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Віддр�овано��ТОВ�

ПК�«Інтере�спресдр�».

вл.�Сім’ї�Сосніних,�3,

м.�Київ.

—� Юрію� Оле�сандрович,
я��сьо&одні�працює�вітчизня-
на�слжба�дитячої�нейрохір-
р&ії?

—� Нині� в� областях� У�раїні

ф�н�ціон�є�8� самостійних�дитя-

чих�відділень�нейрохір�р�ії,�а�на

базі�нашо�о�інстит�т��—�3�відді-

лення.�В� цілом�� дитячі� нейрохі-

р�р�и� за� рі�� обсл��ов�ють� при-

близно�12�тисяч�дітей.�В�дитячо-

м�� відділенні� Інстит�т�� нейрохі-

р�р�ії�щоро���опер�ють�прибли-

зно�1000�дітей� (від�народження

до�18�ро�ів).�Специфі�а�нашо�о

відділення� поля�ає� в� том�,� що

сюди� потрапляє� найтяжчий� �о-

нтин�ент� хворих,� з� я�ими� часто

не�мож�ть�впоратися�на�місцях.

Мені� і�моїм��оле�ам�доводиться

опер�вати� діто�� із� вродженими

вадами�нервової�системи�(часто

та�их� пацієнтів� потрібно� опер�-

вати�в�перші�24��одини�після�на-

родження),� �ідроенцефалією,

он�опатоло�ією.

Том�� залежно� від� с�ладності

захворювання� операція� може

тривати�до��одини,�але�часто�ми

заходимо� в� операційн�� о� деся-

тій,�а�виходимо�о�вісімнадцятій.

Та�і� оперативні� втр�чання� про-

водяться� в� �іль�а� етапів,� здій-

снюються� за� допомо�ою� опти-

чних�приладів,�під�мі�рос�опом.

Без�мовно,�це�пролон��є�опера-

цію,� але� водночас� зменш�є� її

травматичність.

—�Нас�іль�и�зросла�потре-
ба�в�та�их�операціях?
—� Я� вважаю,� що� зростання,

я�що�й�відб�лося,�то�незначне� і

здебільшо�о�—� за� рах�но�� вдо-

с�оналення� діа�ностичних� мо-

жливостей.� Адже� сьо�одні� ми

можемо�виявляти�п�хлини�моз��

�� плод�� (вн�трішньо�тробно).

Крім� то�о,� �іль�існі� по�азни�и

зросли� за� рах�но�� то�о,�що�У�-

раїна� впровадила� нові� станда-

рти� «живий� новонароджений»

(понад� 22� тижні� ва�ітності,� по-

над� 500� �� ва�и� і� працююче� се-

рце).�Одна��та�і�діт�и�ще�не�мо-

ж�ть� самостійно� дихати

(за� них� це� робить� шт�-

чний� апарат),� вони� не

мож�ть� �трим�вати� по-

трібн�� температ�р�� тіла

(їх� поміщають� �� �ювез),

не� харч�ються� самостій-

но,� а� їхній� мозо�� та�ож

не�адаптований�до�поза-

�тробно�о� життя� (та��

�отовність� він� виявляє

лише�напри�інці� ва�ітно-

сті).� Том�� �� недоношених� дітей

часто� вини�ає� вн�трішньочере-

пний� �рововилив,� за� тим� —� �і-

дроенцефалія� і� та��далі.�Раніше

та�і� діт�и�б�ли� приреченими�на

невиживання,�сьо�одні�ми�їх�мо-

жемо�порят�вати.

—�У�вас�є�для�цьо&о�всі�мо-
жливості?
—�Принаймні,���нас�є�хороші

фахівці,� я�а� мають� передовий

досвід,� навчалися� в� �ращих� за-

�ордонних� �ліні�ах.� Ми� володі-

ємо� най�ращими� і� найс�часні-

шими� методи�ами.� До� то�о� ж

бла�одійни�и� допома�ають� нам

з�придбанням�необхідної�апара-

т�ри.�Часом�та�ої,�я�ої�не�мають

інші�відділення.�На�жаль,�що�та-

�а�підтрим�а�не�надходить�з�де-

ржавно�о� бюджет�.� Зо�рема,

можемо� похвалитися� хорошим

ендос�опічним� обладнанням,

я�е� дає� змо��� здійснювати� ма-

лотравматичні� і� висо�оефе�ти-

вні� нейрохір�р�ічні� втр�чання.

Та�е�обладнання�є�лише�в�2—3

за�ладах� �раїни,� одна�� та�о�о

досвід��йо�о�застос�вання,�я�ий

на�опичений� наими� фахівцями,

�оді�ш��ати.

Все� це� дає� нам� можливість

домо�тися�хороших�по�азни�ів��

лі��ванні�наших�малень�их�паці-

єнтів.� Приміром,� по�азни�и� ви-

живання�дітей�із�злоя�існими�за-

хворюваннями� моз��� (понад� 5

ро�ів)���нашом��відділенні�дося-

�ли�65—75%�(для�порівняння�—

в��раїнах�Західної�Європи�—�до

85%,�але�т�т�ва�омим�чинни�ом

є� ефе�тивність� застосованої� хі-

міотерапії,�я�а�є�необхідним��о-

мпонентом� �омпле�сно�о� лі��-

вання�та�их�хворих).

