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16–18 вересня 2010 р. у Дніпропетровську пройшов
XV з’їзд ортопедів�травматологів України.

У роботі з’їзду взяли участь 820 фахівців з усієї Укра�
їни, серед яких було 82 доктори і 88 кандидатів медич�
них наук. У роботі з’їзду, крім ортопедів�травматологів,
взяли участь спеціалісти суміжних професій медицини:
нейрохірурги, хірурги, анестезіологи, онкологи, педі�
атри, судинні хірурги, патоморфологи, дерматологи,
біоінженери, техніки�протезисти, спеціалісти з ультра�
звукової діагностики. Були присутні гості з Росії, Азер�
байджану, Молдови, Німеччини, Хорватії, Ізраїлю, Іспа�
нії, Польщі.

Програма з’їзду містила актуальні питання травмато�
логії та ортопедії, зокрема на пленарних засіданнях бу�
ло розглянуто такі проблеми:

– фундаментальні дослідження, організаційні пи�
тання в травматології та ортопедії, проблеми підго�
товки кадрів;

– нові технології в травматології та ортопедії.
На 9 секційних засіданнях обговорювалися такі пи%

тання:
– проблемні питання остеосинтезу та ендопротезу�

вання суглобів;
– лікування захворювань та ушкоджень хребта;
– політравма;
– ушкодження і захворювання кисті;
– помилки та ускладнення в травматології та орто�

педії;
– ортопедичні аспекти кісткової онкології;
– актуальні питання і проблеми дитячої ортопедії та

травматології;
– організація та надання протезно�ортопедичної до�

помоги у випадку травм і ортопедичних захворювань.
Учасників з’їзду привітали голова комітету Верхов�

ної ради України з питань охорони здоров’я Т. Д. Бах�
тєєва, міністр охорони здоров’я України д�р мед. наук 
З. М. Митник, чл.�кор. НАМН України Г. В. Гайко, ректор
Дніпропетровської державної медичної академії акад. 
Г. В. Дзяк, від Дніпропетровської державної обласної
адмінітрації – В. Г. Гінзбург. 

У другій половині першого дня роботи з’їзду відбу�
лося організаційне, звітно�виборне засідання. 

Учасники з’їзду заслухали звіти президента Україн�
ської асоціації ортопедів�травматологів проф. М. О. Кор�
жа та проф. С. І. Герасименка, головного позаштатного
ортопеда�травматолога МОЗ України, голови ревізійної
комісії д�ра мед. наук І. М. Зазірного. 

Було внесено зміни до статуту асоціації і проведено
вибори президента, правління і ревізійної комісії асо�
ціації. Президентом асоціації обрано заслуженого діяча
науки і техніки України, лауреата Державної премії
України директора ДУ “Інститут патології хребта та
суглобів ім. проф. М. І. Ситенка АМН України” профе�
сора М. О. Коржа, а на засіданні правління обрано
президію у складі 11 осіб, у тому числі віце�президен�
тами асоціації обрано: заступника директора з науко�
вої роботи ДУ “Інститут травматології та ортопедії 
АМН України” професора С. С. Страфуна, директора
Науково�дослідного інституту травматології та ортопе�
дії Донецького національного медичного інституту
професора В. Г. Климовицького, завідувача кафедри
ортопедії та травматології Дніпропетровської держав�
ної медичної академії професора О. Є. Лоскутова, за�
ступника директора з наукової роботи ДУ “Інститут
патології хребта та суглобів АМН України” професора
В. О. Радченка. Генеральним секретарем асоціації обра�
но керівника клініки спортивної та балетної травми 
ДУ “Інститут травматології та ортопедії АМН України”
професора О. О. Коструба, членами президії обра�
но чл.�кор. НАМН України проф. Г. В. Гайка, проф. 
О. А. Бур’янова, проф. С. І. Герасименка, проф. В. К. Ів�
ченка, проф. Ю. В. Сухіна.

Три дні учасники з’їзду напружено працювали. Вони
заслухали та обговорили доповіді, прийняли резолю�
цію, у якій підбили підсумки роботи і окреслили по�
дальший розвиток ортопедії та травматології. 

Доктор М. Габель (Німеччина), проф. П. Біоска,
проф. Е. Анітуа (Іспанія), професори В. В. Поворознюк,
М. П. Грицай, В. А. Філіпенко, О. Є. Лоскутов виступили
перед учасниками з’їзду з лекціями.

Делегати і гості також відзначили величезну орга�
нізаційну роботу з підготовки та проведення цього
наукового форуму, яку провели співробітники ка�
федри ортопедії та травматології Дніпропетровської
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державної медичної академії та ДУ “Інститут патоло�
гії хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка АМН Ук�
раїни”. 

На ІІІ пленарному засіданні ХV з’їзду ортопедів�
травматологів України 18 вересня 2010 р. була прийня�
та резолюція з’їзду.

