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Організатори 







Міжнародна науково-практична конференція  
“Актуальні питання геріатричної психіатрії ” 



 
 

 

На базі Будинку людей похилого віку 
єврейської громади Дніпропетровська 
«Бейт Барух» за підтримки 
Дніпропетровської єврейської громади 
та провідних  єврейських громадських 
структур Бостона. 

Організатори 





 





Штутгарт и Бад-Маргентайм (Германия) 

23-28 февраля 2009 г. 



Проходил в двух городах Германии – 

Штутгарт и Бад-Маргентайм. Доклады 

были посвящены проблеме 

эндопротезирования голеностопного 

сустава, лечению переломов лодыжек и 

деформаций стопы.  



В Штутгарте на базе клиники 

Паулинен Хильфе проводились 

совместные операции, 

клинические обходы.  



Руководитель отделения хирургии 

стопы д-р Михаэль Габель 

(Штутгарт) и заведующий 

кафедрой ортопедии и 

травматологии ДМА, профессор 

Александр Евгеньевич Лоскутов 

Герцог Вюртенбергский Эбергард 

ІІІ (Баден-Вюртенберг); член 

СИКОТ, профессор А.Е. 

Лоскутов и Президент 

Украинской ассоциации 

ортопедов и травматологов, 

профессор Н.А. Корж (Харьков) 



В Бад-Маргентайме были затронуты вопросы сложного 

эндопротезирования тазобедренного и коленного суставов, 

малоинвазивного эндопротезирования и оперативному 

лечению патологии позвоночника.  



Благодаря содействию наших коллег из ФРГ в 2009 году 

Украинская ассоциация ортопедов-травматологов вошла в 

Европейскую ортопедическую ассоциацию EFORT.  



17-19 сентября 2009 г. 

Днепропетровск 



Симпозиум проходил в 

Днепропетровске. Тематика 

затрагивала широкий круг 

вопросов, связанных с 

эндопротезированием 

тазобедренного и коленного 

сустава.  

Академик НАМН Украины, ректор ГУ 

«ДМА МОЗ Украины» Г.В.Дзяк;  

Д-р Клаус Форстер (Энгельскирхен); 

Проф. Экгельберт Зебер (Десау); 

Проф. Ханс-Отто Дустман (Мюнстер); 

Д-р Михаэль Габель (Штутгарт) 



Под эгидой Немецкой 

ассоциации хирургов стопы и 

голеностопного сустава 

проведен Первый 

международный мастер-

класс.  



Приват-доцент Рейнхард Брюкл (Детмольд, университет Мюнстер); проф. 

Экгельберт Зебер; вице-президент Немецкой Ассоциации хирургии стопы и 

голеностопного сустава, д-р Манфру Томас; заведующий кафедрой ортопедии и 

травматологии ДМА, профессор А. Е. Лоскутов; д-р Михаэль Габель; доц. А.С. 

Низовой (Москва). 



  Официальная процедура вручения диплома профессору  

А.Е. Лоскутову почетного член-корреспондента немецкого общества 

ортопедии и ортопедической хирургии (г. Бад-Аббах). 



Проф. А.Е. Лоскутов; руководитель 

клиники спортивной медицины              

(г. Штутгарт), д-р Шумахер; д-р Ян 

Шнайдер; руководитель ортопедической 

клиники (г. Балаклея, Харьков. обл.), д-р 

Ю.Н. Гнедушкин на немецком съезде 

ортопедии и артроскопической 

хирургии.   

Заместитель директора НИИ 

патологии позвоночника и суставов 

им. Ситенко г.Харьков, проф.     

В.А. Радченко; проф. Ханс Вернер 

Шпрингорум; проф. А.Е. Лоскутов; 

проф. Ханс Миттельмейер, проф. 

Юрген Хайзель (г. Бад-Урах) на 

немецком конгрессе в Берлине. 



Проф. Цопф (автор оригинального 

эндопротеза тазобедренного сустава) и 

герцог Вюртембергский Эбергард ІІІ. 



Симпозиум проходил в Днепропетровске и совпал 

с XV Съездом ортопедов-травматологов Украины. 

Был проведен Второй международный мастер-

класс по хирургии стопы.  