—�Та�,� спіх�лі�вання�за-
лежить� від� ба&атьох� чинни-
�ів...
—�Починаючи� із��мов,���я�их

переб�ває� пацієнт� і� працює� лі-

�ар.�Напри�лад,���нас�часто�ви-

ни�ає� необхідність� опер�вати

пацієнта�терміново.�А�за�тим�ви-

ни�ає�і�проблема��отовності�не-

обхідно�о� матеріал�� для� �р�ен-

тних� операцій.� Т�т� на� допомо��

приходить� медична� білизна� од-

норазово�о�ви�ористання.�З�од-

но�о�бо���вона�дає�змо���опера-

тивно�ор�аніз�вати�процес�хір�-

р�ічно�о�лі��вання�дитини.�З� ін-

шо�о� —� �арант�є� стерильність

під�час�операції�і�мініміз�є�ризи�

різних� запальних� �с�ладнень.� В

цьом�� нашими� надійним� помі-

чни�ом� є� вітчизняний� виробни�

одноразової� медичної� білизни

ТОВ� «Фірма� «Техно�омпле�с»,

я�а� ви�отовляє� свою� прод��цію

із�с�часних�нет�аних�матеріалів.

Зо�рема,�ми��орист�ємося�дво-

ма� операційними� �омпле�тами.

До� їх� с�лад�� входять� хір�р�ічні

халати�для�всієї�бри�ади�хір�р�ів

і� медичної� сестри,� по�риття� на

операційне� поле� (спеціально

для� нейрохір�р�ічних� втр�чань),

по�риття�на�операційний�та�інс-

тр�ментальний�стіл.�До�одно�о�з

�омпле�тів� входять� халати� «Ко-

мфорт»,�я�і�ви�отовлені�з�ново�о

матеріал�,� дійсно� �омфортно�о

для�тіла�хір�р�а,�що�надзвичай-

но� важливо� �� разі� тривалих

с�ладних�операцій.�А�та�ож�спе-

цифічне�по�риття�на�операційне

поле,�воно�не�лише�зр�чно�при-

�ріплюється,� а� і� містить� плів��,

просочен��йодоформом.

На� пра�тиці� трапляються� ви-

пад�и,��оли�пацієнта�до�операції

просто� не� всти�ли� обстежити,

напри�лад,� на� �епатит� С.� Уни-

�н�ти� перехресно�о� інфі��вання

можна�лише���разі�ви�ористання

одноразових� медичних� виробів.

Стерилізація� стовідсот�ової� �а-

рантії� безпе�и� не� дає.� Том�� в

�сьом��світі� дедалі�ширше�в� хі-

р�р�ії�застосов�ються�одноразо-

ві� інстр�менти,� не� �аж�чи� вже

про�медичн��білизн�.

—�Для�нашої�медицини�це
роз�іш?
—� На� жаль,� придбання� та�ої

білизни� сьо�одні� ля�ає� на� плечі

бать�ів�наших�пацієнтів.�Звичай-

но,�для�своєї�дитини�вони�нічо�о

не�пош�од�ють,�але�не�в��сіх�і�не

завжди� та�а� можливість� існ�є.

Добре,�що�прод��ція�«Техно�ом-

пле�с�»� відрізняється� не� лише

хорошою�я�істю,�а�й�помірними

цінами.�За�це�їм�вдячні�і�медичні

працівни�и,�і�пацієнти�та�їх�бать-

�и.�Дитяча�нейрохір�р�ія�потре-

б�є�особливої� т�рботи� і� підтри-

м�и.�І�доборе,�що�поряд�є�люди,

я�і� це� �свідомлюють� і� роблять

свою�справ��на�відмінно.

Спеціальність� «дитяча� нейрохір�р�ія»� �� вітчизняній� системі� охорони� здоров’я

б�ла�вио�ремлена�я��самостійна���1997�році.�Адже�опер�вати�і�виходж�вати�хво-

рих� дітей,� зо�рема,� новонароджених� та� недоношених,�—� справа� неле��а.� Для

цьо�о�потрібні�специфічні�знання,�вміння�і�особливі��мови.�Про�те,�нас�іль�и��с-

пішним�виявилося�становлення�сл�жби�дитячої�нейрохір�р�ії,�я�і�проблеми�вона

нині�виріш�є�і�хто�їй���цьом��допома�ає�—�наша�розмова�із�завід�вачем�відділом

нейрохір�р�ії�дитячо�о�ві���ДУ�«Інстит�т�нейрохір�р�ії�імені�а�адемі�а�А.П. Ромо-

данова�АМН�У�раїни»,��оловним�дитячим�нейрохір�р�ом�МОЗ�У�раїни,�Президе-

нтом�асоціації�дитячих�нейрохір�р�ів�У�раїни,�до�тором�медичних�на��,�профе-

сором�Юрієм�ОРЛОВИМ.
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�� Хір�р�ічні�халати,

мас�и,�шапоч�и,
бахіли,��остюми

�� Компле�ти�одя���

та�по�риттів
операційних�для
хір�р�ії,�ортопедії,
травматоло�ії,
офтальмоло�ії,
�роло�ії�та�інших
операцій

�� Компле�ти

а��шерсь�і,�
для�партнерсь�их
поло�ів,
�іне�оло�ічних
операцій�та�для
�есарево�о
розтин�

�� Компле�ти�одя��

для�немовлят

�� Набори

�іне�оло�ічні
о�лядові

�� Одя��для�пацієнтів,

відвід�вачів�та
медперсонал�

ОДНОРАЗОВОГО
ВИКОРИСТАННЯ
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ТТТТООООВВВВ���� ««««ФФФФііііррррммммаааа���� ««««ТТТТееееххххнннноооо����ооооммммппппллллееее����сссс»»»»
пр.�Перемо&и,�65�м.�Київ

(044)�239-21-84�(ба�ато�анальний).

www.tcomplex.com.ua
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Юрій ОРЛОВ: ДИТЯЧА НЕЙРОХІРУРГІЯ ПОТРЕБУЄ
ОСОБЛИВОЇ ТУРБОТИ І ПІДТРИМКИ


