
 

Науково-практична програма Форуму реалізується в рамках VI МІЖНАРОДНОГО МЕДИЧНОГО КОНГРЕСУ 

«Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України», який вноситься 

до «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів і науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2017 році»  
 

У рамках Конгресу 

 
Н а п р я м  « Т р а в м а т о л о г і я  т а  о р т о п е д і я »  

 

Науково-практичний семінар «Малоінвазивні технології при лікуванні патології 

хребта та суглобів у дітей і дорослих» 

Дата та час 

проведення: 
25 квітня 2017 року, 10.00-13.00 

Місце проведення: м. Київ, ВЦ «КиївЕкспоПлаза», вул. Салютна, 2-Б, павільйон №3, зал №16 

Організатор: ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка НАМН України» 

 

ПРОГРАМА* 

 
Результати лікування шийної радикулопатії трансфорамінальним периневральним КТ, 

контрольованим введенням стероїдів 

Корж М.О., Вирва О.Є., Долуда Я.А., Шевченко І.В., Міщенко Л.П. 

Роль пункційної вертебропластики у комплексному лікуванні захворювань хребта 

Радченко В.О., Куценко В.О., Попов А.І., Перфільєв О.В. 

Порівняльна оцінка результатів різних способів денервації поперекових дуговідросткових суглобів у 

лікуванні больового фасет-синдрому 

Радченко В.О., Куценко В.О., Перфільєв О.В., Попов А.I. 

Використання гало-вест тракції при хірургічному лікуванні тяжких кіфосколіотичних деформацій 

хребта 

Мезенцев А.О., Петренко Д.Є., Демченко Д.О., Чекрижев Д.О. 

Центральні нейроаксиальні блокади у дитячій ортопедії 

Хмизов А.А. 

Роль мультимодальної аналгезії у технології малоінвазивного ендопротезування кульшового суглобу 

Філіпенко В.А., Бондаренко С.Є., Лизогуб М.В., Мойсей А.О. 

Стержневі АЗФ в ортопедії та травматології - 25-річний досвід 

Хмизов С.О. 

Техніки керованого росту кісток кінцівок 

Єршов Д.В., Хмизов С.О. 

Малоінвазивні втручання у комплексному хірургічному лікуванні дітей з ДЦП 

Корольков О.І., Рахман П.М. 

Хірургічне лікування недосконалого остеогенезу 

Хмизов С.О., Пашенко О.В. 

Спосіб та засоби для малоінвазивного видовження короткої кукси гомілки 

Диннік О.А., Тимченко І.Б., Диннік А.О. 

Малоінвазивне хірургічне лікування передньої травматичної нестабільності плечового суглобу при 

середніх та великих дефектах Hill-Sachs 

Тяжелов О.А., Паздніков Р.В., Біцадзе М.З. 

Ультразвукова навігація – найважливіший елемент безпеки у анестезіології 

Лизогуб М.В. 

Хірургічне лікування захворювань та ушкоджень хребта в дітей та підлітків. 

Демченко О.В. 

 

Вручення сертифікатів! 

Участь у науково-практичних заходах Конгресу безкоштовна! 

 

*У програмі можливі зміни та доповнення 


