ЗВІТ
про проведення науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю
Харківського обласного відділення
ВГО «Українська асоціація ортопедів-травматологів»
Цього року виповнилося 90 років з дня організації Харківського товариства
ортопедів-травматологів, правонаступником і послідовником якого на сьогодні є
Харківський обласний осередок ВГО «Українська асоціація ортопедівтравматологів» (ХООВГО «УАОТ»). Цій знаменній події була присвячена
науково-практична конференція, яка відбулася в будинку Харківського медичного
товариства 20 квітня 2017 р.
У конференції взяли участь 86 осіб, в тому числі Президент Всеукраїнської
громадської організації «Українська асоціація ортопедів-травматологів»,
Головний ортопед-травматолог України, заст. директора з наукової роботи
ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН» проф. С.С. Страфун, Президент
Харківського медичного товариства, директор ДУ «Інститут патології хребта та
суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН» проф. М.О. Корж, екс-Президент
Харківського медичного товариства, почесний ректор Харківської медичної
академії післядипломної освіти
проф. М.І. Хвисюк (фото 1).
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Фото 1. Відкриття конференції, присвяченої
самостійного
профільного 90-річчю ХООВГО «УАОТ»
товариства в Україні. У доповіді
було відзначено, що провідну роль у формуванні і зміцненні товарства зіграли
керівники і співробітники Українського інституту ортопедії і травматології
(нині – ДУ «Інститут патології хребта і суглобів ім. проф. М.І. Ситенка
Національної академії медичних наук України»), а його історія нерозривно
пов'язана з іменами таких видатних і талановитих учених ортопедів-травматологів
і організаторів як проф. К.Ф. Вегнер, проф. С.Л. Трегубов, проф. М.І. Ситенко,
проф М.П. Новаченко, проф. О.П. Котов, проф. В.О. Маркс, проф. Л.П. Ніколаєв,
проф. О.В. Недригайлова,
проф. М.І. Куліш,
проф. М.В. Андрусон,
проф. М.С. Бондаренко, акад. О.О. Корж і багатьох інших.

Протягом усієї історії Харківського обласного товариства ортопедівтравматологів його очолювали провідні вчені Харкова (фото 2).
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Фото 2. Голови Харківського обласного товариства (нині – Харківський обласний
осередок ВГО «Українська асоціація ортопедів-травматологів»), 1927-2017 рр.

Також у доповіді були висвітлені сучасні аспекти діяльності
ХООВГО «УАОТ» та його досягнення за останнє десятиліття.
Проф. С.С. Страфун провів презентацію сайту Всеукраїнській громадської
організації «Українська асоціація ортопедів-травматологів» і виступив з двома
лекціями з проблем діагностики і лікування патології плечового суглоба. У
лекціях були детально розглянуті питання диференційної діагностики больового
синдрому і порушення функції плечового суглоба при захворюваннях і
травматичних ушкодженнях суглобів поясу верхньої кінцівки, шийного відділу
хребта і плечового суглоба. Особлива увага була приділена лікарським помилкам
при діагностиці патології плечового суглоба, а також при виборі лікувальної
тактики і виконанні оперативних втручань при лікуванні згаданої патології.
Потім відбулося підведення підсумків конкурсу для молодих вчених на
присудження премії ім. проф. М.І. Ситенка за кращі наукові роботи у галузі
травматології і ортопедії (фото 3). За рішенням конкурсної комісії
(проф. В.О. Танькут - голова, проф. О.К. Попсуйшапка, д.м.н. В.О. Куценко)
переможцями конкурсу та лауреатами премії ім. проф. М.І. Ситенка стали:
I ст. - Перфильєв О.В. (ДУ «ІПХС ім. проф. М.І. Ситенка НАМН»);
II ст. - Барков О.О. (Кіровоградська обласна клінічна лікарня, ДУ «ІПХС
ім. проф. М.І. Ситенка НАМН»); III ст. - к.м.н. Літовченко А.В. (ХНМУ).
Дипломи учасників конкурсу і заохочувальні премії були вручені Лапшину Д.В.
(ХНМУ) і Овчиннікову О.Н. (ДУ «ІПХС ім. проф. М.І. Ситенка НАМН»).
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Фото 3. Переможці та учасники конкурсу для молодих
больового
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при вчених на присудження премії ім. проф. М.І. Ситенка за
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спондило- кращі наукові роботи у галузі травматології і ортопедії
артрозі;
представлені
результати топографо-анатомічного дослідження іннервації дуговідросткових
суглобів, завдяки якому було вдосконалено методику діагностичних блокад та
розроблено новий спосіб денервації дуговідросткових суглобів.
Метою дослідження Баркова О.О. є покращання результатів лікування
пацієнтів зі стійкими післятравматичними контрактурами колінного суглобу після
ускладнених переломів діафіза стегнової кістки; розроблено оригінальний спосіб
заміщення дефектів капсули колінного суглобу запропоновано спосіб з’єднання
сухожилків м’язів розгиначів гомілки при мобілізуючих операціях.
У дослідженні к.м.н. Літовченка А.В. отримані нові наукові дані стосовно
впливу мезенхімальної стимуляції кісткового мозку на перебіг репаративного
хондрогенезу, запропонована нова артроскопічна хірургічна технологія лікування
хворих з локальними дефектами хряща колінного суглоба – глибока тунелізація
зони хрящового дефекту.
Актуальним питанням застосування сучасних фармакологічних препаратів в
клінічній
практиці
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проф. Мороз В.А. (кафедра клінічної фармакології та клінічної фармації
Національного фармацевтичного університету) і проф. В.О. Танькут (ДУ «ІПХС
ім. проф. М.І. Ситенка НАМН»).
Із заключним словом виступив проф. В.А. Філіпенко. Він зазначив, що,
продовжуючи традиції, створені попередніми поколіннями харківських ортопедівтравматологів, Харківський обласний осередок ВГО «Українська асоціація
ортопедів-травматологів» докладає максимум зусиль для вирішення сучасних
актуальних проблем, зміцнення кадрового і наукового потенціалу ортопедії і
травматології, виховання нових вчених ортопедів- травматологів.
Голова Харківського обласного осередку
ВГО «Українська асоціація ортопедів-травматологів»
проф. В.А. Філіпенко
Секретар О.Г. Шевченко