Симпозиум проходил в Одессе. Доклады были посвящены 

актуальным вопросам эндопротезирования суставов, 

характеристикам пар трения эндопротезов, профилактике 

осложнений после эндопротезирования суставов.  



Был проведен Третий международный мастер-класс по 

хирургии стопы  



В рамках Украинско-Немецкой ассоциации более 50 

украинских врачей прошли стажировку в ортопедических 

клиниках Германии 



За 15 лет работы были прочитаны 

более 140 лекций, выполнены 

более 40 совместных 

показательных операций с 

применением самых 

современных технологий и 

инструмента. С немецкой 

стороны в работе принимали 

участие более 50 специалистов из 

12 университетских клиник.  

С новыми технологиями 

эндопротезирования тазобедрен-

ного, коленного, плечевого 

сустава, артроскопии коленного и 

плечевого суставов, реконструк-

тивными операциями на стопе 

ознакомились более 200 врачей 

ортопедов-травматологов из 

разных регионов Украины. 







 Ташкентская 
медицинская академия 
образована на базе 
Первого и Второго 
Ташкентских 
государственных 
медицинских 
институтов, 
упраздненных Указом 
Президента Республики 
Узбекистан  

 И.А. Каримова №УП – 
3629 от 19 июля 2005 г. 



 Ректор академик доктор медицинских наук 

профессор Каримов Шавкат Ибрагимович 



Проф. А.Е. Абатуров 

Проф. В.А. Потапов 

Проф. И.В.Твердохлеб 



 В академии обучаются 4662 студента 

  Обучение 735 магистрантов проводится по 46 

направлениям и по 20 направлениям 

осуществляется переподготовка 205 врачей через 

клиническую ординатуру  

 



 



Заведующий кафедрой педиатрии 4 курса, профессор Каримжонов 

Ильхом Асанович 



















Посещено 12 лечебно-диагностических центров; 
Проведено лекций для студентов и магистров – 16; 
Мастер-классов для врачей и преподавателей – 8 



Неонатальные отделения хорошо оснащены современным 
оборудованием для оказания эффективной помощи 
новорожденным  





  





В майбутньому професор Хенкес буде 

проходити професійну підготовку в сфері 

інвазивної нейрорадіології в клініці 

Дніпропетровської медичної академії та 

співпрацювати з науковою кафедрою.   



      



Налагодження співпраці з набору на 

навчання до  ДЗ “ДМА МОЗ України” 

громадян Індії та укладання договорів 

про наукове співробітництво з 

клінічними центрами в містах  Нью-

Делі, Агра, Чандігарх. 



 Прийом делегації в Посольстві України в 

Індії. 

 Дипломати посольства: 

        Перший секретар Осіпов Ігор 

Анатолійович 

        Третій  секретар Цермолонський Олег 

Сергійович. 

 Надана інформація про порядок 

оформлення віз на навчання. 

 Щорічно посольство видає 1500 віз на 

навчання в Україну. В цьому році 

очікується близько 3000. 

 Переважна більшість віз оформлюється в 

медичні університети. 

 Посольство буде сприяти реалізації 

нашого проекту. 



 Прийом у першого секретаря 
Міністерства охорони здоров’я Індії 
д-ра Vishwas Mehta. 

 Надана інформація про історію та 
освіту нашої академії. 

 Обговорені умови визнання освіти 
ВНЗ країн світу  в Індії. 

 Проект академії підтримано  у МОЗ 
Індії. 

 Перший секретар зазначив, що 
кожного року 20 тисяч громадян 
Індії, які отримали освіту за 
кордоном, складають іспит. Тільки 
20 % отримують позитивну оцінку 
при першому складанні. 

 Перший секретар висловив 
сподівання, що ДЗ “ДМА” займе 
гідне  місце в медичній освіті Індії. 

 



 Місто Агра - старовинний 
центр історії і культури  

 Індії з населенням 4-6 млн. 

 Віддалені від столиці міста 
забезпечують більшу 
кількість претендентів на 
навчання. 

 Проведено зустрічі з 
працівниками 
консультативного центру. 

 Проведено семінари з 
претендентами та  батьками. 



 Питання , що хвилюють 
учасників семінарів. 

 Якість освіти в академії. 

