ВІДГУК
На автореферат дисертаційної роботи В.М.Ломко «Діагностика та лікування
задньої нестабільності плечового суглоба» на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.21- «Травматологія та
ортопедія»
Актуальність теми не визиває сумніву, тому, що ускладнення у вигляді
задньої

нестабільності

плечового

суглоба

досягають

24%

до

30%

прооперованих хворих. Слід підкреслити, що на теперішній час залишаються
невирішеними питання діагностики ускладненнь, які досягають 60%, 70% і
більше відсотків. В той же час, несвоєчасна діагностика

призводить до

тяжких ускладнень у вигляді контрактур плечового суглоба та порушення
його функції. Тому, проведення даного дослідження по ранній діагностиці та
лікуванню задньої нестабільності плечового суглоба є своєчасним та
важливим.
Слід підкреслити, що мета роботи та задачі дослідження - адекватні, це
дало можливість авторам повністю вирішити поставлені завдання.
Наукова новизна роботи безперечна, авторами детально проаналізовані
дані, щодо специфічності клінічних ознак задньої нестабільності плечового
суглоба, визначено основний

патогноманічний симптом для фіксованого

заднього звиху плеча. Важливим також являється те, що автор

в

біомеханічному експерименті визначив важливі показники напруженодеформованого стану суглобової губи лопатки та хряща головки плечової
кістки у хворих задньою нестабільністю плеча.
Поряд з цим, на основі проаналізованого великого масиву клінічного
матеріалу, автори розробили більш ефективний алгоритм диференційної
діагностики та лікування пацієнтів з даною патологією.
Позвитивно слід відмітити те, що автори широко впровадили в медичну
практику ДУ «ІТО НАМНУ», Сумської обласної лікарні, Шосткінської
Центральной районної лікарні та клінічної лікарні № 8 м. Львова,
запропоновану систему ранньої діагностики та хірургічного лікування

задньої нестабільності плечового суглоба в залежності від типу ушкоджених
структур та величини дефекту головки плечової кістки.
Результати роботи доповідались та обговорювались на багатьох
вітчизняних та зарубіжних науково-практичних конференціях. Вони широко
опубліковані у фахових медичних виданнях. Все це також заслуговує
позитивної оцінки даного дослідження. Зауважень та запитань по роботі
немає.
Всі висновки дисертаційної роботи логічно витікають із поставлених
задач. Мета роботи досягнута. Дане дослідження слід вважати закінченим,
воно має важливе наукове і практичне значення і цілком відповідає всім
вимогам до кандидатських дисертацій, а сам автор, В.М.Ломко, заслуговує
присудження йому наукового ступеня кандидата медичних наук.
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