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Програма конференції

П’ятниця, 15 жовтня

ВІДНОВЛЮВАЛЬНА МЕДИЦИНА, КУЛЬШОВИЙ СУГЛОБ, EFORT 
ФОРУМ, ПЛЕЧОВИЙ СУГЛОБ, ПЕРИПРОТЕЗНА ІНФЕКЦІЯ

7:50 – 8:00 Привітання
Відкриття конференції

8:00 – 8:47 Симпозіум I
Відновлювальна медицина; сучасні концепції та 
тенденції у лікуванні патології суглобів
Модератори: Олександр Бур’янов (Україна),
 Ніколас Рестрепо Гіральдо (Колумбія)

8:00 PRP, стероїди, гіалуронова кислота – що є кращим 
при ранніх стадіях коксартроза?
Вікас Хандуджа (Великобританія)

8:08 Стовбурові клітини та мембрани для лікування 
хондральних уражень кульшового суглоба
Родріго Мардонес (Чилі)

8:16 Хрящ колінного суглоба: рандомізоване клінічне 
дослідження з використанням біополімерного 
гідрогелю при ураженні хряща в колінному 
суглобі, спостереження протягом 4 років 
Геннаро Піпіно (Італія)

8:24 Біотехнології у лікуванні ушкодження хряща 
колінного суглоба
Максим Головаха (Україна)

0’+15’ Дискусія

8:47 – 9:42 Симпозіум II Кульшовий суглоб 
Комплексний підхід у лікуванні складного 
первинного ендопротезування кульшового суглоба
Модератори: Володимир Філіпенко (Україна), 
Жан-Ален Епінет (Франція)

8:47 Складності при лікуванні коксартроза у молодих 
пацієнтів, якщо заміна кульшового суглоба 
залишається єдиним рішенням 
Пер Кьяерсгорд Андерсен (Данія)

8:55 Тотальне ендопротезування кульшового суглоба 
після анкілозу
Афшин Тахерязам (Іран)

9:03 Тотальне ендопротезування кульшового суглоба 
при складних випадках його дисплазії за Crowe
Михайло Полулях (Україна)
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9:11 Тотальне ендопротезування кульшового суглоба 

при переломах кульшової западини
Суджит Тріпаті (Індія)

9:19 Підходи до хірургічного лікування перипротезних 
переломів кульшового суглоба
Микола Анкін (Україна)

0’+15’ Дискусія

9:42 – 9:57 Перерва на каву

9:57 – 10:52 Симпозіум III Кульшовий суглоб
Сучасні тенденції в тотальному ендопротезуванні 
кульшового суглоба; як поліпшити одужання 
пацієнтів?
Модератори: Ігор Зазірний (Україна), 
Пламен Кінов (Болгарія)

9:57 Амбулаторне тотальне ендопротезування 
кульшового суглоба – міф чи реальність?
Пер Кьяерсгорд Андерсен (Данія)

10:05 Амбулаторія чи одноденне перебування при 
тотальному ендопротезуванні кульшового суглоба, 
чому я надаю перевагу? 
Ніколас Рестрепо Гіральдо (Колумбія)

10:13 Одноденне тотальне ендопроезування кульшового 
суглоба: поради та виклики
Родріго Мардонес (Чилі)

10:21 Double Mobility у молодих пацієнтів: сучасні 
концепції та поширені запитання 
Жан-Ален Епінет (Франція) 

10:29 Спортивна активність після тотального 
ендопротезування кульшового суглоба: 
невідповідність рекомендацій хірургів очікуванням
пацієнтів 
Олівер Марін-Пена (Іспанія)

0’+15’ Дискусія

10:52 – 11:39 Симпозіум IV Кульшовий суглоб
Стратегія поліпшення результатів при тотальному 
ендопротезуванні кульшового суглоба
Модератори: Максим Головаха (Україна), 
Авшин Тахеріязам (Іран)

11:52 Які переваги надає робототехніка при тотальному 
ендопротезуванні кульшового суглоба: справжній 
крок вперед або банальна випадковість?
Жан-Ален Епінет (Франція)

11:00 Hip spine синдром та тотальне ендопротезування 
кульшового суглоба для «чайників» 
Олівер Марін-Пена (Іспанія)
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11:08 Зміна хребтово-тазових параметрів у пацієнтів 

після тотального ендопротезування кульшового 
суглоба
Ольга Підгайська (Україна)

