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ОБҐРУНТУВАННЯ. Одним із методів вирішення проблем, які виникають перед неврологами та нейрохірургами, 
є інтенсивне лікування з адекватною, збалансованою, точно розрахованою та безпечною інфузійною терапією (ІТ). 
Роль ІТ у веденні хворого, її об’єм і склад залежать від широкого кола обставин: загального вихідного стану пацієнта, 
глибини й розповсюдження уражень органів, специфіки захворювання та його ускладнень. Водночас досі відчувається 
дефіцит інформації з питань ІТ для лікарів різних спеціальностей.
МЕТА. Висвітлити появу та зміст оновлених сучасних рекомендацій з ІТ у неврології та нейрохірургії.
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ. На початку 2020 року вийшов друком посібник-довідник «Інфузійна терапія 
в неврології і нейрохірургії», підготовлений колективом авторів у складі М.Є. Поліщука, О.А. Галушка, М.І. Гуменюка 
та М.А. Тріщинської. На його сторінках викладена інформація про патофізіологічні передумови та принципи прове-
дення ІТ у неврологічній практиці, правила й технічне забезпечення ІТ, дається загальна характеристика основних 
інфузійних засобів у арсеналі невролога та нейрохірурга. У посібнику докладно описані патогенез, клініка й інтен-
сивна терапія гострих і хронічних станів у неврології та нейрохірургії, при яких одним з основних методів лікування 
є ІТ. Висвітлюються критерії ефективності лікування та типові помилки, що спостерігаються в клінічній 
практиці при використанні різних програм ІТ цих станів.
ВИСНОВКИ. Новий посібник-довідник «Інфузійна терапія в неврології і нейрохірургії» за авторством М.Є. Поліщука, 
О.А. Галушка, М.І. Гуменюка, М.А Тріщинської буде корисним джерелом інформації для неврологів, нейрохірургів, 
анестезіологів, лікарів відділень інтенсивної терапії, а також фахівців суміжних спеціальностей, які беруть участь 
у лікуванні хворих неврологічного профілю.
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BACKGROUND. Intensive care with adequate, balanced, accurately calculated and safe infusion therapy (IT) is one of the 
methods of solving problems that are encountered by neurologists and neurosurgeons. The role of IT in the treatment 
of the patient, its volume and composition depend on a wide variety of circumstances: the patient’s general baseline 
a lack of information on IT for doctors in various specialties.
OBJECTIVE. To highlight the emergence of updated current IT recommendations in neurology and neurosurgery.
RESULTS AND DISCUSSION. In the beginning of 2020 the guide-book “Infusion Therapy in Neurology and Neurosurgery” 
(authors: M.E. Polishchuk, O.A. Halushko, M.I. Humeniuk, M.A. Trishchynska) was published. The pages of the manual 
contain information on pathophysiological prerequisites and principles of IT in neurological practice, rules and technical 
support for IT, gives a general description of the main infusion tools in the arsenal of the neurologist and neurosurgeon. 
The manual describes in detail the pathogenesis, clinic and intensive care of acute and chronic conditions in neurology 
and neurosurgery, in which one of the main methods of treatment is IT. The criteria of treatment effectiveness and 
the typical errors observed in clinical practice when using various IT programs of these conditions are highlighted.
CONCLUSIONS. The new handbook “Infusion Therapy in Neurology and Neurosurgery” (authors: M.E. Polishchuk, 
O.A. Halushko, M.I. Humeniuk, M.A. Trishchynska) will be a useful source of information for neurologists, neurosurgeons, 
anesthesiologists, doctors of intensive care units, as well as specialists of related specialties involved in the treatment 
of patients with a neurological profile.
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