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У 1950 р. у м.Києві був створений науково-дослідний інститут нейрохірургії
— провідний центр вивчення проблем нейрохірургії й надання лікувальної допомоги
хворим цього профілю в Україні. У перші роки існування інституту поліклінічне
відділення розташовувалося в малопристосованому напівпідвальному приміщенні,
через тісноту іноді двом лікарям доводилося одночасно приймати хворих в одному
кабінеті.
Першими лікарями-консультантами були нейрохірурги А.І.Трещинський,
Л.П.Чепкій, Л.М.Чепка, П.О.Пронзелев, Б.А.Пельц, М.К.Бротман. Провідними консультантами в той період були професори О.І.Арутюнов, А.Л.Абашев-Константиновський,
А.Д.Дінабург, кандидати медичних наук А.П.Ромоданов, О.А.Крістер, П.Г.Тананайко,
І.Д.Вірозуб, Я.І.Файнзільбер. Очолював поліклініку Тимофій Тимофійович Лук’янов,
після смерті якого у 1973 р. керівництво поліклінікою здійснювалося лікарями клінічних відділів (А.І.Ткач, П.О.Сугерей, В.А.Мельниченко).
У зв’язку із постійним збільшенням вагомості Інституту нейрохірургії як діагностичного лікувального центру допомоги хворим неврологічного й нейрохірургічного
профілю в 60–70-х роках поліклініка інституту отримала нове приміщення (у новопобудованому корпусі), де крім кабінетів для нейрохірургів створені також кабінети
для офтальмолога, отоневролога, психіатра, ЕХО-ЕЕГ-обстеження. Починаючи з
1972–1973 рр., кількість хворих, яких щороку консультували у поліклініці, сягнула
20–23 тис. Відтоді директором інституту акад. А.П.Ромодановим було створено
фактично нове поліклінічне відділення як окремий структурний підрозділ інституту
зі своїм штатним розкладом. На посаду завідувача була призначена досвідчений і
високопрофесійний нейрохірург — старший науковий співробітник, канд. мед. наук
Г.В.Жирнова, яка перетворила поліклініку на зразкове відділення, де здійснювався
прийом, обстеження хворих за всіма основними напрямками практичної нейрохірургії:
2 кабінети нейрохірурга з патології головного мозку, 1 кабінет зі спінальної патології
і патології болю, 1 кабінет з проблеми епілепсії й паркінсонізму, по 1 кабінету для
консультацій психіатра, окуліста, отоневролога,
для проведення ЕХО-ЕЕГ (на той час поліклініка
отримала у своє підпорядкування окрему невелику
двоповерхову будівлю на території інституту, в якій
нараховувалося 14 кабінетів).
У період 1974–1986 рр. щорічно в поліклініці
обстежувалося 23–25 тис. хворих неврологічного й нейрохірургічного профілю. Щоденно, за
розкладом, консультації проводили професори
Г.О.Педаченко, Л.Є.Пелех, В.С.Михайловський,
М.Є.Поліщук, С.А.Ромоданов, О.О.Лапоногов,
доктори медичних наук Ю.С.Бродський, Ю.О.Орлов,
Р.М.Трош, В.Д.Розуменко, В.І.Цимбалюк. Проводилося комплексне лабораторне, рентгенологічне,
нейрофізіологічне, КТ та МРТ-дослідження. З цього
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періоду почав дотримувати принципу повного
обстеження хворого на
догоспітальному етапі.
Кадровий ск лад
лікарів поліклініки з
т ог о момен т у за л ишається стабільним:
кандидати медичних
н а у к Г. В. Ж и р н о в а ,
Ю.М.Гл у щен ко,
М . В. С п и р и донов а ,
В. М . Ц і м е й к о, н е й рохірург вищої категорії
В.І.Панченко.
У 1984 р. завідувачем поліклінічного
ві д д і ле н н я п р и з н а чено канд.мед. нау к
Ю.М.Глущенка. Протягом 1990 –2004 рр.
поступово зросла кількість проконсультованих (обстежених) за рік
хворих з 25 тис. до 33
тис. Для цього щорічно
здійснюється 74–75 тис.
консультацій, кількість
первинних нейрохірургічних хворих зросла до
24 тис. на рік. Щорічно
Ñï³âðîá³òíèêè ïîë³êë³í³÷íîãî â³ää³ëåííÿ. 2005 ð³ê
ви кон ує т ься знач на
кількість консультацій
суміжними фахівцями: офтальмологами (7–8 тис.), невропатологами (8–9 тис.),
психіатрами (1,5–2 тис.). Поліклініка у своєму розпорядженні має все сучасне обладнання діагностичного характеру, включаючи томографи, апаратуру радіонуклідної
діагностики, вірусологічної та лабораторій гормональних й імунологічних досліджень.
Щорічно в поліклініці виконується 3,5–4 тис. ЕхоЕГ, 800–900 ЕЕГ, 600–700 УЗДГ,
6–7 тис. рентгенографій.
Лікарі і середній медичний персонал кожні 4 роки проходять курси підвищення
кваліфікації та атестацію (згідно з положенням).

