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соромлюсь свого тіла", 
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1

Дисертації

Профілактика, діагностика та 

лікування ускладнень після 

відновлення сухожилків згиначів 

пальців кисті у "критичній зоні"

//Дис. …канд мед. наук.. - 

2010. - 156 с.

1561

Доповіді наукові

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,  - 

1 Страфун С.С.

Тимошенко С.В.

Ускладнений перебіг лікування 

ушкоджень сухожилків згиначів 

пальців кисті

//ІТО АМНУ, доповідь на 

Вченій Рад., Київ, 

01.09.2007 - 

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, 29.09.2008 - 

3
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Хірургічна корекція невірно 

консолідованих переломів 

дистального епіметафізу 

променевої кістки

//Науково-практична 

конференція з 

міжнародною участю 

"сучасні проблеми 

остеосинтезу", Сопино, 

29.05.2008 - 

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,  - 

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, 

19.06.2009 - 

6

10-річний досвід використання 

бази даних у практиці ортопедо-

травматологічного відділення

//ІІ Міжнародний форум 

"Проблеми розвитку 

інформаційного 

суспільства", Київ, 

13.10.2010 - 

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, 23.06.2010 - 

8 Страфун С.С.

Гайович В.В.

Аналіз використання 

аутотрансплантатів різних 

локалізацій при пластиці 

сухожилків згиначів пальців кисті

//Товариство ортопедів- 

травматологів, Київ, Київ, 

14.04.2010 - 

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, 

16.09.2010 - 

10 Страфун С.С.

Курінний І.М.

Новий трансоссальний шов 

сухожилка до нігтьової фаланги

//Товариство ортопедів-

травматологів Луганської 

області, Луганськ, 

11.06.2010 - 

11 Страфун С.С.

Гайович В.В.
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Порівняльний аналіз результатів 

одномоментної та двохетапної 

пластики сухожилків згиначів 

пальців кисті

//Науково-практична 

конференція "Новітні 

технології в ортопедії і 

травматології", 

Святогірськ, 10.02.2010 - 

12 Страфун С.С.

Профилактика, диагностика и 

лечение осложнений после 

восстановления сухожилий 

сгибателей пальцев кисти в 

«критической зоне»

//Товариство ортопедів- 

травматологів республіки 

Біларусь, Мінськ, 

28.04.2010 - 

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, 

19.05.2010 - 

14 Страфун С.С.

Курінний І.М.

Тактика лікування ушкоджень 

сухожилків згиначів у критичній 

зоні

//XV з'їзд ортопедів-

травматологів України, 

Дніпропетровськ, 

16.09.2010 - 

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, 23.12.2011 - 

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, 

16.06.2011 - 17.06.2011

17 Лєсков В.Г.

Хименко С.О.

Лікування ушкоджень сухожилків 

згиначів пальців кисті

//Конференція обласного 

товариства ортопедів 

травматологів Закарпаття, 

Рахів, 17.07.2011 - 

18

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, 

06.10.2011 - 07.10.2011

19 Страфун С.С.
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Хірургічне лікування застарілих 

ізольованих ушкоджень 

сухожилків глибоких згиначів 

пальців кисті

//Науково-практична 

конференція з 

міжнародною участю 

"Сучасні методи 

лікування навколо та 

внутрішньосуглобових 

ушкоджень", Одеса, 

16.06.2011 - 17.06.2011

20

Аналіз помилок та ускладнень 

ургентної та планової хірургічної 

допомоги при ушкодженні 

сухожилків згиначів пальців кисті

// , Дніпропетровськ, 

26.10.2012 - 

21 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, 

11.10.2012 - 12.10.2012

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, 

26.10.2012 - 

23 Курінний І.М.

Ярова М.Л.

Десятирічний досвід 

використання власноруч 

створеної бази даних у практиці 

ортопедо-травматологічного 

відділення

// , Дніпропетровськ, 

26.10.2012 - 

24 Страфун С.С.

Курінний І.М.