 Рівень безпеки дітей. 

 Можливість зв’язку з 
дітьми через інтернет. 

 Умови проживання. 

 Організація харчування. 

 Можливість працювати в 
Україні після закінчення 
вузу. 

 Визнання дипломів 
України. 



 Проведені переговори з 
керівництвом клініки. 

 Досягнуті домовленості про 
напрям співпраці з академією. 

 Пріоритетні напрями клініки: 
кардіохірургія, урологія - 
трансплантологія, онкологія, 
дитяча хірургія,  реабілітація. 

 



 Традиційна індійська медицина має 
тисячолітню історію. 

 Клініка здійснює лікування гомеопатичними 
засобами виготовленими з місцевої 
сировини. 

 Філії клініки працюють в багатьох країнах 
світу. 

 Керівництво клініки висловило бажання 
співпраці з нашої академією. 

 Підготовлено і узгоджується проект угоди. 



1. За прогнозами у 2020 році 40 %  

випускників ВНЗ світу будуть 

громадяни Індії і Китаю.  

2. Англомовне навчання є пріоритетним 

напрямом освіти для громадян Індії. 

3. За історичними, культурними, 

сімейними традиціями громадяни Індії 

мотивовані до медичної освіти. 

4. Випускники 12-х класів медичного 

напряму отримують достатню 

професійну орієнтацію та якісну 

підготовку з базових дисциплін. 

5.  Візит делегації академії до Індії 

сприяв зміцненню довіри абітурієнтів  

та їх батьків до освіти нашого закладу. 

6. Позитивні результати переговорів з 

Міністерством охорони здоров’я Індії і 

Посольства України в Індії 

забезпечують умови формування 

контингенту абітурієнтів. 





  Национальная академия медицинских 

наук Украины, 

  Министерство охраны здоровья 

Украины,  

  Ассоциация педиатров Украины,             

  Национальный медицинский  

    университет имени А. А. Богомольца,                  

 Днепропетровская   медицинская      

академия МОЗ Украины,   

  Департамент охраны здоровья    

Днепропетровской областной 

государственной администрации.  



Открыло научно-практическую часть 

конференции выступление доктора Маргот 

Шуман, которая посвятила первый свой 

доклад (она выступила на конференции по 

двум темам) иммунизации, ее рискам и 

преимуществам на основании мирового 

опыта и американской медицинской 

статистики.  

Второй доклад доктора Шуман был 

посвящен вопросам диагностики 

расстройств аутистического спектра (к 

таковым относится аутизм, синдром 

Аспергера, а также атипичный аутизм) и 

тому, какова роль педиатра в их ранней 

диагностике. 



Профессор В. Г. Майданник в своем 

докладе подробно остановился на 

особенностях новой отечественной 

классификации пневмоний у детей, 

отметил современные тенденции 

изменения структуры этиологических 

факторов пневмоний, обратил внимание 

на клинико-рентгенологические 

отличия между бактериальными и 

вирусными пневмониями, представил 

основные клинические рекомендации 

по лечению пневмоний у детей.  

В интервью журналистам профессор 

отметил важность таких научно-

практических конференций, которые 

объединяют ученых из разных стран и 

рядовых практических врачей. 



В докладе профессора Ю. Л. 

Мизерницкого было подчеркнуто то, 

что в любой стране болезни органов 

дыхания у детей являются важной 

государственной проблемой, так как в 

значительной степени определяют 

уровень детской заболеваемости и 

младенческой смертности, что является 

очень важным показателем 

благополучия страны. Лектор отметил, 

что в настоящее время все методы 

этиологической диагностики 

пневмонии имеют ретроспективный 

характер, поэтому при назначении 

лечения врач действует эмпирически, 

ориентируясь в первую очередь на 

данные об этиологии возбудителя в 

зависимости от возраста ребенка. 



Также на конференции было 

представлено около десяти 

докладов – в основном, их темы 

затрагивали способы лечения 

острых респираторных 

заболеваний, болезней желудочно-

кишечного тракта. 



Итогом конференции стало вручение ее слушателям двух 

сертификатов – одного от Ассоциации педиатров Украины, а другого – 

от Днепропетровской медицинской академии и Гарвардской 

медицинской школы. 


