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Отчет о работе обществ и ассоциаций ортопедов-травматологов
Звіт про роботу ІІІ Всеукраїнської конференції «Актуальні питання лікування патології суглобів
і ендопротезування»
6–8 вересня 2018 року в Приморську Запорізької
області проведено ІІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Актуальні питання лікування патології суглобів і ендопротезування». Організаторами
конференції були Запорізький державний медичний
університет, АТ «Мотор Січ», ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка НАМН
України», ВГО «Українська асоціація ортопедів-травматологів», зокрема осередок Запорізької області.
У конференції взяли участь 326 фахівців практично з усіх регіонів України, а також гості з Австрії (професор Веніамін Орлянський, ортопед-травматолог
Міхаель Ніколакіс) та Ізраїлю (Олександр Челноков).
Роботу конференції відкрив ректор запорізького
державного медичного університету, професор Колесник Юрій Михайлович (фото 1). У своїй промові він
привітав усіх учасників із відкриттям конференції та
побажав плідної роботи.
Директор «ІТО НАМН» академік НАМН України, професор Гайко Георгій Васильович зазначив, що
останнім часом у світовій практиці все ширше використовують мінімально інвазивні методи для лікування патології суглобів і підкреслив своєчасність організації такої конференції.
Із вітальними словами виступила начальник управління охорони здоров’я Запорізької обласної державної
адміністрації, професор Кліменко Вікторія Іванівна,
яка зупинилася на значенні розроблених вітчизняних
ендопротезів кульшового та колінного суглобів, що
серійно випускає АТ «Мотор Січ».
Головний лікар клініки «Мотор Січ» Завгородня
Людмила Іванівна привітала учасників від імені організаторів конференції, зокрема, ініціатора її проведення, голову правління АТ «Мотор Січ» професора Богуслаєва В’ячеслава Олександровича. Також Людмила
Іванівна зазначила, що ендопротезування суглобів
в Україні є соціально-значущим, а кількість хворих,
яким необхідно виконання таких операцій, збіль
шується кожного року.

Фото 1. Президія конференції: Головаха М. Л., Корж М. О.,
Клименко В. І., Колесник Ю. М., Гайко Г. В., Завгородня Л. С.; виступає проф. Колесник Ю. М.

Завершив відкриття конференції директор ДУ «ІПХС
ім. проф. М. І. Ситенка НАМН України» професор
Корж Микола Олексійович, також акцентувавши увагу
на соціальному значенні ендопротезування великих
суглобів в нашій країні та високій якості й доступності ендопротезів виробництва «Мотор Січ».
Програма конференції включала 6 лекцій, 69 усних
і 34 стендових доповідей із різних практичних і нау
кових проблем сучасної ортопедії та травматології.
Учасники конференції з цікавістю прослухали змістовні лекції та брали активну участь у дискусії.
Наукову програму конференції відкрив професор
Вирва О. Є. (м. Харків) лекцією на тему «Ендопротезування кульшового суглоба за наявності кісткових
дефектів», в якій навів найчастіші проблеми ендопротезування та шляхи їхнього вирішення за умов різної
патології кульшового суглоба.
На перших двох засіданнях розглянуто різні аспекти ендопротезування великих суглобів. Гайко Г. В.,
Торчинський В. П., Підгаєцький В. М., Сулима О. М.
