Державній установі «Інститут патології хребта та суглобів ім. професора
М.І. Ситенка Національної академії медичних наук України»
виповнилось 110 років
(за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні питання
тотального ендопротезування кульшового та колінного суглобів», присвяченої
заснуванню закладу)
або

Сучасні питання тотального ендопротезування кульшового та колінного
суглобів
(за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 110-й
річниці заснування ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка
НАМН України»)

4-5 жовтня 2017 р. в Харкові пройшли заходи з нагоди 110 років
заснування Державної установи «Інститут патології хребта та суглобів
ім. професора М.І. Ситенка Національної академії медичних наук України»,
яка є найстарішою в Україні науково-медичною організацією ортопедотравматологічного профілю.
У перший день у приміщенні Інституту імені проф. М.І. Ситенка
відбулось відкриття меморіальної дошки першому директору Інституту
професору Вегнеру Карлу Федоровичу та урочисте засідання колективу і
гостей.
Зі святковими поздоровленнями та вітаннями колективу Інституту
імені проф. М.І. Ситенка виступили: від Харківської обласної ради
(Чернов С.І.), від Харківської міської ради (Сороколат Ю.В.), від
Національної академії наук України (Семиноженко В.П.), від Національної
академії медичних наук України (Коваленко В.М.), від Харківської обласної
організації
профспілки
працівників
охорони
здоров’я
України
(Благовещенська А.В.), від адміністрації Київського району Харківської
міської ради (Івлєв В.В.), від Військово-медичного клінічного центру
північного регіону (Подолян Ю.В. та Бородай О.Л.), від всеукраїнської
спілки ветеранів бойових дій в АТО "Побратими України" в Харківській
області Камалов О.А., від Української асоціації ортопедів-травматологів

(Страфун С.С.). Окремими подяками та пам'ятними подарунками були
відзначені ветерани Інституту імені проф. М.І. Ситенка.
Директор інституту професор Корж М.О. виступив з ювілейною
промовою про історію створення, становлення напрямків діяльності та
досягнення інституту ім. проф. М.І. Ситенка. Заступник директора з наукової
роботи професор Радченко В.О. висвітлив фундаментальний внесок
Інституту у становлення та розвиток вітчизняної вертебрології, а головний
лікар інституту професор Вирва О.Є. зосередив увагу присутніх на огляді
впроваджень наукових розробок та організаційно-методичній роботі
Інституту.
Завітали з теплими поздоровленнями «інститути-колеги» – ДУ
«Інститут травматології і ортопедії НАМН України» та НДІ травматології і
ортопедії Донецького НМУ, а також фахівці із багатьох учбових медичних
закладів та клінічних установ України, з якими інститут ім. проф.
М.І. Ситенка поєднує багаторічна співпраця та професійні стосунки.
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Рис. 1. а) меморіальна дошка першому директору інституту Вегнеру К.Ф.;
б) Корж М.О. отримує відзнаки для колективу Інституту; в) урочисте засідання
колективу інституту та гостей у новій органній залі Харківської обласної
філармонії.

На другий день відбувся міжнародний навчальний курс "Сучасні питання
тотального ендопротезування кульшового та колінного суглобів". Під час
роботи конференції було зареєстровано більш ніж 250 учасників. У рамках
цього навчального курсу було проведено шість симпозіумів та представлено
37 доповідей спеціалістів із вісьмох країн світу:
Карахаліос Т. (Греція),
Тріпаті С.К. (Індія),
Усман М.Е. (Індонезія),
Атцродт Ф., Креппел С., Стівенс О., Трампуш А. (Німеччина),
Біні С., Вигдорчик Д., Левін Б., Шварцкорф Р. (США),
Мардонес Р. (Чилі)
Дубов В., Каземірський О., Шубняков І. (РФ),
Бондаренко С., Вирва О., Герасименко С., Дьомін В., Зазірний І.,
Лоскутов О., Мезенцев В., Танькут В., Філіпенко В., Фірстов С., Шейкін С.
(Україна),
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Рис. 2. Світлини з конференції під час робочих засідань (прізвища учасників зліва
направо):
а) І-й симпозіум, доповідач Трампуш А., учасники Корж О., Мардонес Р.;
б) ІІ-й симпозіум, доповідач Герасименко С., учасники Шварцкорф Р., Бондаренко С.,
Вигдорчик Д., Мардонес Р.;
в) ІІІ-й симпозіум, доповідач Карахаліос Т., учасники Філіпенко В., Шварцкорф Р.,
Левін Б.;
г) ІV-й симпозіум, доповідач Вирва О., учасники Карахаліос Т., Лоскутов О., Філіпенко В.,
Дубов В., Каземірський О.;
д) V-й симпозіум, доповідач Бондаренко С., учасники Левін Б., Зазірний І., Карахаліос Т.;
е) Індустріальний симпозіум, доповідач Стівенс О., модератори Філіпенко В, Танькут В.

У процесі роботи конференції відбулась виставка медичного
обладнання, інструментів, лікарських препаратів.
Під час закриття конференції було прийнято резолюцію, в якій
підкреслено важливість та актуальність напрямку ендопротезування крупних
суглобів для нашої Держави і необхідність подольшого його розвитку та
удосконалення.

