
СПИСОК ДОПОВІДЕЙ

Назва Назва заходу Співавтори№ п/п:

Безуглий А.А. (2004-2020)

1 2 3 5

Ускладнений перебіг медичної 

реабілітації при застарілих 

ушкодженнях сухожилків 

згиначів пальців кисті. 

характеристика основних причин 

та можливі шляхи розв'язання 

проблеми

Ювілейна конференція 

присвячена 85 річчю ІТО 

АМНУ. - . Київ. - 2004

1 Страфун С.С.

Тимошенко С.В.

Ускладнений перебіг лікування 

ушкоджень сухожилків згиначів 

пальців кисті

ІТО АМНУ, доповідь на Вченій 

Рад.. - . Київ. - 2007

2 Страфун С.С.

Курінний І.М.

Гайович В.В.

Порівняльний аналіз 

ефективності способів 

дистального шва сухожилків 

згиначів пальців кисті.

Конференція молодих вчених 

ДУ "ІТО АМНУ". - . Київ. - 

3

Хірургічна корекція невірно 

консолідованих переломів 

дистального епіметафізу 

променевої кістки

Науково-практична 

конференція з міжнародною 

участю "сучасні проблеми 

остеосинтезу". - . Сопино. - 2008

4 Страфун С.С.

Тимошенко С.В.

Порівняльний аналіз 

ефективності способів 

дистального шва сухожилків 

згиначів пальців кисті

Науково-практична 

конференція з міжнародною 

участю "10 років Азовським 

зустрічам", 28-29 Травня. - . 

Сопино. - 2009

5

Профілактика втрати 

функціональних властивостей 

м'яів при двохетапній пластиці 

сухожилків згиначів пальців кисті

Науково-практична 

конференція з міжнародною 

участю "Лікування внутрішньо- 

та навколосуглобових 

ушкоджень", 18-19 Червня. - . 

Одеса. - 2009

6

10-річний досвід використання 

бази даних у практиці ортопедо-

травматологічного відділення

ІІ Міжнародний форум 

"Проблеми розвитку 

інформаційного суспільства". - 

. Київ. - 2010

7 Страфун С.С.

Курінний І.М.

New “Unloading” Tendon-To-Bone 

Suture For Flexor Tendon Grafting

Federation of the European 

Societies for Surgery of the Hand 

XV Annual FESSH Congress. - . 

Bucharest. - 2010

8 Страфун С.С.

Гайович В.В.
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1 2 3 5

Аналіз використання 

аутотрансплантатів різних 

локалізацій при пластиці 

сухожилків згиначів пальців кисті

Товариство ортопедів- 

травматологів, Київ. - . Київ. - 

2010

9 Страфун С.С.

Курінний І.М.

Методика відновного лікування 

після пластики сухожилків 

згиначів пальців кисті в 

"критичній зоні"

XV з'їзд ортопедів-

травматологів України. - . 

Дніпропетровськ. - 2010

10 Страфун С.С.

Курінний І.М.

Новий трансоссальний шов 

сухожилка до нігтьової фаланги

Товариство ортопедів-

травматологів Луганської 

області. - . Луганськ. - 2010

11 Страфун С.С.

Гайович В.В.

Порівняльний аналіз результатів 

одномоментної та двохетапної 

пластики сухожилків згиначів 

пальців кисті

Науково-практична 

конференція "Новітні 

технології в ортопедії і 

травматології". - . 

Святогірськ. - 2010

12 Страфун С.С.

Профилактика, диагностика и 

лечение осложнений после 

восстановления сухожилий 

сгибателей пальцев кисти в 

«критической зоне»

Товариство ортопедів- 

травматологів республіки 

Біларусь. - . Мінськ. - 2010

13

Профілактика, діагностика та 

лікування ускладнень після 

відновлення сухожиль згиначів 

пальців кисті в "критичній зоні"

Науково-практична 

конференція з міжнародною 

участю "Актуальні питання 

хірургії верхньої кінцівки". - . 

Київ. - 2010

14 Страфун С.С.

Курінний І.М.

Тактика лікування ушкоджень 

сухожилків згиначів у критичній 

зоні

XV з'їзд ортопедів-

травматологів України. - . 

Дніпропетровськ. - 2010

15 Страфун С.С.

Науменко Л.Ю.

Борзих О.В.

Двохетапна пластика сухожилка 

глибокого згинача при 

ізольованих його ушкодженнях із 

збереженням поверхневого 

згинача

Щорічна науково-практична 

сессія "Впровадженя наукових 

розробок у практику охорони 

здоров’я 2011". - . Київ. - 2011

16 Курінний І.М.

Лікування внутрішньосуглобових 

відривних переломів дистальних 

фаланг пальців кисті

Науково-практична 

конференція з міжнародною 

участю "Сучасні методи 

лікування навколо та 

внутрішньосуглобових 

ушкоджень". - . Одеса. - 2011

17 Лєсков В.Г.

Хименко С.О.

Лікування ушкоджень сухожилків 

згиначів пальців кисті

Конференція обласного 

товариства ортопедів 

травматологів Закарпаття. - . 