РЕЗОЛЮЦІЯ
XV з’їзду ортопедів<травматологів України

1. Провести необхідну роботу та звернутись до влад�
них установ України щодо затвердження та втілення 
в життя Державної програми “Травма, травматизм і
ортопедичні захворювання”. 

Відповідальні: професори М. О. Корж, С. І. Гераси�
менко, В. Г. Климовицький.

Термін виконання: протягом 2011 року.

2. Завершити роботу щодо затвердження МОЗ Украї�
ни протоколів діагностики та лікування хворих з трав�
мами та захворюваннями опорно�рухової системи, 
а також по затвердженню нової редакції наказу МОЗ
України “Про регламентацію державної ортопедо%
травматологічної служби України”. 

Відповідальний: проф. С.І. Герасименко.
Термін виконання: протягом 2011 року.

3. Звернутись до Президента та Уряду України з про�
позицією створити на базі Донецької обласної клініч�
ної травматологічної лікарні й науково�дослідного ін�
ституту травматології та ортопедії Донецького медич�
ного університету ім. М. Горького “Національний інсти�
тут травми” загальнодержавного підпорядкування. 

Відповідальний: професори М.О. Корж, В.Г. Климо�
вицький

Термін виконання: протягом 2011 року.

4. Забезпечити широке впровадження класифікації
АО для переломів кісток у практичну діяльність ліку�
вально�профілактичних установ України. Вимагати
дотримання стандартів та уніфікованих правил при на�
данні допомоги населенню України у разі травм опор�
но�рухової системи з урахуванням класифікації АО.

Відповідальні: проф. В. Г. Климовицький.
Термін виконання: протягом 2011 року.

5. Постійно аналізувати стан та якість надання
першої (невідкладної) допомоги при травмах опорно�
рухової системи та проводити оцінку ефективності
амбулаторно�поліклінічної допомоги, послідовності 
у лікуванні хворих після надання першої допомоги та
виписаних із стаціонару, контролювати якість диспан�
серизації та медичної реабілітації у підрозділах віднов�
ного лікування.

Відповідальні: професори С. І. Герасименко, А. В. Ка�
лашніков.

Термін виконання: постійно.

6. Провести роботу щодо прийняття єдиної номен�
клатурної класифікації поєднаної травми, єдиної стан�
дартизованої оцінки тяжкості пошкодження та загаль�
ного стану постраждалих, єдиних класифікацій полі�

системних та поліорганних пошкоджень. Розробити
протокольні схеми та медичні технології надання до�
помоги постраждалим з політравмою. 

Відповідальний: професори В. Г. Климовицький, 
С. О. Гур’єв.

Термін виконання: протягом 2011–2012 років.

7. Систематично аналізувати причини та стан інвалід�
ності внаслідок травм та захворювань опорно�рухової
системи, розробити та впровадити заходи щодо запобі�
гання інвалідності серед працездатного населення; на
сумісних засіданнях ортопедів�травматологів і лікарів�
експертів травматологічних МСЕК проводити аналіз
якості виконання планів реабілітації хворих та інвалідів. 

Відповідальні: професори Ю. В. Сухін, Ю. Л. Нау�
менко, І. В. Рой.

Термін виконання: постійно. 

8. На базі УкрНДІ протезування та протезобудування,
ХМАПО, ДУ “ІТО АМН”, ДУ “ІПХС ім. проф. М. І. Ситен�
ка АМН” створити учбово�практичну базу для лікарів
ортопедів�протезистів та техніків�протезистів. 

Відповідальні: проф. Л. Ю. Науменко, канд. тех. наук
А. Д. Салєєва, проф. Ю. В. Сухін.

Термін виконання: протягом 2011–2012 років.

9. Звернутись до Управління медико�соціальної екс�
пертизи МОЗ України та Міністерства праці і соціаль�
ної політики України з пропозицією про створення
єдиної інформаційної бази про інвалідів, які потре�
бують протезно�ортопедичної допомоги та медико�
соціальної реабілітації, а також про створення реєстру
протезно�ортопедичних підприємств державного та
іншого підпорядкування, визначення порядку напра�
влення до протезно�ортопедичних підприємств хво�
рих, що потребують протезно�ортопедичної допомоги.

Відповідальні: проф. Л. Ю. Науменко, канд. тех. наук
А. Д. Салєєва, проф. Ю. В. Сухін.

Термін виконання: протягом 2011–2012 років. 

10. Вважати диспансеризацію дітей із ортопедо�
травматологічною патологією одним із основних на�
прямків у лікувально�профілактичній діяльності служ�
би. З метою покращання якості діагностики та ліку�
вання, попередження та зниження інвалідності при
лікуванні дитячої політравми, складних вроджених та
набутих деформацій кінцівок і хребта звернутись до
МОЗ України з клопотанням про створення регіональ�
них центрів дитячої ортопедії та травматології.

