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Член-кореспондент Національної академії медичних наук України, 
доктор медичних наук, професор, лауреат Державної премії України 
в галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України. 
Завідувач кафедри нейрохірургії Київської національної медичної ака-
демії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика. Головний редактор 
журналу «Судинні захворювання головного мозку», член редакційної 
ради журналу «Neurosurgery», Українського нейрохірургічного журна-
лу та ряду інших вітчизняних журналів. Член Всесвітньої, Європей-

ської та почесний член Російської асоціацій нейрохірургів. Організатор і президент Всеукраїнської 
громадської організації «Українська асоціація боротьби з інсультом», член ГО «Україна вільна від 
тютюнового диму». Голова комісії з підготовки нейрохірургів Української асоціації нейрохірургів.
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З НЕЙРОХІРУРГІЇ

M.YE. POLISHCHUK SCIENTIFIC SCHOOL 
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Fields of research: craniocerebral and cerebrospi-
nal traumata; degenerative-dystrophic diseases of the 
spine; vascular diseases of the brain; combined trauma 
of the central nervous system; cancer, fighting injuries 
of the nervous system; minimally invasive and endo-
scopic neurosurgery.

Провідний вчений в галузі нейрохірургії М. Є. По-
ліщук є одним з організаторів служби невід кладної 
нейрохірургії в Україні та реформування галузі охо-
рони здоров’я. Народився 2 травня 1944 р. на Він-
ниччині. У 1969 р. закінчив медичний факультет 
Ужгородського державного університету. Трудовий 
шлях почав у Великоберезнянській центральній ра-
йонній лікарні. Навчався в клінічні ординатурі, аспі-
рантурі Київського НДІ нейрохірургії. З 1974 р. по 
1983 р. працював асистентом кафедри нейрохірургії 
Київського інституту вдосконалення лікарів. З 1983–
1990 рр. —  старший, провідний, головний науковий 
співробітник Київського НДІ нейрохірургії. У 1975 р. 
захистив кандидатську, а у 1986 р. — докторську ди-
сертацію. Впродовж 1990–1993 рр. —  заступник 
директора з наукової роботи науково-практичного 
об’єднання швидкої та невідкладної медичної допо-
моги. З 1993 р. — завідувач кафедри нейрохірургії 
НМАПО ім. П. Л. Шупика.

Народний депутат IV скликання Верховної Ради 
України (2002–2005), очолював Комітет з питань 
охорони здоров’я, материнства та дитинства. Мі-
ністр охорони здоров’я України (лютий–вересень 
2005). Голова Національної ради з питань охорони 
здоров’я населення України (2007–2010).

Автор понад 500 наукових статей, 36 моногра-
фій та посібників, має 26 винаходів та патентів. 
Праці Миколи Єфремовича присвячені пробле-
мам черепно-мозкової, хребетно-спинномозкової 
травми, політравми, післятравматичним змінам го-
ловного мозку, судинно-мозковій патології, дегене-
ративним захворюванням хребта, захворюванням 
спинного мозку. В останні роки досліджує бойові та 
вогнепальні травми черепа і головного мозку, хреб-
та і спинного мозку.

Професор М. Є. Поліщук — консультант Націо-
нального військового медичного клінічного цент-
ру «Головний військовий клінічний госпіталь». 

Є спів автором методичних рекомендацій, статей з 
організації та надання допомоги пораненим в голо-
ву, хребет і з ушкодженнями периферичних нервів.

М. Є. Поліщук є автором багатьох статей, присвя-
чених реформам медичної галузі, охороні здоров’я 
населення України. Автор законопроекту про об-
меження тютюнопаління в громадських місцях. За-
кон діє з 2006 року.

Підготував 44 кандидатів та 9 докторів медич-
них наук. Представники наукової школи працюють 
в різних країнах Європи, Америки, Азії, Ближнього 
Сходу, Росії, Азербайджану, Вірменії та Грузії.

За вагомий внесок у розвиток медицини Ми-
кола Єфремович нагороджений орденом князя 
Ярослава Мудрого V ступеня, орденом «За за-
слуги» ІІ та ІІІ ступеня, грамотами Кабінету Мі-
ністрів України, Верховної Ради України, низки 
громадських організацій, відзнакою Всесвітньої 
організації охорони здоров’я по боротьбі з тютю-
нопалінням. У 2008 р. за результатами досліджень 
експертів М. Є. Поліщук визнаний одним із 10 
найбільш корисних чиновників за роки незалеж-
ності України. Почесний громадянин м. Києва, 
почесний професор Тернопільського медичного 
університету, почесний доктор Ужгородського на-
ціонального університету.