Наш досвід двохетапиної 

палстики сухожилків

//Мастер-клас з хірургії 

кисті, Буча, 21.12.2012 - 

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,  - 

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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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, 

07.12.2012 - 

27 Страфун С.С.

Помилки та ускладнення 

первинного шва сухожилків

//Мастер-клас з хірургії 

кисті, Буча, 21.12.2012 - 

28

Профилактика осложнений, 

возникающих после пластики 

сухожилий сгибателей во II зоне

//IV-й съезд Российских 

хирургов кисти, Томск, 

16.06.2012 - 17.06.2012

29 Страфун С.С.

Разгрузочный трансоссальный 

шов сухожилий сгибателей 

пальцев кисти к ногтевой фаланге

//IV-й съезд Российских 

хирургов кисти, Томск, 

16.06.2012 - 17.06.2012

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, 

11.10.2012 - 12.10.2012

231 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, 

11.10.2012 - 12.10.2012

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, 

16.05.2013 - 17.05.2013

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, 

04.04.2013 - 05.04.2013

34 Страфун С.С.
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Особливості лікування застарілих 

переломозвихів у проксимальних 

міжфалангових суглобах пальців 

кисті

//Науково-практична 

конференція з 

міжнародною участю 

"Актуальні питання 

травматології та 

остеосинтезу", Вінниця, 

14.03.2013 - 15.03.2013

35 Страфун С.С.

Причини контрактур в суглобах 

пальців кисті та їх структура

// Збірник матеріалів V 

міжнародної науково-

практичної конференції 

"Сучасні методи 

лікування навколо- та 

внутрішньосуглобових 

ушкоджень ", Одеса, 

04.04.2013 - 05.04.2013

236

Причини контрактур в суглобах 

пальців кисті та їх структура

//V Міжнародна науково-

практична конференція 

"Сучасні методи 

лікування навколо та 

внутрішньосуглобових 

ушкоджень", Одеса, 

04.04.2013 - 05.04.2013

37

Рухова реабілітація хворих після 

двохетапної пластики сухожилків 

згиначів пальців кисті

//XVI з’їзд ортопедів-

травматологів України, 

Харків, 03.10.2013 - 

05.10.2013

238 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, 03.10.2013 - 

05.10.2013

239 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, 

18.09.2014 - 19.09.2014

240
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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, 

18.09.2014 - 19.09.2014

241 Курінний І.М.

Аналіз результатів лікування 

переломів Буша

//Науково-практична 

конференція з 

міжнародною участю 

"Актуальні питання 

травматології та 

остеосинтезу", Полтава, 

02.10.2014 - 03.10.2014

42

Результати оперативного 

лікування відривних переломів 

нігтьової фаланги

//Науково-практична 

конференція з 

міжнародною участю 

"Актуальні питання 

лікування травм та 

захворювань верхньої 

кінцівки", Рівне, 

18.09.2014 - 19.09.2014

243 Лисак А.С.

Аналіз результатів використання 

зворотнього черезкісткового шва 

сухожиліків згиначів пальців 

кисті до нігтевої фаланги

//Українсько-Китайська 

науково-практична 

конференція "Актуальні 

питання ортопедії та 

травматології", Київ, 

09.09.2015 - 09.09.2015

44

Проблеми в лікуванні відривних 

переломів нігтьової фаланги

//Внутрішньоклінічний 

науковий семінар, Київ, 

29.10.2015 - 29.10.2015

45

Mallet fracture: close and open 

precise reposition and comression 

fixation

//XXI FESSH congress 

(Santander, Spain 22-

25.06.2016), Сантандер, 

22.06.2016 - 25.06.2016

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, 

22.06.2016 - 25.06.2016

47 Григоровський 

В.В.

Тимошенко С.В.