11:16 Аддитивні технології у разі складного первинного 
ендопротезування кульшового суглоба
Олександр Косяков (Україна)

0’+15’ Дискусія

11:39 – 12:35 Обідня перерва 

12:35 pm – 12:50 pm Лекція почесного гостя
Рекомендації EFFORT щодо використання 
нестандартних підходів та комбінацій імплантатів 
у разі ендопротезуванні кульшового та колінного 
суглобів
Луїджі Загра (Італія)

0’+5’ Дискусія

13:00 – 15:00 EFORT Форум
Сучасні методи ревізійного ендопротезування 
кульшового суглоба
Модератори: Станіслав Бондаренко (Україна), 
Пер Кьяерсгорд Андерсен (Данія)

13:00 Відкриття EFORT Форуму, включно з коротким 
EFORT відео
Станіслав Бондаренко (Україна), 
Пер Кьяерсгорд Андерсен (Данія)

13:10 Розширені хірургічні доступи у разі ревізійного 
ендопротезування кульшового суглоба
Джордж Махерас (Греція)

13:25 Передопераційне дослідження та оцінка втрати 
ацетабулярної та стегнової кісткової маси у разі  
ревізійного ендопротезування кульшового суглоба 
Станіслав Бондаренко (Україна),

13:35 Дефекти кульшової западини: алотрансплантати 
порівняно з аугментами 
Володимир Філіпенко (Україна)

13:45 Реконструкція кульшової западини при дефектах 
III типу за Paprosky
Джордж Махерас (Греція)

14:00 Хронічне порушення безперервності тазового 
кільця; сучасні дані про ефективність методів 
лікування
Ран Шварцкопф (США)
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14:15 Менеджмент переломів імплантатів після 

тотального ендопротезування кульшового 
суглоба?
Володимир Мезенцев (Україна)

14:25 Роль та обмеження мегаімплантів та 
індивідуальних імплантів
Пер Кьяерсгорд Андерсен (Данія)

0’+25’ Дискусія

15:00 – 16:00 Індустріальний Симпозіум

16:00 – 17:00 Симпозіум V 
Лікування патології плечового суглоба
Модератори: Сергій Страфун (Україна), 
Роман Паздніков (Україна)

16:00 Артроскопічний доступ до задньої нестабільності 
плечового суглоба 
Джефрі Абрамс (США)

16:08 Динамічний тенодез при симптоматичній 
нестабільності довгої головки біцепса
Дженнаро Піпіно (Італія)

16:16 Артроскопічні способи відновлення великих та 
масивних ушкоджень ротаторної манжети
Джефрі Абрамс (США)

16:24 Операція Latarjet, панацея чи катастрофа?
Олександр Страфун (Україна)

16:32 Порівняльний аналіз відкритої та артроскопічної 
операції Latarjet
Максим Головаха (Україна)

16:40 Зворотнє ендопротезування плечового суглоба, 
досягнення та фактичні проблеми
Сергій Страфун (Україна)

0’+12’ Дискусія
17:00 – 17:15 Перерва на каву
17:15 – 18:20 Симпозіум VI

Перипротезна інфекція після ендопртезування 
кульшового та колінного суглоба: що ми повинні 
знати у 2021 році?
Модератори: Станіслав Бондаренко (Україна),
 Жан-Ален Епінет (Франція)

17:15 Що до чого у перипротезній інфекції, нестандартні 
ідеї
Джавад Парвізі (США)

17:30 Нове в діагностиці перипротезної інфекції
Торстен Геркє (Німеччина)
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17:45 Стратегії профілактики перипротезної інфекції 
при тотальному ендопротезуванні кульшового та 
колінного суглобів, від передопераційної 
оптимізації до хірургічних поглядів
Олівер Марін-Пена (Іспанія)

17:55 Другий міжнародний консенсус з перипротезної 
інфекції (Філадельфія 2018) щодо ролі DAIR у 
лікуванні інфекцій протезованого колінного 
суглоба
Ігор Зазірний (Україна)

0’+15’ Дискусія
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Субота, 16 жовтня

Перипротезна інфекція та ендопротезування колінного суглоба

8:00 – 8:55 Симпозіум VII
Ревізійне ендопротезування у разі перипротезної 
інфекції, стратегії лікування
Модератори: Микола Анкін (Україна), 
Авшин Тахеріязам (Іран)

