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(57) Реферат:

Спосіб автоматизованого визначення фармакорезистентності до дії протиепілептичних
препаратів "Ефект" у хворих із епілепсією, який включає комплекс проведення попередніх
клінічних досліджень пацієнта, визначення фармакогенетичних особливостей пацієнта, даних
електрофізіологічного обстеження, що додатково використовують систему підтримки прийняття
рішень "Ефект", яка містить блок вводу комплексних даних пацієнта, що потім поступають у
блок обробки даних, де формується математична модель задачі, після чого поступають в блок,
що забезпечує розрахунок ефективності різних протиепілептичних препаратів у даного
пацієнта, потім результат поступає в блок аналізу курабельності даного пацієнта, а далі процес
завершується в блоці виводу результатів роботи системи, що включає інформацію про
наявність або відсутність фармакорезистентності у даного пацієнта, що в подальшому впливає
на своєчасний та адекватний вибір тактики лікування епілепсії у конкретного хворого і
приводить до ефективного та своєчасного лікування пацієнта, в свою чергу запобігає розвитку
епілєптогенезу і сприяє досягненню позитивного клінічного ефекту.
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