Група неврології та погранічних станів
(неврологічне відділення)
Наукове неврологічне відділення було організоване в 1959 році, як сектор клініко-експертного відділу.
В 1968 році було відкрите клінічне неврологічне відділення, на базі якого і став функціонувати науковий
підрозділ.
У неврологічному відділенні працювали к. мед. н. Г. М. Войтенко, к. мед. н. В. М. Слінько, к. мед. н.
І. І. Литвиненко, к. мед. н. І. О. Михайлюк, к. мед. н. Т. Н. Пантелєєва, д. мед. н. О. В. Сергієні, д. мед. н.,
професор В. М. Школьник, д. м. н. І. І. Кухтевич, к. мед. н. Л. В. Єлісейкіна, к. мед. н. А. В. Бараненко,
к. мед. н. Шутова Т. М., д. мед. н., професор М. І. Черненко, к. мед. н. І. В. Рожкова, к. мед. н. В. А. Голик.
Основними напрямками наукової і практичної діяльності відділення є:
−
Вивчення епідеміології, особливостей, динаміки інвалідності та наукова розробка медико-соціальної
експертизи, медичної і соціально-трудової реабілітації хворих та осіб з інвалідністю внаслідок захворювань
нервової системи (цереброваскулярна патологія, наслідки черепно-мозкових травм і запальних,
демієлінізуючих захворювань центральної і периферійної нервової системи, захворювання внаслідок
іонізуючого опромінення та інші хвороби);
−
Розробка, удосконалення та впровадження сучасних методів дослідження хворих з захворюваннями
нервової системи, направлених на уточнення важкості та кількісну характеристику функціональних порушень
в тому числі й експериментально-психологічних досліджень;
−
Підготовка і впровадження в практику роботи органів охорони здоров’я та соціального захисту України
навчальних посібників, методичних рекомендацій, винаходів, статей, тез доповідей, раціоналізаторських
та інших розробок за матеріалами виконаних науково-дослідних робіт;
−
Проведення обстеження хворих та осіб з інвалідністю із захворюваннями нервової системи та супутньою
патологією та винесення їм консультативних лікарсько-експертних висновків;
−
Проведення відновного лікування хворих та осіб з інвалідністю;

−
Надання консультативно-методичної і організаційної допомоги лікарям-експертам лікарськоконсультативних і медико-соціальних експертних комісій, а також практикуючим лікарям лікувальнопрофілактичних закладів;
−
Організація і проведення підвищення кваліфікації лікарів по медико-соціальній експертизі, медичній
і соціально-трудовій реабілітації хворих з захворюваннями нервової системи.
У відділенні вивчались причини інвалідизації та розроблені критерії медико-соціальної експертизи
і соціально-трудової реабілітації при сірінгомієлії, віддалених наслідках однократної та повторної черепномозкової травми, гіпертонічній хворобі з церебральними гіпертонічними кризами, церебральному
атеросклерозі та інших цереброваскулярних захворюваннях у людей молодого і похилого віку, вібраційній
хворобі, радіаційних ураженнях нервової системи та інших.
Співробітниками відділення була дана оцінка ефективності соціально-трудової та медичної реабілітації
при судинних захворюваннях головного мозку, черепно-мозковій травмі, інфекційних захворюваннях
центральної нервової системи та інших.
За період функціонування у відділенні були підготовлені 19 кандидатських і 2 докторські дисертації.
За останні 10 років співробітниками опубліковано 440 наукових праць, у тому числі 18 методичних
рекомендацій та 7 навчальних посібників для лікарів – експертів МСЕК і ЛКК, а також лікарів лікувальнопрофілактичних закладів МОЗ України.
Відділення бере участь у підготовці нормативних документів державного значення. Так, наукові
співробітники спільно із співробітниками інших підрозділів Інституту брали активну участь у підготовці
сучасних редакцій Інструкції з встановлення відсотків втрати професійної працездатності внаслідок
професійних захворювань та трудового каліцтва, Інструкції по зв`язку смерті з професійним захворюванням та
каліцтвом, складанні Державної типової та проектів базових програм реабілітації для осіб з інвалідністю
інвалідів внаслідок патології центральної та периферичної нервової системи, спінальної патології, виконували
профільні завдання МОЗ.

