ОФІЦІЙНИЙ РОЗДІЛ

60
Член-кореспондент
НАМН України

С. С. Страфун

5

жовтня виповнилося 60 років завідувачеві відділу мікрохірургії та реконструктивної хірургії верхньої кінцівки, заступникові директора ДУ «Національний інститут
травматології та ортопедії НАМН України», професорові
кафедри травматології та ортопедії № 2 Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика,
членові-кореспонденту НАМН України, докторові медичних наук, професорові Сергію Семеновичу Страфуну.
По закінченні Київського медичного інституту в 1982 р.
С. С. Страфун був направлений до Київського науково-дослідного інституту травматології та ортопедії МОЗ
України, де працював лікарем ортопедом-травматологом. У 1991 р. він захистив кандидатську дисертацію на
тему «Профілактика, діагностика та лікування ішемічної
контрактури верхньої кінцівки». З 1991 р. Сергій Семенович працював старшим науковим співробітником відділу
мікрохірургії та реконструктивно-відновної хірургії цього
ж інституту, а з 1997 р. – керівником відділу, який очолює
і дотепер. У 1999 р. захистив докторську дисертацію на
тему «Ортопедичне лікування хворих з травмою плечового сплетення та периферичних нервів верхньої кінцівки».
За результатами цієї роботи видано монографію «Комплексне лікування пошкоджень плечового сплетіння», яка
в 2002 р. удостоєна премії Академії медичних наук України з клінічної медицини.
В основі вагомого наукового внеску С. С. Страфуна лежать багатопланові клінічні та експериментальні дослідження з питань механізму формування ішемічних ушкоджень м’язів і периферичних нервів. Йому вперше вдалося
довести тісний взаємозв’язок між змінами підфасціального
та внутрішньокісткового тиску, що дало можливість по-новому розглянути патогенез ішемічних та гнійно-некротичних уражень кінцівки і розробити нові технології профілактики і лікування інвалідизуючих післятравматичних
ішемічних ускладнень.
Серед пріоритетів його наукових досліджень – створення
комплексної системи кількісної оцінки структурно-функціонального стану скелетних м’язів та розробка нових
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методів діагностики, прогнозування перебігу ішемічних і
денерваційно-реінваційних процесів. Це дало можливість
створити об’єктивне підґрунтя для оцінки реабілітаційного потенціалу хворих із важкими поліструктурними ушкодженнями кінцівки.
С. С. Страфун вивчає проблеми діагностики та лікування
гострого і хронічного місцевого гіпертензивно-ішемічного
синдрому, ішемічної контрактури кисті та стопи, вільної
мікрохірургічної пересадки м’язів для відновлення функції
кінцівок, мікрохірургічної пересадки складних комплексів
тканин, ортопедичного лікуванням хворих із травмою плечового сплетення та периферичних нервів.
Наукові розробки С. С. Страфуна були відзначені Президією Національної академії медичних наук України та
Всесвітньою організацією ортопедів-травматологів SICOT.
Він є автором 407 робіт, серед яких 10 монографій, власником 18 винаходів і патентів. Підготував 15 кандидатів та
5 докторів наук.
С. С. Страфун сповідує активну громадянську позицію.
Національний делегат від України у Всесвітній асоціації
ортопедів-травматологів SICOT, президент Асоціації ортопедів-травматологів України, член Американської академії ортопедів-хірургів ААОS, член Європейської асоціації
хірургів кисті FESSH, член Європейської асоціації хірургії
плеча і ліктя SЕСЕС, член Всесвітньої спілки малоінвазивної та артроскопічної хірургії ISACOS, віце-президент
Асоціації хірургії кисті України, член Республіканської
проблемної комісії з травматології та ортопедії, член редакційних колегій і рад п’яти фахових журналів.
Сергій Семенович має авторитет серед наукової і медичної громадськості. Своєю багаторічною науковою, лікувальною та організаційною діяльністю професор Страфун
зробив істотний внесок у розвиток охорони здоров’я населення України. 2011 року він став лауреатом Державної
премії України в галузі науки і техніки.
Президія НАМН України щиро вітає шановного Сергія Семеновича з ювілеєм, бажає йому міцного здоров’я,
успішного здійснення всіх задумів і планів!
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