Рахів. - 2011

18
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Профілактика ускладнень, що 

виникають після 

реконструктивних втручань на 

сухожилках згиначів пальців 

кисті у "критичній зоні"

"Сучасні дослідження в 

ортопедії та травматології" 

наук.-практ.конф., Харків, 6-7 

жовтня, 2011 р.. - . Харків. - 

2011

19 Страфун С.С.

Хірургічне лікування застарілих 

ізольованих ушкоджень 

сухожилків глибоких згиначів 

пальців кисті

Науково-практична 

конференція з міжнародною 

участю "Сучасні методи 

лікування навколо та 

внутрішньосуглобових 

ушкоджень". - . Одеса. - 2011

20

Аналіз помилок та ускладнень 

ургентної та планової хірургічної 

допомоги при ушкодженні 

сухожилків згиначів пальців кисті

 . - . Дніпропетровськ. - 201221 Страфун С.С.

Аналіз структури травм у хворих 

з контрактурами в суглобах 

пальців кисті

Науково-практична 

конференція з міжнародною 

участю "Лікування травм та 

захворювань верхньої 

кінцівки". - . Київ. - 2012

22 Страфун С.С.

Двохетапна пластика сухожилка 

глибокого згинача при 

ізольованих його ушкодженнях із 

збереженням поверхневого 

згинача

Науково-практична 

конференція з міжнародною 

участю присвячена 30-річчю 

Дніпропетровського центра 

хірургії кисті. - . 

Дніпропетровськ. - 2012

23 Курінний І.М.

Ярова М.Л.

Десятирічний досвід 

використання власноруч 

створеної бази даних у практиці 

ортопедо-травматологічного 

відділення

 . - . Дніпропетровськ. - 201224 Страфун С.С.

Курінний І.М.

Наш досвід двохетапиної 

палстики сухожилків

Мастер-клас з хірургії кисті. - . 

Буча. - 2012

25

Обгрунтувати заходи 

профілактики деформівного 

артрозу кистьового суглоба на 

основі розробки оптимальної 

тактики лікування уражень та 

ушкоджень кистьового суглоба

Вчена Рада ДУ «ІТО 

НАМНУ». - . Київ. - 2012

26 Страфун С.С.

Тимошенко С.В.

Григоровський 

В.В.

Вовченко Г.Я.

Курінний І.М.

Стецула Г.С.

Гайович В.В.

Лєсков В.Г.

Гайович І.В.

Страфун О.С.
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1 2 3 5

Основні ускладнення та помилки 

первинної допомоги хворим з 

ушкодженнями сухожилків 

згиначів пальців кисті

Науково-практична 

конференція присвячена 60-

річчю організації травматолого-

ортопедичної служби на 

Житомирщині. - . Житомир. - 

2012

27 Страфун С.С.

Помилки та ускладнення 

первинного шва сухожилків

Мастер-клас з хірургії кисті. - . 

Буча. - 2012

28

Профилактика осложнений, 

возникающих после пластики 

сухожилий сгибателей во II зоне

IV-й съезд Российских 

хирургов кисти. - . Томск. - 2012

29 Страфун С.С.

Разгрузочный трансоссальный 

шов сухожилий сгибателей 

пальцев кисти к ногтевой фаланге

IV-й съезд Российских 

хирургов кисти. - . Томск. - 2012

30 Страфун С.С.

Гайович В.В.

Спосіб двохетапної пластики 

сухожилків глибоких згиначів із 

збереженням поверхневого 

згинача

Матеріали науково-практичної 

конференції з міжнародною 

участю "Лікування травм та 

захворювань верхньої 

кінцівки". - . Київ. - 2012

31 Курінний І.М.

Ярова М.Л.

Тактика лікування переломів та 

псевдоартрозів човноподібної 

кістки кисті

Науково-практична 

конференція з міжнародною 

участю "Лікування травм та 

захворювань верхньої 

кінцівки". - . Київ. - 2012

32 Страфун С.С.

Тимошенко С.В.

Гайович В.В.

Влияние различных факторов на 

результат восстановления 

сухожилий сгибателей пальцев 

кисти в критической зоне

ІІІ Международный конгресс 

"Современные технологии 

диагностики, лечения и 

реабилитации при 

повреждениях и заболеваниях 

верхней конечности". - . 

Москва. - 2013

33 Страфун С.С.

Курінний І.М.

Гайович В.В.

Модифікований доступ до 

сухожилків згиначів пальців кисті 

при ушкодженнях в критичній 

зоні

V Міжнародна науково-

практична конференція 

"Сучасні методи лікування 

навколо та 

внутрішньосуглобових 

ушкоджень". - . Одеса. - 2013

34 Страфун С.С.

Особливості лікування застарілих 

переломозвихів у проксимальних 

міжфалангових суглобах пальців 

кисті

Науково-практична 

конференція з міжнародною 

участю "Актуальні питання 

травматології та 

остеосинтезу". - . Вінниця. - 

2013

35 Страфун С.С.