Відкрите та закрите лікування 

переломів Буша

//ХVII з'їзд ортопедів-

травматологів України, 

Київ, 05.10.2016 - 

07.10.2016

248
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Лікування вогнепальних 

ушкоджень периферичних нервів 

кінцівок

//VI міжнародна науково-

практична конференція 

"Особливості лікування 

поєднаної травми в 

особливий період", Одеса, 

05.05.2016 - 06.05.2016

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, 

14.04.2016 - 15.04.2016

50 Страфун С.С.

Особливості бойової травми кисті //ХVII з'їзд ортопедів-

травматологів України, 

Київ, 05.10.2016 - 

07.10.2016

251

Помилки та ускладнення 

первинного шва сухожилків

//Засідання товариства 

ортопедів травматологів 

Києва та Київської 

області, Київ, 04.03.2016 - 

04.03.2016

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, 

05.05.2016 - 06.05.2016

53

Результати малоінвазивної 

лігаментотомії анулярних зв’язок 

пальців кисті при стенозуючому 

лігаментиті

//ХVII з'їзд ортопедів-

травматологів України, 

Київ, 05.10.2016 - 

07.10.2016

154

Clinical outcomes of tendon-to-bone 

suture for flexor tendon grafting

//EUROHAND 2017. XXII 

FESSH Congress & XII 

EFSHT Congress, 

Будапешт, 21.06.2017 - 

24.06.2017

55 Лисак А.С.

Diagnosis, treatment and 

pathomorphology idiopathic 

avascular necrosis of scaphoid 

(Preiser's disease)

//XXII. FESSH Congress & 

XII. EFSHT Congress, 

Будапешт, 21.06.2017 - 

24.06.2017

56 Тимошенко С.В.

Григоровська А.В.

Безрученко С.О.
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Functional Outcomes of autologous 

blood injection in case of old mallet 

finger

//EUROHAND 2017. XXII 

FESSH Congress & XII 

EFSHT Congress, 

Будапешт, 21.06.2017 - 

24.06.2017

57 Курінний І.М.

Тимошенко С.В.

Лисак А.С.

Гайович І.В.

Microsurgical reconstruction of the 

upper extremity after severe trauma

//XXII. FESSH Congress & 

XII. EFSHT Congress, 

Будапешт, 21.06.2017 - 

24.06.2017

258 Курінний І.М.

Страфун С.С.

Долгополов О.В.

Restoration of thumb opposition 

after brachial plexus injuries

//EUROHAND 2017. XXII 

FESSH Congres & XII 

EFSHT Congres, 

Будапешт, 21.06.2017 - 

24.06.2017

159 Лисак А.С.

Тимошенко С.В.

Гайович І.В.

Нейродистрофічний синдром в 

хірургії кисті. Принципи 

реабілітації та профілакттики

//Науково-практична 

конференція "Актуальні 

питання реабілітації 

хворих з патологією 

опорно-рухової системи", 

Одеса, 17.03.2017 - 

160 Тимошенко С.В.

Оперативне лікування контрактур 

при спастичних парезах верхньої 

кінцівки

//Науково-практична 

конференція "Актуальні 

питання реабілітації 

хворих з патологією 

опорно-рухової системи", 

Одеса, 17.03.2017 - 

161 Страфун С.С.

Тимошенко С.В.

Лисак А.С.

Помилки та ускладнення 

первинного шва сухожилків 

згиначів пальців кисті та роль 

двоетапної пластики у 

відновленні рухів

//Засідання товариства 

ортопедів-травматологів 

Рівненської області, Рівне, 

09.06.2017 - 09.06.2017

62

Сухожильно-м’язові транспозиції 

на передпліччі та кисті при 

застарілих пошкодженнях 

периферичних нервів верхньої 

кінцівки

//Науково-практична 

конференція "Актуальні 

питання реабілітації 

хворих з патологією 

опорно-рухової системи", 

Одеса, 17.03.2017 - 

263 Страфун С.С.

Лисак А.С.

Тимошенко С.В.

