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ДИТЯЧА НЕЙРОХІРУРГІЯ ПОТРЕБУЄ
ОСОБЛИВОЇ ТУРБОТИ І ПІДТРИМКИ

Юрій ОРЛОВ:

Спеціальність «дитяча нейрохіррія»  вітчизняній системі охорони здоров’я
бла виоремлена я самостійна  1997 році. Адже опервати і виходжвати хворих дітей, зорема, новонароджених та недоношених, — справа нелеа. Для
цьоо потрібні специфічні знання, вміння і особливі мови. Про те, насільи спішним виявилося становлення слжби дитячої нейрохіррії, яі проблеми вона
нині вирішє і хто їй  цьом допомаає — наша розмова із завідвачем відділом
нейрохіррії дитячоо ві ДУ «Інститт нейрохіррії імені аадеміа А.П. Ромоданова АМН Ураїни», оловним дитячим нейрохірром МОЗ Ураїни, Президентом асоціації дитячих нейрохіррів Ураїни, дотором медичних на, професором Юрієм ОРЛОВИМ.
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Реклама

обхідноо матеріал для рентних операцій. Тт на допомо
приходить медична білизна одноразовоовиористання.Зоднообовонадаєзмооперативно оранізвати процес хіррічноо лівання дитини. З іншоо — арантє стерильність
підчасопераціїімінімізєризи
різних запальних сладнень. В
цьом нашими надійним помічниом є вітчизняний виробни
одноразової медичної білизни
ТОВ «Фірма «Техноомплес»,
яа виотовляє свою продцію
ізсчаснихнетанихматеріалів.
Зорема,миористємосядвома операційними омплетами.

До їх слад входять хіррічні
халатидлявсієїбриадихіррів
і медичної сестри, пориття на
операційне поле (спеціально
для нейрохіррічних втрчань),
пориттянаопераційнийтаінстрментальнийстіл.Дооднооз
омплетів входять халати «Комфорт»,яівиотовленізновоо
матеріал, дійсно омфортноо
для тіла хірра, що надзвичайно важливо  разі тривалих
сладнихоперацій.Атаожспецифічнепориттянаопераційне
поле,вононелишезрчноприріплюється, а і містить плів,
просоченйодоформом.
На пратиці трапляються ви-

ПОДБАЙТЕ ПРО ЗРУЧНІСТЬ ТА ЗАХИСТ ПІД ЧАС ОПЕРАЦІЇ
Св.проДерж.реєстр.№068685/1997

— Юрію Олесандрович ,
ясьо&одніпрацюєвітчизнянасл жбадитячоїнейрохір р&ії?
— Нині в областях Ураїні
фнціонє 8 самостійних дитячих відділень нейрохіррії, а на
базінашооінститт—3відділення. В цілом дитячі нейрохірри за рі обсловють приблизно12тисячдітей.Вдитячом відділенні Інститт нейрохірріїщорооперютьприблизно 1000 дітей (від народження
до 18 роів). Специфіа нашоо
відділення поляає в том, що
сюди потрапляє найтяжчий онтинент хворих, з яими часто
не можть впоратися на місцях.
Меніімоїмолеамдоводиться
опервати діто із вродженими
вадаминервовоїсистеми(часто
таих пацієнтів потрібно опервативперші24одинипіслянародження), ідроенцефалією,
онопатолоією.
Том залежно від сладності
захворювання операція може
триватидоодини,алечастоми
заходимо в операційн о десятій, а виходимо о вісімнадцятій.
Таі оперативні втрчання проводяться в ільа етапів, здійснюються за допомоою оптичних приладів, під міросопом.
Безмовно,цепролонєоперацію, але водночас зменшє її
травматичність.
—Насільизрослапотребавтаихопераціях?
— Я вважаю, що зростання,
ящо й відблося, то незначне і
здебільшоо — за рахно вдосоналення діаностичних можливостей. Адже сьоодні ми
можемовиявлятипхлинимоз
 плод (внтрішньотробно).
Крім тоо, ільісні поазнии
зросли за рахно тоо, що Ураїна впровадила нові стандарти «живий новонароджений»
(понад 22 тижні ваітності, понад 500  ваи і працююче серце).Однатаідітищенемо-