Роздруковано14.09.2020 11:52:48 Сторінка 4 з 9



1 2 3 5

Причини контрактур в суглобах 

пальців кисті та їх структура

 Збірник матеріалів V 

міжнародної науково-

практичної конференції 

"Сучасні методи лікування 

навколо- та 

внутрішньосуглобових 

ушкоджень ". - . Одеса. - 2013

36

Причини контрактур в суглобах 

пальців кисті та їх структура

V Міжнародна науково-

практична конференція 

"Сучасні методи лікування 

навколо та 

внутрішньосуглобових 

ушкоджень". - . Одеса. - 2013

37

Рухова реабілітація хворих після 

двохетапної пластики сухожилків 

згиначів пальців кисті

XVI з’їзд ортопедів-

травматологів України. - . 

Харків. - 2013

38 Страфун С.С.

Сучасний стан питання про 

відновлення сухожилків згиначів 

пальців кисті в критичній зоні із 

збереженням поверхневого 

згинача методом двохетапної 

пластики

XVI з’їзд ортопедів-

травматологів України. - . 

Харків. - 2013

39 Курінний І.М.

Ярова М.Л.

Аналіз використання різних 

аутотрансплантатів при пластиці 

сухожилків згиначів пальців кисті

Науково-практична 

конференція з міжнародною 

участю "Актуальні питання 

лікування травм та 

захворювань верхньої 

кінцівки". - . Рівне. - 2014

40

Аналіз ефективності 

використаннявласної 

інформаційної системи в умовах 

хірургічного стаціонару та 

поліклініки

Науково-практична 

конференція з міжнародною 

участю "Актуальні питання 

лікування травм та 

захворювань верхньої 

кінцівки". - . Рівне. - 2014

41 Курінний І.М.

Аналіз результатів лікування 

переломів Буша

Науково-практична 

конференція з міжнародною 

участю "Актуальні питання 

травматології та 

остеосинтезу". - . Полтава. - 

2014

42

Результати оперативного 

лікування відривних переломів 

нігтьової фаланги

Науково-практична 

конференція з міжнародною 

участю "Актуальні питання 

лікування травм та 

захворювань верхньої 

кінцівки". - . Рівне. - 2014

43 Лисак А.С.
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1 2 3 5

Аналіз результатів використання 

зворотнього черезкісткового шва 

сухожиліків згиначів пальців 

кисті до нігтевої фаланги

Українсько-Китайська науково-

практична конференція 

"Актуальні питання ортопедії 

та травматології". - . Київ. - 

44

Проблеми в лікуванні відривних 

переломів нігтьової фаланги

Внутрішньоклінічний науковий 

семінар. - . Київ. - 2015

45

Mallet fracture: close and open 

precise reposition and comression 

fixation

XXI FESSH congress (Santander, 

Spain 22-25.06.2016). - . 

Сантандер. - 2016

46 Страфун О.С.

Тимошенко С.В.

Wrist joint tissues lesion and some 

clinical-morphological correlations 

with scaphoid nonunions

XXI FESSH congress (Santander, 

Spain 22-25.06.2016). - . 

Сантандер. - 2016

47 Григоровський 

В.В.

Тимошенко С.В.

Відкрите та закрите лікування 

переломів Буша

ХVII з'їзд ортопедів-

травматологів України. - . 

Київ. - 2016

48

Лікування вогнепальних 

ушкоджень периферичних нервів 

кінцівок

VI міжнародна науково-

практична конференція 

"Особливості лікування 

поєднаної травми в особливий 

період". - . Одеса. - 2016

49 Страфун С.С.

Гайович В.В.

Лєсков В.Г.

Основні помилки та ускладнення 

в лікуванні патології сухожилків 

згиначів та розгиначів пальців 

кисті

Всеукраїнська науково-

практична конференція з 

міжнародною участю "Сучасні 

дослідження в ортопедії та 

травматології". - . Харків. - 2016

50 Страфун С.С.

Особливості бойової травми кисті ХVII з'їзд ортопедів-

травматологів України. - . 

Київ. - 2016

51

Помилки та ускладнення 

первинного шва сухожилків

Засідання товариства ортопедів 

травматологів Києва та 

Київської області. - . Київ. - 

2016

52

Порівняльний аналіз результатів 

різних методик лікування 

відривних переломів нігтьової 

фаланги пальців кисті

VI міжнародна науково-

практична конференція 

"Особливості лікування 

поєднаної травми в особливий 

період". - . Одеса. - 2016

53

Результати малоінвазивної 

лігаментотомії анулярних зв’язок 

пальців кисті при стенозуючому 

лігаментиті

ХVII з'їзд ортопедів-

травматологів України. - . 

Київ. - 2016

54
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Clinical outcomes of tendon-to-bone 

suture for flexor tendon grafting

EUROHAND 2017. XXII FESSH 

Congress & XII EFSHT 

Congress. - . Будапешт. - 2017

55 Лисак А.С.

Diagnosis, treatment and 

pathomorphology idiopathic 

avascular necrosis of scaphoid 

(Preiser's disease)

XXII. FESSH Congress & XII. 

EFSHT Congress. - . Будапешт. - 

2017

56 Тимошенко С.В.

Григоровська А.В.

Безрученко С.О.

Functional Outcomes of autologous 

blood injection in case of old mallet 

finger
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