Хірургічне лікування застарілих 

переломозвихів у проксимальних 

міжфалангових суглобах пальців 

кисті

//Засідання товариства 

ортопедів-травматологів 

Рівненської області, Рівне, 

09.06.2017 - 09.06.2017

64
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Хірургічне лікування суглобових 

дефектів при  застарілих 

переломозвихах у проксимальних 

міжфалангових суглобах пальців 

кисті

//VII Українсько-Польська 

науково-практична 

конференція ортопедів-

травматологів, Шацьк, 

22.06.2017 - 23.06.2017

65 Лисак А.С.

MICROSURGICAL AND STAGE 

ORTHOPAEDICAL 

RECONSTRUCTION OF THE 

UPPER EXTREMITY AFTER 

SEVERE TRAUMA

//SICOT 39th orthopaedic 

world congress, Монреаль, 

10.10.2018 - 13.10.2018

66 Курінний І.М.

Страфун С.С.

Долгополов О.В.

WALANT for tendon transfers after 

neglected peripheral nerve and 

brachial plexus injuries

//XXIII Congress of the 

Federation of the European 

Societies for Surgery of the 

Hand - FESSH 2018, 

Копенгаген, 13.06.2018 - 

16.06.2018

167 Страфун С.С.

Лисак А.С.

Тимошенко С.В.

Оберемок М.П.

Біомеханічне обгрунтування 

лікування ушкоджень сухожилків 

розгиначів пальців кисті

//Науково-практична 

конференція з 

міжнародною участю

«Нові технології в 

ортопедії та 

травматології», Одеса, 

26.10.2018 - 26.10.2018

68

Лікування переломовивихів в 

проксимальних міжфалангових 

суглобах пальців кисті

//Міжобласна науково-

практична конференція 

ортопедів-травматологів 

"Актуальні питання 

травматології та 

ортопедії", Полтава, 

27.04.2018 - 27.04.2018

69

Малоінвазивне лікування хвороби 

Нотта

//Міжобласна науково-

практична конференція 

ортопедів-травматологів 

"Актуальні питання 

травматології та 

ортопедії", Полтава, 

27.04.2018 - 27.04.2018

70

Малоінвазивне лікування хвороби 

Нотта

//Засідання товариства 

ортопедів-травматологів 

Рівненської області, 

Дубровиця, 28.09.2018 - 

28.09.2018

71
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Мікрохірургічна реконструкція 

стопи

//Науково-практична 

конференція з 

міжнародною участю

«Нові технології в 

ортопедії та 

травматології», Одеса, 

26.10.2018 - 26.10.2018

72 Курінний І.М.

Гайович В.В.

Помилки та ускладнення в 

лікуванні травм кисті

//Міжобласна науково-

практична конференція 

ортопедів-травматологів 

"Актуальні питання 

травматології та 

ортопедії", Полтава, 

27.04.2018 - 27.04.2018

73

Хірургічне лікування застарілих 

переломовивихів в 

проксимальному міжфаланговому 

суглобі пальців кисті

//Засідання товариства 

ортопедів-травматологів 

Рівненської області, 

Дубровиця, 28.09.2018 - 

28.09.2018

74

A-traction Technique for the 

Treatment of Chronic Mallet 

Fracture

//VIII Польсько-

Українсько-Білоруська 

ортопедична конференція, 

Краків, 14.06.2019 - 

15.06.2019

75 Страфун С.С.

Management of Chronic Proximal 

Interphalangeal Joint Fracture 

Dislocations

//VIII Польсько-

Українсько-Білоруська 

ортопедична конференція, 

Краків, 14.06.2019 - 

15.06.2019

76 Страфун С.С.

Довгострокові результати нідлінг 

лігаментотомії при хворобі Нотта

//XVIII з'їзд ортопедів-

травматології України, 

Івано-Франківськ, 

09.10.2019 - 11.10.2019

177

Мікрохірургічна реконструкція 

тяжких травм верхніх кінцівок

//XVIII з'їзд ортопедів-

травматології України, 

Івано-Франківськ, 

09.10.2019 - 11.10.2019

78 Курінний І.М.

