Опис продукції (укр): науково-дослідна робота ґрунтується на аналізі результатів обстеження та лікування постраждалих
із черепно-мозкової травмою та вогнепальними проникаючими пораненнями черепа та головного мозку, що були
отримані у тому числі в збройному конфлікті на сході України. Постраждалі обстежувались на базі КП «Дніпропетровська
обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова» Дніпровської обласної ради (ДОКЛМ) мультидисциплінарною командою
фахівців на різних eтапах травматичної хвороби мозку. Суть дослідження: На підставі отриманих даних було
удосконалено діагностичні алгоритми черепно-мозкової травми та черепно-мозкових поранень, було оптимізовано
лікувальна тактика, у тому числі хірургічна, ведення хворих с проникаючими бойовими черепно-мозковими
пораненнями. Особлива увага приділялась проведенню пластичного закриття основи черепа у випадках тяжких
краніобазальних ушкоджень. Розроблена та впроваджена поліпшена методика пластики основи передньої черепної ямки
із використанням окісного клаптя та реконструкція контуру очниць із використанням титанової динамічної пластини;
вказані заходи забезпечили надійну герметизацію порожнини черепа та дозволили отримати добрі результати лікування
гострими церебральними пошкодженнями.
Соціально-економічна спрямованість НТП: Поліпшення якості життя та здоров'я населення, ефективності діагностики
та лікування хворих
Стадія завершеності НТП: Звіт по НДДКР
Впровадження НТП: Впроваджено
Строки впровадження: 01.201711.2021
Виробник продукції: Дніпровський державний медичний університет
Споживачі продукції:
Перспективні ринки:
Права інтелектуальної власності: Отримано патент, В Україні
Форми та умови передачі продукції: Навчання персоналу
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