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жовтня виповнилося 70 років директорові
ДУ «Інститут нейрохірургії ім. академіка А. П. Ромоданова НАМН України», академікові НАМН України,
докторові медичних наук, професорові Євгенію Георгійовичу
Педаченку.
По закінченні з відзнакою Київського медичного інституту Є. Г. Педаченко постійно працює в одній і тій самій установі – Київському інституті нейрохірургії (нині
ДУ «Інститут нейрохірургії ім. академіка А. П. Ромоданова
НАМН України»), де реалізував блискучу наукову і професійну кар’єру від лікаря-ординатора до керівника відділу нейротравми (1987 р.) і директора Інституту (з 2013 р.).
У 1975 р. Євгеній Георгійович захистив кандидатську дисертацію на тему «Множественные травматические внутричерепные гематомы», а у 1984 р. – докторську «Ушибы головного мозга у больных артериальной гипертензией».
У 1995 р. за ініціативи Є. Г. Педаченка в Інституті нейрохірургії була створена клініка лазерної та ендоскопічної
спінальної нейрохірургії – перша в країнах СНД. Є. Г. Педаченко – серед засновників сучасної мініінвазивної нейрохірургії, розробник напряму амбулаторної нейрохірургії
(пункційних та ендоскопічних втручань). Неодноразово
проводив лекції та показові операції за кордоном.
Основними напрямами його наукової діяльності є:
· травматичне ураження головного мозку (розробка сучасної концепції патогенезу черепно-мозкової травми,
основ геріатричного та соматичного напрямів у нейрохірургії травматичних уражень, генної терапії при черепно-мозковій травмі);
· мініінвазивні втручання в спінальній нейрохірургії;
· розробка та впровадження в Україні стандартів діагностики та клінічних протоколів лікування в нейрохірургії.
Протягом багатьох років (з 1993-го) як Головний позаштатний нейрохірург МОЗ Є. Г. Педаченко був організатором нейрохірургічної служби України. За його авторства і
під його керівництвом розроблено стандарти надання нейрохірургічної допомоги, 89 клінічних протоколів та 6 настанов із нейрохірургії.
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Професор Педаченко підготував 12 докторів та 38 кандидатів медичних наук, є автором 52 монографій, керівництв,
навчальних посібників та довідників, має понад 600 наукових праць, 46 винаходів та патентів.
Основні наукові праці: «Клиническое руководство по черепно-мозговой травме» (томи 1, 2, 3) (1998, 2001, 2002),;
«Эндоскопическая спинальная нейрохирургия» (2000),
«The Practice of Minimally Invasive Spinal Technique» (2000,
2005), «Нейрохірургічна служба в регіонах України» (2005),
«Пункционная вертебропластика» (2005), «Черепно-мозкова травма: сучасні принципи невідкладної допомоги» (2007,
2009), «Spinal Cord and Spinal Column Tumors» (США, 2009),
«Политравма: хирургия, травматология, анестезиология, интенсивная терапия» (2012), «Діагностика та хірургічне лікування дискогенних нейрокомпресійних синдромів хребта» (2014),
«Травматичні ушкодження хребта та спинного мозку» (2017).
Є. Г. Педаченко – член Всесвітньої, Європейської та Української асоціацій нейрохірургів, почесний член Російської
асоціації нейрохірургів, член Королівського товариства
хірургів США, член Американської асоціації мініінвазивної спинальної хірургії та ін. Академік Всесвітньої академії
нейрохірургії (2015), Польської медичної академії, Європейської нейротравматологічної академії, Всесвітньої медичної
академії ім. Альберта Швейцера. Член редколегій та редакційних рад 21 наукового журналу, зокрема: «Neurosurgery»
(США), «Вопросы нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко»
(Росія), «The Lancet Neurology (Ukrainian edition)», «Український нейрохірургічний журнал».
Євгеній Георгійович Педаченко – заслужений діяч науки і
техніки України (1999), лауреат Державної премії України в
галузі науки і техніки (2008), нагороджений орденом князя
Ярослава Мудрого V ступеня, почесними грамотами Президії
Верховної Ради Української РСР та України, великою золотою
медаллю Альберта Швейцера, грамотами та відзнаками різних міністерств та відомств, орденами церковних конфесій.
Президія НАМН України щиро вітає шановного Євгенія
Георгійовича з ювілеєм, бажає йому здоров’я, натхнення, невичерпної енергії та подальших творчих успіхів.
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