Науково-практична програма Форуму реалізується в рамках VIII МІЖНАРОДНОГО МЕДИЧНОГО КОНГРЕСУ «Впровадження сучасних
досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України», який внесено до «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів і науковопрактичних конференцій, які проводитимуться у 2019 році»
Напрям: «Травматологія та ортопедія»

Науково-практичний семінар
«Досягнення ситенківської фахової школи в лікуванні хворих з патологією хребта та суглобів»
Дата та час проведення:
Місце проведення:
Організатор:

18 квітня 2019, 14.30–18.00
м. Київ, МВЦ, Броварський пр.-т, 15, павільйон № 1, зал № 9
ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України»
ПРОГРАМА*

Наукові дослідження в сучасній ситенківській ортопедичній школі
Корж М.О., професор
Розвиток вертебрології в Інституті ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України на сучасному етапі
Радченко В.О., професор
Ремоделювання хребтового каналу при хірургічному лікуванні вибухових переломів грудного та
поперекового відділів хребта
Радченко В.О., професор; Попсуйшапка К.О., к.м.н.; Тесленко С.О.
Використання динамічних та ригідних імплантатів при лікуванні поперекового остеохондрозу:
клініко-рентгенологічний аналіз та вплив на суміжні сегменти
Радченко В.О., професор; Барков О.О., к.м.н.; Перфільєв О.В., к.м.н.
Оцінка негативних результатів після денервації поперекових дуговідросткових суглобів
Продан О.І., професор; Радченко В.О., професор; Сіренко О.А., к.м.н.
Пластика кісткових дефектів у разі первинного ендопротезування колінного суглоба
Філіпенко В.А., професор; Танькут О.В., к.м.н.; Арутюнян З.А.
Особливості ендопротезування кульшового суглоба у разі наслідків його ушкоджень
Корж М.О., професор; Бондаренко С.Є., д.м.н.; Підгайська О.О., к.м.н.
Ревізійне ендопротезування кульшового суглоба
Філіпенко В.А., професор; Мезенцев В.О., к.м.н.
Хірургічне лікування диспластичного коксартрозу в дорослих
Танькут В.О., професор; Жигун А.І., д.м.н.; Нестеренко О.С.
Сучасні технології ендопротезування суглобів в системі лікування хворих із злоякісними пухлинами кісток
Вирва О.Є., професор; Шевченко І.В., к.м.н.; Малик Р.В., к.м.н.; Головіна Я.О., к.м.н.
Експрес-ортезування в системі лікування хворих з патологією хребта
Диннік О.А., к.м.н.; Тимченко І.Б.; Голухова А.Г.; Трубаєва Т.В.; Ковбаса Т.К.; Кузнєцов О.П.
Ефективність реабілітації хворих з порушеннями функції хребта та суглобів внаслідок вогнепальних
ушкоджень
Вирва О.Є., проф.; Танькут В.О., проф.; Шевченко О.Г.; Кабаненко І.В., к.м.н.; Рикун М.Д.

Участь в науково-практичних заходах Конгресу на безоплатній основі!

* В програмі можливі зміни та доповнення