жть самостійно дихати
(за них це робить штчний апарат), вони не
можть тримвати потрібн температр тіла
(їх поміщають  ювез),
не харчються самостійно, а їхній мозо таож
неадаптованийдопозатробноо життя (та
отовність він виявляє
лише наприінці ваітності). Том  недоношених дітей
часто виниає внтрішньочерепний рововилив, за тим — ідроенцефалія і та далі. Раніше
таі діти бли приреченими на
невиживання,сьооднімиїхможемопорятвати.
—Увасєдляцьо&овсіможливості?
—Принаймні,насєхороші
фахівці, яа мають передовий
досвід, навчалися в ращих заордонних лініах. Ми володіємо найращими і найсчаснішими методиами. До тоо ж
блаодійнии допомаають нам
зпридбаннямнеобхідноїапаратри.Часомтаої,яоїнемають
іншівідділення.Нажаль,щотаапідтриманенадходитьздержавноо бюджет. Зорема,
можемо похвалитися хорошим
ендосопічним обладнанням,
яе дає змо здійснювати малотравматичні і висооефетивні нейрохіррічні втрчання.
Тае обладнання є лише в 2—3
заладах раїни, одна таоо
досвідйоозастосвання,яий
наопичений наими фахівцями,
одішати.
Все це дає нам можливість
домотисяхорошихпоазниів
ліваннінашихмаленьихпацієнтів. Приміром, поазнии виживаннядітейіззлояіснимизахворюваннями моз (понад 5
роів)нашомвідділеннідосяли 65—75% (для порівняння —
в раїнах Західної Європи — до
85%,алеттваомимчинниом
є ефетивність застосованої хіміотерапії,яаєнеобхіднимомпонентом омплесноо ліваннятаиххворих).
— Та, спіх лі вання залежить від ба&атьох чинниів...
— Починаючи із мов,  яих
перебває пацієнт і працює ліар.Наприлад,насчастовиниає необхідність опервати
пацієнтатерміново.Азатимвиниаєіпроблемаотовностіне-

пади,олипацієнтадооперації
просто не встили обстежити,
наприлад, на епатит С. Унинти перехресноо інфівання
можналишеразівиористання
одноразових медичних виробів.
Стерилізація стовідсотової арантії безпеи не дає. Том в
сьом світі дедалі ширше в хірріїзастосовютьсяодноразові інстрменти, не ажчи вже
промедичнбілизн.
—Длянашоїмедицинице
розіш?
— На жаль, придбання таої
білизни сьоодні ляає на плечі
батьівнашихпацієнтів.Звичайно,длясвоєїдитинивонинічоо
непошодють,аленевсіхіне
завжди таа можливість існє.
Добре,щопродція«Техноомплес» відрізняється не лише
хорошою яістю, а й помірними
цінами.Зацеїмвдячніімедичні
працівнии,іпацієнтитаїхбатьи. Дитяча нейрохіррія потребє особливої трботи і підтрими.Ідоборе,щопорядєлюди,
яі це свідомлюють і роблять
своюсправнавідмінно.

Ваш професіоналізм
та наша продція —
запора спіх!

 Хіррічні халати,
маси, шапочи,
бахіли, остюми
 Комплети одя
та пориттів
операційних для
хіррії, ортопедії,
травматолоії,
офтальмолоії,
ролоії та інших
операцій
 Комплети
ашерсьі,
для партнерсьих
полоів,
інеолоічних
операцій та для
есаревоо
розтин
 Комплети одя
для немовлят
 Набори
інеолоічні
олядові
 Одя для пацієнтів,
відвідвачів та
медперсонал

ОДНОРАЗОВОГО
ВИКОРИСТАННЯ

ТОВ «Фірма «Техноомплес»
пр.Перемо&и,65м.Київ
(044)239-21-84(баатоанальний).
www.tcomplex.com.ua
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Виходитьодинраз
натиждень п’ятницю.
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