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Відділення ургентної нейрохірургії дитячого віку було відкрито в Інституті
нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова АМН України у 1999 році.
Створення подібного відділення, першого в Україні, відповідало світовим
тенденціям розвитку медицини. До його створення лікування дітей різного віку з
нейротравматичними ураженнями, а також іншими ургентними станами при захворюваннях нервової системи, найчастіше проводилось в неврологічних, хірургічних
і травматологічних дитячих стаціонарах, при цьому виникали значні проблеми у
динамічній діагностиці та своєчасному нейрохірургічному лікуванні.
Значна кількість хворих, яким потрібна ургентна нейрохірургічна допомога
— це різного віку діти, які отримали травму ЦНС.
Становленню відділення, його розвитку передувала тривала підготовча робота
з оволодіння лікарями новітними діагностичними та хірургічними технологіями.
Лікарі вивчали особливості перебігу травматичної хвороби у дітей різного віку.
Протягом 6 років завідувач відділення лікар вищої категорії, к.м.н. Г.А.Кєворков
та лікарі відділення значний час приділяли впровадженню в роботу клініки
сучасних методик діагностики та лікування. Розроблені та успішно реалізуються
методики хірургічного лікування при травматичних переломах черепа, назальній
ліквореї, краніофаціальних ушкодженнях зі значними косметичними дефектами.
Особлива група хворих дітей, яким можна допомогти шляхом використання найновіших технологій — це діти, у яких внаслідок травми виникли значні дефекти
тканин покровів черепу.
Значна увага приділяється хворим дітям з травматичними ураженнями спинного мозку та хребта. При травматичних ураженнях зв’язок, дисків та переломах
хребців часто виникає нестабільність хребта. У подібних випадках використовують сучасні хірургічні методи стабілізації хребтового стовбура та декомпресії
спинного мозку.
Завідувач відділення ургентної нейрохірургії дитячого віку, лікар вищої
кваліфікаційної категорії, канд.
мед. наук Г.А.Кеворков з 1999 р.
призначений головним дитячим
нейрохірургом Головного управління охорони здоров’я м.Києва.
За ці роки вирішені організаційні питання надання медичної
спеціалізованої допомоги дітям
м.Києва, відкрите відділення
політравми на базі Української
спецалізованої дитячої лікарні
“Охматдит” МОЗ України, де
проводиться лікування дітей з
черепно-мозковою травмою та
травматичними ушкодженнями
Ã.À.Êºâîðêîâ
різних органів.
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Подальшою задачею відділення є впровадження нових реконструктивних
технологій у практику лікування дітей з травматичними ураженнями ЦНС та їх
наслідками.
Відповідно до штатного розкладу у відділенні працюють лікарі-нейрохірурги:
завідувач відділення, лікар вищої кваліфікаційної категорії, канд.мед.наук
Г.А.Кєворков, лікар вищої кваліфікаційної категорії Н.В.Плавський, лікар першої
кваліфікаційної категорії, канд. мед. наук Л.Л.Марущенко, лікар нейрохірург
В.С.Михалюк, а також старша медична сестра З.А.Мельниченко, сестра маніпуляційного кабінету О.В.Станішевська, сестра-господарка Т.В.Титарчук.
Співробітниками відділення проводиться навчальна та наукова робота. Лікарінейрохірурги, клінічні ординатори, аспіранти навчаються у відділенні особливостям
діагностики та
лікування дітей
різних вікових
груп в ургентному стані при
т равматичних
у ш код жен н я х
ЦНС. За 6 років
співробітниками відділення
опубліковано 62
роботи, зроблено
14 доповідей на
міжнародних і
вітчизняних
з’їздах та конгресах.
Â³ää³ëåííÿ óðãåíòíî¿ íåéðîõ³ðóðã³¿ äèòÿ÷îãî â³êó

