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Страфун Сергій Семенович

5 жовтня виповнилося 60 років заслуженому діячу 
науки і техніки України, лауреату Державної премії 
України в галузі науки і техніки, заступнику директора 
з наукової роботи ДУ “Інститут травматології та орто-
педії НАМН України”, завідувачу відділу мікрохірургії 
та реконструктивно-відновлювальної хірургії верхньої 
кінцівки, доктору медичних наук, професору, члену-
кореспонденту НАМН України Страфуну Сергію Се-
меновичу.

Сергій Семенович народився у м. Кролевець Сумської 
області. Лікарську діяльність після закінчення Київсько-
го медичного інституту розпочав у 1982 році лікарем-
ординатором в Українському науково-дослідному інсти-
туті травматології та ортопедії. З 1991 року після захисту 
кандидатської дисертації затверджений на посаді стар-
шого наукового співробітника, а у 1997 році обраний 
за конкурсом на посаду завідувача відділу мікрохірургії 
та реконструктивно-відновлювальної хірургії верхньої 
кінцівки. У 1999-му захистив докторську дисертацію. З 
2002 року по теперішній час плідно працює на посаді 
заступника директора з наукової роботи ДУ “Інститут 
травматології та ортопедії НАМН України”.

У 2003 році йому було присвоєно звання професо-
ра, а у 2017-му – члена-кореспондента Національної 
академії медичних наук України.

Се ргій Семенович Страфун – відомий вчений ор-
топед-травматолог, засновник школи хірургії верхньої 
кінцівки, яка здобула авторитет в Україні і за її межа-
ми. Його вагомий науковий внесок базується на бага-
топланових клінічних та експериментальних дослі-
дженнях із питань механізму формування ішемічних 
ушкоджень м’язів і периферичних нервів. Сергію Семе-
новичу вперше вдалося довести тісний взаємозв’язок 

між змінами підфасціального та внутрішньокістково-
го тиску, що дало можливість по-новому розглянути 
патогенез ішемічних та гнійно-некротичних уражень 
кінцівки. Серед пріоритетів його наукових досліджень 
– створення комплексної системи кількісної оцінки 
структурно-функціонального стану скелетних м’язів. 
Усе це дозволило закласти об’єктивне підґрунтя для 
оцінки реабілітаційного потенціалу хворих із тяжкими 
поліструктурними ушкодженнями кінцівки.

Сергій Семенович – автор понад 400 наукових 
праць, у тому числі 8 монографій, 15 винаходів і па-
тентів. Його наукові розробки відмічені як кращі Пре-
зидією Національної академії медичних наук України 
та Всесвітньою асоціацією ортопедів-травматологів 
(SICOT).

Під керівництвом Сергія Семеновича захищені 8 
докторських та 17 кандидатських дисертацій.

Значне місце в його житті посідає громадська ді-
яльність: він є національним делегатом України у Все-
світній асоціації ортопедів-травматологів (SICOT), 
Президентом Асоціації ортопедів-травматологів Украї-
ни, членом Американської академії ортопедів-хірургів, 
членом Всесвітньої спілки малоінвазивної та артрос-
копічної хірургії (ISACOS), заступником голови спе-
ціалізованої вченої ради по захисту кандидатських і 
докторських дисертацій, протягом багатьох років є 
членом експертної ради ДАК України, членом редак-
ційних колегій і рад 5 фахових журналів.

Сергій Семенович користується авторитетом серед 
наукової і медичної громадськості.

Багаторічною науковою, лікувальною та організа-
ційною діяльністю він зробив вагомий внесок у роз-
виток охорони здоров’я України. У 2009 році Сергію 
Семеновичу Указом Президента України присвоєно 
почесне звання “Заслужений діяч науки і техніки Укра-
їни”, у 2011-му – звання лауреата Державної премії 
України в галузі науки і техніки, в 2018 році – лауреата 
Премії Кабінету Міністрів України.

Свій ювілей Сергій Семенович зустрічає повний 
творчих сил і планів щодо подальшої роботи в науко-
вій, практичній і громадській діяльності.

Від імені колективу інституту, редакції журналу “Ві-
сник ортопедії, травматології та протезування”, науко-
вої громадськості щиро вітаю Вас, шановний  Сергію 
Семеновичу, з ювілеєм! Бажаю міцного здоров’я, щастя, 
творчого натхнення, благополуччя, удачі, а також но-
вих досягнень у Вашій благородній та багатогранній 
діяльності.

З  глибокою повагою,
директор інституту, головний редактор журналу 

“Вісник ортопедії, травматології та протезування”, 
академік НАМН України, заслужений діяч науки 

і техніки України, лауреат Державної премії України 
в галузі науки і техніки, доктор медичних наук, 
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