Переваги та недоліки 

малоінвазивної апоневротомії 

при контрактурі Дюпюітрена

//XVIII з'їзд ортопедів-

травматології України, 

Івано-Франківськ, 

09.10.2019 - 11.10.2019

179

Чому не потрібно оперувати 

палець молоточок?

//XVIII з'їзд ортопедів-

травматології України, 

Івано-Франківськ, 

09.10.2019 - 11.10.2019

280
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“A-traction” tehcnics for neglcted 

mallet fracture

//FESSH-ON(line)-WEEK, 

Базель, 01.09.2020 - 

05.09.2020

81 Страфун С.С.

Лисак А.С.

Тимошенко С.В.

Курінний І.М.

Эфективность введения 

концентрированного пунктата 

костного мозга в сочетании с 

лыдьевидно-трапецие-

трапецевидным артродезом в 

лечении болезни Кинбека

//Заседание 

международного 

общества зирургов кисти 

"Hand Club" Минск, 

Беларусь, , 25.01.2020 - 

26.01.2020

82 Тимошенко С.В.

Гайович І.В.

Лисак А.С.

Інструкційні курси

Відпрацювання методики шва 

сухожилка

// . - 20181

Провідникова анестезія верхньої 

кінцівки

// . - 20182

Шов сухожилка (Майстер-клас) // . - 20183

Малоінвазивна апоневротомія 

при контрактурі Дюпюїтрена

// . - 20194

Малоінвазивна лігаментотомія 

при хворобі Нотта

// . - 20195

Шов сухожилка //. - 20196

Шов сухожилка //. - 20197

Лекції

Двохетапна пластика сухожилків 

згиначів пальців кисті (лекція)

//Науково-практична 

конференція з 

міжнародною участю 

"Лікування травм та 

захворювань верхньої 

кінцівки", Київ, 

11.10.2012 - 12.10.2012

1

Проблеми відновлення 

сухожилків на передпліччі та кисті

//Лекції для ординаторів 

та інтернів ДУ "ІТО 

НАМН України", Київ, 

03.04.2014 - 

2

Проблеми відновлення 

сухожилків згиначів та розгиначів 

пальців кисті

//Лекція для інтернів, 

Київ, 10.03.2015 - 

3

Хірургічне лікування ушкоджень 

сухожилків згиначів та розгиначів 

пальців кисті

//Лекція для інтернів, 

Київ, 24.03.2016 - 

4
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Доступи при відновленні 

сухожилків згиначів в критичній 

зоні

//Навчальний курс з 

хірургії кисті, Київ, 

13.04.2018 - 13.04.2018

5

Основи реабілітації після 

відновлення сухожилків згиначів 

пальців кисті

//Навчальний курс з 

хірургії кисті, Київ, 

13.04.2018 - 13.04.2018

6

Пошкодження сухожилків кисті у 

дітей

//Перший міжнародний 

навчальний курс з дитячої 

травматології 

(присвячений памяті 

проф. О.В. 

Дольницького), Київ, 

25.10.2018 - 26.10.2018

7 Страфун С.С.

Провідникова анестезія верхньої 

кінцівки

//Навчальний курс з 

хірургії кисті: Хірургія 

дистального епіметафіза 

плечової кістки, 

дегенеративно-

дистрофічні ураження 

сухожилків, анестезія в 

хірургії верхньої кінцівки, 

Київ, 16.11.2018 - 

16.11.2018

8

Реабілітація пацієнтів з 

травматичними ушкодженнями 

сухожилків згиначів та розгиначів 

пальців кисті

//Науково-практичний 

семінар "Фізична 

реабілітація верхньої 

кінцівки", Бердичів, 

13.10.2018 - 14.10.2018

9

Технічні аспекти шва сухожилка. 

Методика відновлення 

сухожилків згиначів у критичній 

зоні

//Навчальний курс з 

хірургії кисті, Київ, 

13.04.2018 - 13.04.2018

10

Як запобігти ускладненням при 

лікуванні травм кисті?