розповіли про «Роль Республіканського центру ендопротезування суглобів у розробленні та впровадженні методу в Україні». Із доповідями виступили:
П. М. Воронцов «Сучасні аспекти тканинної та клітинної трансплантології»; Д. О. Міхановський та І. О. Скорік «Комбінована фіксація модульного ендопротеза
проксимального відділу плечової кістки»; С. І. Герасименко та співавт. «Ревматоїдний артрит: остеопороз та ендопротезування». С. С. Страфун і Р. О. Сергієнко «Ендопротезування в лікуванні деформівного
артрозу плечового суглоба»; О. Челноков «Periprosthetic Fractures of the Femer-Changing the Treatment
Paradigm?»; О. М. Косяков та співавт. «Заміщення
кісткових дефектів за ревізійного ендопротезування
кульшового та колінного суглобів із використанням
адитивних технологій»; І. М. Зазірний «Застосування
3D-технологій у сучасному ендопротезуванні великих
суглобів на прикладі кульшового»; В. А. Філіпенко та
співавт. «Ретроспективний аналіз застосування різних
типів ацетабулярних компонентів цементної фіксації
під час первинного ендопротезування кульшового суг
лоба»; Г. В. Гайко та співавт. «Ревізійне протезування
кульшового суглоба у хворих з асептичною нестабільністю ацетабулярного компонента ендопротеза кульшового суглоба»; О. А. Бур’янов «Комплексний підхід під час лікування остеоартрозу»; М. В. Полулях та
співавт. «Особливості ендопротезування колінного
суглоба у хворих на ревматоїдний артрит»; С. І. Герасименко та соавт. «Роль «дорзальної» синовектомії
у лікуванні хворих на пігментний віллонодулярний
синовіт колінного суглоба».
На третьому засіданні порушено питання ускладнень ендопротезування та лікування пухлин кісток,
де були заслухані доповіді: О. Є. Вирви та співавт. «Хірургічне лікування злоякісних пухлин таза»; О. Є. Вир
ви та І. О. Скоріка «Експериментально-гістологічне
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дослідження зв’язки наколінка щурів у зоні їхнього
контакту з поверхнею різних імплантатів»; Г. В. Гайка
та співавт. «Двохетапне лікування перипротезної інфекції кульшового суглоба»; І. В. Шевченка і О. О. Корольова «Інфекційні ускладнення ендопротезування
колінного та кульшового суглобів»; Г. В. Гайка та спів
авт. «Лікування ускладнень після ендопротезування
кульшового суглоба»; О. Є. Вирви й О. О. Корольова
«Метало-цементні артикулюючі спейсери у разі двохетапного лікування перипротезної інфекції кульшового суглоба»; Р. В. Малика й І. О. Скоріка «Реконструкція дефектів м’яких тканин у хірургічному лікуванні
пухлин проксимального відділу стегнової кістки».
Четверте та п’яте засідання були присвячені проб
лемам остеосинтезу. Подано доповіді: О. Челнокова
«Treatment failures in fractures of the proximal femur —
how to bail out?»; М. Ніколаскіса «Хірургічне лікування
остеопоротичних переломів хребців»; О. М. Поліводи,
Д. С. Чабаненка «Хірургічне лікування діафізарних
переломів кісток передпліччя»; М. О. Коржа, І. Г. Бець
«Аналіз ускладнень хірургічного лікування переломів
довгих кісток»; Є. В. Яцуна «Закритий БІОС дистального метаепіфіза великогомілкової кістки»; І. Р. Трутяка «Особливості лікування інфекційних ускладнень
травм кінцівок»; М. О. Коржа та співавт. «Сучасні
підходи до діагностики та хірургічного лікування
ушкоджень проксимального відділу стегна»; К. В. Міренкова, А. С. Лежнюка «Тактика лікування внутрішньосуглобових переломів дистального епіметафіза
плеча»; С. Б. Бєлікова та співавт. «Підвищення якості
біорозчинного магнієвого сплаву для остеосинтезу
методом газоізостатичного пресування».
На шостому–восьмому засіданнях заслухані доповіді, присвячені питанню артроскопії та спортивної травми. О. І. Боярина та співавт. «Відновлення
чотириголового м’яза стегна за даними динамометрії
у хворих після пластики передньої схрещеної зв’язки».
