Інформація про семінар-нараду головних позаштатних нейрохірургів
Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, управлінь
охорони здоров’я обласних державних адміністрацій, Севастопольської
міської державної адміністрації, Головного управління охорони здоров’я та
медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації, який
відбувся 14-15 травня 2009 р. в м. Одеса
Відповідно до Наказу Міністра охорони здоров’я № 32-Адм від
04.02.2009 р. 14-15 травня 2009 р. в м. Одеса проведений семінар-нарада
головних позаштатних нейрохірургів Міністерства охорони здоров’я
Автономної Республіки Крим, управлінь охорони здоров’я обласних державних
адміністрацій, Севастопольської міської державної адміністрації, Головного
управління охорони здоров’я та медичного забезпечення Київської міської
державної адміністрації.
На семінарі розглянуті наступні питання :
1. Про хід виконання Державної програми запобігання та лікування
серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань (нейрохірургічна
складова) на 2006 - 2010 рр.
2. Впровадження уніфікованої системи післядипломної підготовки
фахівців-нейрохірургів згідно Європейських стандартів.
3. Створення реєстру робочих місць нейрохірургів в Україні.
4. Впровадження клінічних протоколів лікування в діяльність
нейрохірургічної мережі – критерії ефективності. Оцінка
якості
лікування та рейтингова оцінка діяльності нейрохірургічних відділень.
5. Підсумки діяльності нейрохірургічної служби за 2008 рік.
Також були заслухані лекції із високих технологій в галузі нейрохірургії
і можливості їх впровадження в практику нейрохірургічних відділень України
відомих фахівців із клінік Італії, Німеччини, Ізраїлю, зокрема «Кібер-ніж в
нейрохірургії», «Сучасні методи лікування гліом головного мозку»,
«Крайньолатеральний міжтіловий спондилодез (XLIF): новітня мінімально
інвазивна технологія в лікуванні дегенеративних, онкологічних та
травматичних уражень поперекового та грудного відділів хребта»,
«Стимуляція спинного мозку в лікуванні нейропатичного болю». Із лекцією
«Перспективи генної терапії в лікуванні нейрохірургічної патології» виступив
старший науковий співробітник ДУ «Інституту нейрохірургії імені акад. А.П.
Ромоданова АМН України» В.В.Бєлошицький.
У роботі семінару-наради взяли участь 59 учасників – головні позаштатні
нейрохірурги адміністративних регіонів України, заступник Міністра охорони
здоров’я Лазоришинець В.В., Директор ДУ «Інститут нейрохірургії імені акад.
А.П.Ромоданова АМН України» акад. Зозуля Ю.П. У роботі семінару взяв
участь Голова Національної Ради з питань охорони здоров’я населення при
Президентові України член-кореспондент АМН України, професор М.Є.
Поліщук.
Порядок денний семінару виконаний в повному обcязі.
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Заслухавши та обговоривши вищезазначені доповіді, учасники семінарунаради прийняли наступні рішення:
1. Взяти до уваги інформацію про хід виконання Державної програми
запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових
захворювань (нейрохірургічна складова) на 2006-2010 рр. та про
впровадження уніфікованої системи післядипломної підготовки фахівцівнейрохірургів згідно Європейських стандартів.
2. Підготувати та подати до Міністерства охорони здоров’я України
пропозиції щодо створення єдиного реєстру робочих місць нейрохірургів в
Україні та плану подальшої підготовки нейрохірургів на основі уніфікованої
системи післядипломної підготовки фахівців-нейрохірургів згідно
Європейських стандартів.
Термін – до 01.11.09 р.
3. Завершити роботу над індикаторами якості надання нейрохірургічної
допомоги та на їх основі проводити щорічну рейтингову оцінку діяльності
нейрохірургічних відділень, починаючи з 2010 р.
Термін – до 01.10.2009 р.
4. Завершити роботу над проектами протоколів надання медичної допомоги
постраждалим з поєднаною черепно-мозковою травмою на догоспітальному
етапі та подати їх до Міністерства охорони здоров’я України для
затвердження у встановленому порядку.
Термін – до 01.10.09 р.
5. Підготувати та подати до Міністерства охорони здоров’я України
пропозиції щодо проведення сертифікації нейрохірургічних відділень
України у 2010-2011.
Термін – до 01.02.2010 р.
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