Відповідальні: професори А. Ф. Левицький, В. К. Ів�
ченко.

Термін виконання: протягом 2011 року. 
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11. Доопрацювати і переробити вже існуючі Прото�
коли діагностики та лікування дітей з ортопедо�трав�
матологічною патологією з урахуванням набутого дос�
віду їх використання та побажань спеціалістів дитячих
ортопедів�травматологів, а також розробити Протоко�
ли діагностики та лікування дітей стосовно ортопедо�
травматологічної патології, яку вони не охоплюють на
теперішній час.

Відповідальні: професори А. Ф. Левицький, В. К. Ів�
ченко. 

Термін виконання: протягом 2011 року.

12. Удосконалити діагностику та своєчасне лікуван�
ня туберкульозного ураження кісток і суглобів. Розро�
бити нормативні документи та звернутись до МОЗ Ук�
раїни з проханням про створення регіональних цен�
трів надання допомоги з туберкульозним ураженням
кісток і суглобів. 

Відповідальні: професори А. Ф. Левицький, С. І. Гера�
сименко. 

Термін виконання: постійно 

13. Розповсюдити досвід впливу та участі ряду регіо�
нальних осередків Асоціації ортопедів�травматологів
України у разі проведення атестації спеціалістів орто�
педів�травматологів з обов’язковим залученням облас�
них осередків ВГО “Українська асоціація ортопедів�
травматологів”.

Відповідальні: професори О. О. Коструб, В. А. Філі�
пенко

Термін виконання: протягом 2011 року.

14. Продовжувати дослідження з вивчення механіз�
мів репаративного остеогенезу, розвивати застосуван�
ня методів генної та тканинної терапії в регенерації
кісткової і хрящової тканини. Розвивати теоретичні,
експериментальні та клінічні дослідження з вивчення
процесів регенерації та реакції кісткової тканини на
імплантати з метою створення нових біомеханічно об�
грунтованих конструкцій для застосування в ортопедії
та травматології. 

Відповідальний: професори С. С. Страфун, О. О. Ко�
струб.

Термін виконання: постійно.

15. Продовжувати розвиток теоретичних, експери�
ментальних та клінічних досліджень з проблем захво�
рювань і ушкоджень хребта. Обласним осередкам 
ВГО “Українська асоціація ортопедів�травматологів”
розвивати вже створені міжобласні вертебрологічні
центри, та сприяти створенню нових з обов’язковим 
їх ліцензуванням, розвивати малоінвазивну та ендо�
скопічну хірургію хребта, продовжувати підготовку
спеціалістів з патології хребта.

Відповідальний: проф. В. О. Радченко.
Термін виконання: постійно. 

16. Запровадити єдиний реєстр первинного та реві�
зійного ендопротезування в Україні, підготувати про�

граму “Базисного курсу з ендопротезування кульшо%
вого та колінного суглобів” для лікарів та визначити
заклади, на базі яких буде проводитися така підготов�
ка. Обласним осередкам ВГО “Українська асоціація ор�
топедів�травматологів” сприяти створенню регіональ�
них центрів ревізійного ендопротезування та обов’яз�
ковим їх ліцензуванням і забезпеченням діагностич�
ним обладнанням, інструментарієм та конструкціями
для ревізійного ендопротезування і високим рівнем
анестезіологічної служби. 

Відповідальні: професори Г. В. Гайко, О. Є. Лоскутов,
С. І. Герасименко, В. А. Філіпенко, голови обласних осе�
редків ВГО “Українська асоціація ортопедів�травма�
тологів”.

Термін виконання: постійно.

17. Звернутись до обласних Управлінь охорони здо�
ров’я з інформаційними листами про централізоване
направлення хворих з кістковими пухлинами тільки 
в спеціалізовані центри кісткової онкології. Продов�
жити вивчення ефективності ендопротезування кісток
і суглобів у дітей та дорослих при злоякісних новоутво�
реннях. 

Відповідальні: проф. С. І. Герасименко, канд. мед.
наук О. Є. Вирва 

Термін виконання: постійно.

18. Активізувати та поглибити наукові дослідження 
з проблем розробки, удосконалення та впровадження
вітчизняних систем і засобів для остеосинтезу та ендо�
протезування при захворюваннях та пошкодженнях
опорно�рухової системи, і послідовного широкого клі�
нічного впровадження їх в Україні. 

Відповідальні: проф. О. Є. Лоскутов. 
Термін виконання: постійно.

19. Доручити профільним НДІ і кафедрам ортопедії
та травматології створення центрів навчання сучасним
стандартизованим технологіям лікування пошкоджень
і захворювань кисті та забезпечити їх впровадження 
у практику охорони здоров’я, провести сертифікацію
травматолого�ортопедичних відділень з питань можли�
вості надання спеціалізованої допомоги при пошко�
дженнях та захворюваннях кисті. 