За останні 20 років у неврологічному відділенні виконані та виконуються чисельні науково-дослідні
роботи.
В теперішній час колектив наукових співробітників неврологічного відділення складає:
керівник Богуславський Дмитро Дмитрович, к. мед. н., лікар-невролог
вищої категорії, член Української Асоціації боротьби з інсультом, наукові
напрямки: цереброваскулярна патологія, демієлінізуючі захворювання
нервової системи, адаптація і впровадження Міжнародної класифікації
функціонування, обмежень життєдіяльності і здоров’я голкорефлексотерапія.

Мороз Олена Миколаївна,
к. мед. н., заступник директора Інституту з наукової роботи, провідний
науковий
співробітник,
член
ГО
«Всеукраїнське
товариство
нейрореабілітації», World Federation of Neurorehabilitation, European
Federation for Neurorehabilitation Societies, ВГО «Українська асоціація
боротьби з інсультом», ГО «Українська асоціація клінічних досліджень»
лікар-невролог вищої категорії, наукові напрямки: вертеброгенні ураження
нервової системи, нейрореабілітація.

Яновська
Світлана
Яківна,
молодший
науковий співробітник, наукові напрямки:
когнітивні
порушення,
цереброваскулярна
патологія.
Клінічна база неврологічного відділення розрахована на 50 ліжок.
Кожний рік проходять обстеження і лікування близько 1300 хворих, із яких
57-68% - пацієнти, котрі поступають на експертизу обмеження
життєдіяльності (по оскарженню рішень МСЕК близько 15%), 36-38%
хворих проліковані за реабілітаційними програмами МСЕК.
В теперішній час колектив співробітників клініки
неврологічного відділення складає:
завідуюча – Погорєлова Світлана Анатоліївна,
лікар-невролог вищої категорії.

Ординатор
– Слива Сергій Володимирович,
лікар-невролог вищої категорії.

Ординатор
– Ткаченко Світлана Анатоліївна,
лікар-невролог першої категорії.

Старша медична сестра –Калюжна Яна Олександрівна

А також середній та молодший медичний персонал

Для обстеження хворих застосовуються сучасні електрофізіологічні (комп’ютерна рентгенівська та
магнітно-резонансна томографія (на базі клінік регіону та країни), ЕЕГ, дослідження викликаних потенціалів
(зорових, слухових, сомато-сенсорних) електронейроміографія та ін.), ультразвукова допплерографія, цифрова
рентгенографія, експериментально-психологічні дослідження.
Відділенням надається велика консультативно-методична допомога лікарям регіону та України по
підвищенню кваліфікації з неврології та медико-соціальної експертизи шляхом надання консультацій по
організації роботи МСЕК, розгляду складних клініко-експертних випадків.
Співробітники відділення беруть участь у підвищенні кваліфікації лікарів -експертів області та країни,
приймаючи участь в проведенні виїзних циклів підвищення кваліфікації, а також при проведенні цільового
навчання лікарів, наукових розробок по тематиці інституту. За 10 років було проведено підвищення
кваліфікації по МСЕ і соціально-трудовій реабілітації 550 лікарям.
В практичну лікувально-реабілітаційну діяльність відділення впроваджені сучасні методи лікування та
немедикаментозної реабілітації (фізіотерапія, лікувальна фізкультура, кінезіотерапія) згідно провідних
європейських та світових рекомендацій (тренажер ходи, використання апаратури для вертикалізації пацієнтів
Parapodium), методика пропріоцептивної корекції К.О.Семенової з використанням рефлекторно навантажувальних комбінезонів „Гравістат”, методика «терапія примусовими рухами» (сучасний
комплекс устаткування для механотерапії) що проводяться на базі сучасного фізіо- та кінезіотерапевтичного
комплексу Інституту.
Впроваджені сучасні методики лікування спастичності та фокальних гіперкінезів, естетичної медицини з
використанням препарату ботулотоксину диспорт.
У відділенні впроваджуються сучасні принципи діагностики та лікування захворювань центральної та
периферичної нервової системи згідно рекомендаціям Європейської Федерації Неврологічних Товариств.
Співробітники відділення підвищують свою кваліфікацію, регулярно приймаючи участь у конференціях,
конгресах та семінарах міжнародного та українського рівня конгреси та пленуми Українського товариства
неврологів, психіатрів та наркологів, конференції з питань медико-соціальної експертизи), підтримують плідні
контакти із неврологами ближнього та дальнього зарубіжжя (Австрія, Німеччина, США, Велика Британія,
Чехія, Швеція, Фінляндія, Греція).