//Зимова школа 

травматологів «Помилки 

та ускладнення в 

ортопедії та 

травматології», Яремче, 

13.12.2018 - 15.12.2018

11

Малоінвазивна апоневротомія 

при контрактурі Дюпюїтрена

//Третя зимова школа 

травматологів "Помилки 

та ускладнення в 

ортопедії та 

травматології", Яремче, 

12.12.2019 - 14.12.2019

12
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Малоінвазивна лігаментотомія 

при хворобі Нотта

//Третя зимова школа 

травматологів "Помилки 

та ускладнення в 

ортопедії та 

травматології", Яремче, 

12.12.2019 - 14.12.2019

13

Шов сухожилка //XVIII з'їзд ортопедів-

травматології України, 

Івано-Франківськ, 

09.10.2019 - 11.10.2019

14

Шов сухожилка //, ,  - 15

Методичні рекомендації

Сучасна діагностика та лікування 

ушкоджень ротаторної манжети 

плеча

//Київ. - 2005. - 38 С. 391 Страфун С.С.

Курінний І.М.

Гайович В.В.

Лєсков В.Г.

Долгополов О.В.

Сергієнко Р.О.

Тактика лікування ушкоджень 

сухожилків згиначів пальців кисті 

у критичній зоні (методичні 

рекомендації)

//К.: "Етна-1". - 2011. - 24 

с.

242 Страфун С.С.

Науменко Л.Ю.

Борзих О.В.

Монографії

Хирургия сухожилий пальцев 

кисти

//Макрос. - 2012. - 320 с. 3211 Страфун С.С.

Курінний І.М.

Черенок Є.П.

Хименко С.О.

Двухэтапная пластика сухожилий 

сгибателей пальцев кисти

//К: ОЛБИ. - 2013. - 200 с. 2012 Страфун С.С.

Патенти

Спосіб виконання зворотного 

черезкісткового шва сухожилка

//Патент № 50065 UA. 

МПК А61В 17/56 / ДУ 

"Інститут травматології та 

ортопедії АМН України" 

№ u2009 11864; Заявл. 

20.11.2009. Опубл. 

25.05.2010, Бюл. № 10. - 

2010. - 

1 Страфун С.С.

Гайович В.В.
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Спосіб заміщення дефектів шкіри 

передньої поверхні гомілки

//Патент на корисну 

модель № 57939 UA. 

МПК А61В 17/56 / 

ДУ"Інститут 

травматології та ортопедії 

НАМН України" № 

u201008722; Заявл. 

13.07.2010. Опубл. 

25.03.2011. Бюл. № 6. - 

2011

2 Курінний І.М.

Страфун О.С.

Долгополов О.В.

Спосіб фіксації термінальної 

частини сухожилка розгинача 

пальців кисті

//Патент на корисну 

модель № 63784 UA МПК 

(2011.01) А61В 17/56 ДУ 

"Інститут травматології та 

ортопедії АМН України" 

(UA) № u201101969; 

Заявл. 21.02.2011; опубл. 

25.10.2011, бюл. 17. - 2011

3 Страфун С.С.

Хименко С.О.

Спосіб лікування сухожилків 

згиначів пальців кисті при 

пошкодженні у місці кріплення на 

нігтьовій фаланзі

//Патент 66972 МПК 

А61В 17/56 номер заявки 

u 2011 08563 подання 

заявки 08.07.2011 

публікація 25.01.2012 бюл 

№2. - 2012

4 Борзих О.В.

Страфун С.С.

Оприщенко О.О.

Пастернак В.В.

Спосіб виконання двохетапної 

пластики сухожилків глибоких 

згиначів пальців кисті у 

критичній зоні

//Патент 85249 МПК 

А61В 17/56 номер заявки 

u201307141 подання 

заявки 06.06.2013  

публікація 11.11.2013  

бюл №21. - 2013

5 Страфун С.С.
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