Відповідальні: проф. С. С. Страфун. 
Термін виконання: постійно.

20. Лікування хворих з кістково�гнійними захворю�
ваннями проводити в умовах спеціалізованих відді�
лень. Продовжувати удосконалення профілактичних,
діагностичних та лікувально�реабілітаційних заходів
стосовно ішемічних та гнійно�некротичних усклад�
нень травм та захворювань. Вивчити можливість стра�
хування пацієнтів з високим ступенем ризику виник�
нення гнійних та інших ускладнень при наданні допо�
моги хворим із захворюваннями та пошкодженнями
опорно�рухової системи.

Відповідальні: професори С. С. Страфун, М. П. Грицай.
Термін виконання: постійно.
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21. Завершити роботу щодо активного використан�
ня можливостей міжвідомчої лабораторії (м. Севасто�
поль) у системі біомеханічних випробувань та сертифі�
кації виробів й імплантатів у галузі ортопедії�травмато�
логії у відповідності до діючих стандартів. 

Відповідальні: професори В. А. Філіпенко, С. С. Страфун.
Термін виконання: постійно.

22. Провести інтеграцію ВГО “Українська асоціація
ортопедів�травматологів” у міжнародні структури сві�
тової спільноти ортопедів�травматологів, поширити
досвід плідних контактів із закордонними колегами. 

Відповідальні: професори М. О. Корж, О. О. Коструб,
В. О. Радченко.

Термін виконання: постійно.

Проф. Лоскутов О. Є., 
д%р. мед. наук Корольков О. І., 

канд. мед. наук Синєгубов Д. А.

ПЕРЕЛІК ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ, ЗАХИЩЕНИХ У 2010 р. В УКРАЇНІ
НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ “ОРТОПЕДІЯ<ТРАВМАТОЛОГІЯ”
(шифр 14.01.21)

Дисертаційні роботи, які прилюдно захищені у спеціалізованій вченій раді Д 26.606.01
ДУ “Інститут травматології та ортопедії АМН України”, м. Київ

№
з/п Автор Назва роботи Здобуття

наукового ступеня
Дата

захисту

1 Осадчук 
Тарас Іванович 

Коригувальні остеотомії в хірургічному лікуванні хворих 
на остеоартроз колінних суглобів

Кандидат 
медичних наук

26 січня

2 Турчин 
Олена Андріївна

Оперативна корекція деформацій стопи у хворих 
на спадкову моторно�сенсорну нейропатію

Кандидат 
медичних наук

26 січня

3 Безуглий 
Артур Анатолійович

Профілактика, діагностика та лікування ускладнень після
відновлення сухожилків згиначів пальців кисті в “критичній зоні”

Кандидат 
медичних наук

23 березня

4 Тимошенко 
Сергій Вікторович

Хірургічне лікування нестабільних переломів дистального
метаепіфіза променевої кістки та їх наслідків

Кандидат 
медичних наук

23 березня

5 Перфілова 
Лідія Володимирівна

Діагностика захворювань та ушкоджень периартикулярних
структур плечового суглоба

Кандидат 
медичних наук

20 квітня

6 Тимочук 
Віктор Васильович

Диференційований підхід до тотального ендопротезування
кульшового суглоба у хворих на ревматоїдний артрит

Кандидат 
медичних наук

20 квітня

7 Куценко 
Сергій Миколайович

Хірургічне лікування вкорочень та дефектів стегнової кістки
дистракційними апаратами системи Блискунова, що імплантуються

Доктор 
медичних наук

18 травня

8 Голюк 
Євген Леонтійович

Профілактичний фізіодез при юнацькому епіфізеолізі головки
стегнової кістки

Кандидат 
медичних наук

18 травня

9 Бодаченко Костянтин
Анатолійович

Консервативна терапія в комплексному лікуванні хронічного
посттравматичного остеомієліту довгих кісток кінцівок

Кандидат 
медичних наук

29 червня

10 Чеверда 
Андрій Іванович

Діагностика та лікування ортопедичних проявів спинномозкової
грижі

Кандидат 
медичних наук

26 жовтня

11 Вдовіченко 
Костянтин Віталійович

Хірургічне лікування діафізарних переломів кісток нижньої
кінцівки (вибір тактики лікування, оцінка ефективності

Кандидат 
медичних наук

26 жовтня

12 Цокало 
Василь Миколайович

Діагностика та хірургічне лікування туберкульозного остеомієліту
кісток кінцівок у дітей раннього віку

Кандидат 
медичних наук

14 грудня

13 Білоус 
Дмитро Ігорович

Лікування посттравматичного гнійного остеоартриту
гомілковостопного суглоба

Кандидат 
медичних наук

14 грудня