8:00 D.A.I.R. у разі лікування перипротезної інфекції
Ніколас Рестрепо Гіральдо (Колумбія)

8:10 Одноетапне ревізійне ендопротезування у разі 
перипротезної інфекції кульшового суглоба
Пламен Кінов (Болгарія)

8:20 Двоетапне ревізійне ендопротезування у разі 
перипротезної інфекції
Олег Вирва (Україна)

8:30 Двоетапне ревізійне ендопротезування із 
спейсерами з низьким вмістом Ванкоміцину
Булент Атілла (Турція) 

0’+15’ Дискусія

8:55 – 9:10 Лекція почесного гостя
Лікування перипротезних переломів стегнової 
кістки від фіксації до ревізії - The State of the Art
Елефтеріос Цірідіс (Греція)

0’+5’ Дискусія

9:15 – 10:20 Симпозіум VIII 
Суперечності щодо первинного ендопротезування 
колінного суглоба, що є раціональним?
Модератори: Олег Вирва (Україна), 
Андрій Бабко (Україна)

9:15 Чому пацієнти є незадоволеними після тотального 
ендопротезування колінного суглоба?
Вікас Хандуджа (Великобританія)

9:25 У чому перевага роботизованого ендопротезування
колінного суглоба?
Елефтеріос Цірідіс (Греція)

9:35 Чи можемо ми збільшити відсоток PS протезів 
порівняно з CR при первинному ендопротезуванні 
колінного суглоба, чому і як?
Жан-Ален Епінет (Франція)

9:45 Довгострокове порівняння застосування 
фіксованого та мобільного тібіального вкладиша у 
разі ендопротезування колінного суглоба
Булент Атілла (Турція) 
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9:55 Позиціонування великогомілкового компоненту 

ендопротеза колінного суглоба за допомогою 
інтрамедулярних інструментів
Дженнаро Піпіно (Італія)

0’+15’ Дискусія

10:20 – 10:35 Перерва на каву

10:35 – 11:40 Симпозіум IX Колінний суглоб 
Поради у разі складного первинного 
ендопротезування колінного суглоба
Модератори: Володимир Філіпенко (Україна), 
Елефтеріос Цірідіс (Греція)

10:35 Прогнозування ускладнень та їх профілактика у 
разі первинного ендопротезування колінного 
суглоба
Олександр Лоскутов  (Україна)

10:45 Фактори ризику асептичної нестабільності у разі 
первинного ендопротезування колінного суглоба
Ігор Зазірний (Україна)

10:55 Менеджмент значної варусної та вальгусної 
деформацій у разі гоартроза з використанням 
незв’язаних імплантів
Пламен Кінов (Болгарія)

11:05 Ендопротезування колінного суглоба у разі 
гемофільної артропатії
Алок Бансал

10:15 Як домогтися хорошого вирівнювання при 
зовнішньо- або внутрішньосуглобових 
деформаціях
Ніколас Рестрепо Гіральдо (Колумбія)

0’+15’ Дискусія

11:40 – 12:10 Сесія «найкраща доповідь»
Модератор: Микола Корж (Україна)

12:10 – 13:20 Індустріальний симпозіум

13:20 – 14:05 Обідня перерва

14:05 – 15:10 Симпозіум X Колінний суглоб 
Ревізія колінного суглоба; складнощі, очікування 
та результати
Модератори: Олександр Лоскутов (Україна), 
Жан-Ален Епінет (Франція)

14:05 Зв’язковий баланс у разі ревізійного 
ендопротезування колінного суглоба
Теофілос Карахаліос (Греція)
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14:15 Роль подовжуючих ніжок та аугментів у разі 
ревізійного ендопротезування колінного суглоба
Ігор Зазірний (Україна)

14:25 Колінні ендопротези Hinge: історичний огляд
Олег Вирва (Україна)

14:35 Ротаційні зв’язані ендопротези для складних 
ревізій колінного суглоба 
Ніколас Рестрепо Гіральдо (Колумбія)

14:45 Ревізійне ендопротезування колінного суглоба при 
асептичній нестабільності, поради при лікуванні
Тарас Петрик (Україна)

0’+15’ Дискусія

15:10 – 15:40 Зустрічі експертів
Мій найгірший випадок
Модератор: Станіслав Бондаренко (Україна)

15:40 – 15:50 Нагороди та закриття