С. М. Краснопьорова «Віддалені результати відновлення передньої схрещеної зв’язки — феномен розширення кісткових каналів»; П. В. Болховітіна «Сучасна
концепція вибору медикаментозної терапії в системі
лікування артрозу колінного суглоба»; В. Орлянського, М. Л. Головахи «Ускладнення коригувальних
остеотомій у ділянці колінного суглоба»; О. А. Костогриза та співавт. «Проміжні результати хірургічного лікування післятравматичних ушкоджень хряща
колінного суглоба аутологічними хондроцитами»;
М. Л. Головахи, В. Орлянського «Коригувальні остеотомії у відновленні стабільності колінного суглоба»; П. В. Болховітіна та співавт. «Комплекс лікування контрактур колінного суглоба»; С. С. Страфуна,
О. Ю. Сухіна «Діагностика та лікування задньої нестабільності плеча»; О. С. Страфуна та співавт. «Операція Латарже та її модифікації в лікуванні звичайних
вивихів плеча з катастрофічними дефектами гленоїду»; М. Л. Головахи та співавт. «АртроЛатарже, техніка та порівняння з відкритою методикою»; С. С. Страфуна та співавт. «Лікування ротаторної артропатії
плечового суглоба»; О. М. Хвисюка та співавт. «Особ
ливості малоінвазивного хірургічного лікування
нестабільності плечового суглоба»; О. В. Долгополова та співавт. «Клініко-рентгенологічні результати
лікування хворих із ушкодженнями акроміального
кінця ключиці спеціалізованою пластиною Hook»;
І. В. Діденко, М. Л. Головахи «Особливості відновлення комплексної задньо-латеральної нестабільності
колінного суглоба»; О. О. Коструба та співавт. «Клініка, діагностика та лікування патології м’яких тка-
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нин надп’ятково-гомілкового суглоба в спортсменів»;
А. Г. Істоміна та співавт. «Консервативне лікування
попереково-тазових лігаментопатій»; О. І. Бояндіної,
С. П. Ячника «Електростимуляція в ранньому післяопераційному періоді хворих із ушкодженнями хряща колінного суглоба після хірургічного втручання
мікрофрактурування»; Л. М. Панченка та співавт.
«Імунологічні показники у хворих на пігментний віл
лонодулярний синовіт колінного суглоба»; І. В. Роя
та співавт. «Мануальна терапія в реабілітації хворих
зі стенозом хребтового каналу поперекового відділу
хребта»; С. М. Кривенка «Доклінічні форми арторозу
в спортсменів. Маркери ранньої діагностики».
Останні два засідання (9 та 10) стосувалися питань дитячої ортопедії: С. Д. Шевченко «Принципи
й алгоритм лікування сколіозу в дітей»; Г. В. Кікош
«Результати лікування рецидивів еквіно-плюсно-варусної деформації стоп у дітей 2–10 років»; І. В. Рой та
співавт. «Особливості лікування порушень формування кульшових суглобів у дітей першого року життя»;
С. О. Хмизов «Ахондроплазія — що нового? (світові
тенденції, досвід клініки); О. І. Корольков «Багатоплощинні деформації проксимального відділу стегнової кістки в дітей: принципи діагностики і тактика
лікування»; В. Г. Петров та співавт. «Реабілітація дітей із вродженими вадами розвитку нижніх кінцівок»;
С. О. Хмизов «Сучасні методи лікування деформацій
кінцівок»; О. І. Корольков та співавт. «Лікувальнопрофілактичні хірургічні втручання в разі хвороби
Пертеса у І– ІІІ стадії»; В. Г. Петров та співавт. «Результати лікування дітей зі спастичними паралічами
та патологією кульшового суглоба за допомогою відвідних ортезів»; А. В. Пашенко «Лікування деформацій кінцівок, що мають тенденцію до рецидивів
на фоні поганої якості кісткової тканини».
У резолюції конференції відзначено, що всі проб
леми, розглянуті в лекціях і доповідях, є актуальними, а наявні методики діагностики та лікування вима
гають постійного вдосконалення.
У вільний від роботи час учасники конференції
мали нагоду поспілкуватися в неформальному колі
насолодитися Азовським морем і теплим прийомом
на базі «Прибій» «Мотор Січ».
Під час конференції діяла виставка медичної техніки та систем ендопротезування, діагностичної апаратури, хірургічного ортопедичного інструментарію,
фармпрепаратів, яка показала можливості вітчизняного виробника та деяких закордонних фірм. Гості проявили жвавий інтерес до експозиції (фото 2).

Фото 2. Учасники конференції у виставковому залі.
Зліва направо: Шевченко С. Д., Березка М. І., Зазір
ний І. М., Гнєдушкін Ю. М., Корж М. О., Завгородня Л. І., Колесник Ю. М., Полулях М. В., Головаха М. Л.
М. Л. Головаха

