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Реєстр. № 557/4/17 
 

1. СПОСІБ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ОНІХОКРИПТОЗУ. 

2. НДР «Оптимізація діагностики, лікувальної тактики та профілактики гострої  

хірургічної патології та її ускладнень», 0116U005024, 2013-2018 рр. 

3. Хірургія. 

4. 2+,С. 

5. Деклараційний патент України на корисну модель № 100767. МПК А61В 17/00, 

А61В 18/12. Спосіб оперативного лікування врослого нігтя / Осіпов О.С., Малик 

С.В., Безручко М.В.; заявник і патентовласник ВДНЗ «УМСА». – № u201501456; 

заявл. 19.02.2015; опубл. 10.08.2015. Бюл. № 15. 

6. Немає. 

7. Пропонований спосіб полягає в тому, що в умовах місцевої анестезії за Оберстом-

Лукашевичем, в зоні запалення за допомогою апарата радіохвильової хірургії 

(інструмент – електрод-петля, режим – різання-коагуляція) видаляються 

гіпергрануляції. Далі ножицями відсікається частина нігтя у поздовжньому 

напрямку шириною 3-5мм з боку запалення та видаляється за допомогою затискача 

Кохера. В проекції зони росту нігтя з боку запалення за допомогою електрода-петлі 

у режимі «різання-коагуляція» формується підшкірний канал, мета якого – 

радикальне видалення росткової зони відповідно до ширини видаленої частини 

нігтя (3-5 мм). Для запобігання рецидиву захворювання глибина каналу повинна 

бути обмежена окістям фаланги пальця, а довжина відповідно до довжини росткової 

зони. 

8. Медичні: Позитивний ефект способу полягає в зменшеннні травматизації тканин, 

зниженні крововтрати, підвищенні швидкості загоєння рани, зниженні частоти 

розвитку гнійно-запальних ускладнень, досягненні ефекту знеболення (завдяки 

супутній коагуляції нервових закінчень в рані). Соціальні: зменшуються терміни 

загоєння рани, зберігається анатомічна цілісність та естетична форма нігтя і 

нігтьового валику. Економічні: Не потрібно спеціальних фінансових витрат, в 

технічному відношенні спосіб простий і не тривалий в своєму виконанні. 

9. Лікар-хірург, електрохірургічний радіохвильовий широкополосний апарат, 

загальнохірургічний інструментарій. 

10. Врослий ніготь пальців стоп. 

11. Пацієнти з встановленим кардіостимулятором. 

12. Рецидив захворювання. Для попередження рецидиву необхідна адекватна 

радикальна обробка росткової зони нігтя відповідно її довжини. 

13. Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна 

академія». 

14. Немає. 

15. Малик С.В. (0532676276), Осіпов О.С., Безручко М.В. 

 

Реєстр. № 558/4/17 
 

1. СПОСІБ АБДОМІНОПЛАСТИКИ ПРИ ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ 

ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ ГРИЖ ПЕРЕДНЬОЇ ЧЕРЕВНОЇ СТІНКИ У ХВОРИХ 

З ОЖИРІННЯМ. 

2. НДР «Особливості етіології, патогенезу, клінічного перебігу гострих та хронічних 

хірургічних захворювань, удосконалення діагностики та лікувальної тактики», 

0113U001514, 2012-2017 рр. 

3. Хірургія. 

4. 2+,С. 
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5. Деклараційний патент України на корисну модель № 112747. МПК А61В 17/00. 

Спосіб абдомінопластики при хірургічному лікуванні  післяопераційних гриж 

передньої черевної стінки у хворих з ожирінням / Стороженко О.В., Лігоненко О.В., 

Дігтяр І.І., Зубаха А.Б., Чорна І.О., Шумейко І.А., Горб Л.І.; заявник і 

патентовласник ВДНЗ «УМСА». – № u201607264; заявл. 04.07.2016; опубл. 

26.12.2016. Бюл. № 24. 

6. Немає. 

7. Нововведення відноситься до медицини, а саме до хірургії і може бути використано 

для хірургічного лікування післяопераційних гриж передньої черевної стінки у 

хворих з ожирінням. Запропонований спосіб здійснюють наступним чином. Лінію 

оперативного доступу визначають перед операцією у положенні хворого лежачи 

так, щоб вона проходила на 2 см вище та паралельно паховим складкам, на 3-4 см 

вище лобкової складки та на 2-3 см латеральніше від здухвинних гребнів. За 

допомогою пальпації визначають надлишки жирової тканини з обох боків від 

здухвинних гребнів до початку формування шкірно-жирової складки та можливістю 

зшивання тканин без натягу. Потім остаточно визначають величину розрізу у 

положенні хворого стоячи. Проводять розширений оперативний доступ за 

Фернандесом з двома додатковими V-подібними розрізами на нижньому краю рани 

довжиною 4-5 см, гострими кутами до низу, симетрично з обох боків від середньої 

лінії, з повним висіченням шкірного рубця та трофічно змінених тканин. Видаляють 

шкірно-жировий клапоть у хворих із надмірною масою тіла та наявністю «висячого 

фартуха» значних розмірів. Проводять ретельну хірургічну обробку країв грижового 

дефекту до незмінених тканин з подальшою алогерніопластикою передньої черевної 

стінки сучасними полімерними матеріалами без натягу та зменшення об’єму 

черевної порожнини. 

8. Застосування запропонованого способу дозволяє досягти максимального 

естетичного ефекту (завдяки кращому зіставленню тканин),  зменшити ймовірність 

місцевих післяопераційних ускладнень та поліпшити ефективність хірургічного 

лікування післяопераційних гриж передньої черевної стінки у хворих з ожирінням. 

9. Кваліфікований медичний персонал. 

10. Післяопераційні грижі передньої черевної стінки у хворих з ожирінням. 

11. Немає. 

12. Крайовий некроз шкіри в ділянці операційної рани. Для запобігання необхідно 

ретельно дотримуватися техніки оперативного втручання з урахуванням анатомо-

фізіологічних особливостей будови передньої черевної стінки. При появі ознак 

некрозу – некретомія. 

13. Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна 

академія». 36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23. 

14. Немає. 

15. Стороженко О.В. (0676073748), Лігоненко О.В., Дігтяр І.І. 

 

Реєстр. № 559/4/17 
 

1. СПОСІБ ЗУПИНКИ ТА ПРОФІЛАКТИКИ РЕЦИДИВУ КРОВОТЕЧІ ПРИ НЕ 

ВАРИКОЗНИХ УРАЖЕННЯХ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ. 

2. НДР «Розробити сучасні медичні технології в гастроінтестінальній ендоскопії», 

0116U005803, 2017-2019 рр. 

3. Хірургія. 

4. 2++,В. 

5. Патент України на корисну модель № 113102. МПК A61B 18/00. Спосіб зупинки та 

профілактики рецидиву кровотечі при не варикозних ураженнях шлунково-

кишкового тракту / Нікішаєв В.І., Болотських М.О., Лемко І.І., заявник і 


