
Історія кафедри травматології та ортопедії Одеського Національного 

медичного університету. 

У 1920 році медичний факультет Новоросійського університету був 

реорганізований в медичну академію. І першим її актом стало створення на початку 

21-го року кафедри і клініки ортопедичної хірургії. Перший керівник кафедри і 

клініки професор Микола Іванович Кефер багато зробив для організації і розвитку 

нової, молодої спеціальності не тільки в Одесі, а й у всьому СРСР. 

 Микола Іванович Кефер 

доктор медичних наук, професор 

(Завідувач кафедри 1921-1941 рр.) 

 

 

 

 

 

 

 

У 1930 р великий клінічною базою медінституту стала 2-а міська лікарня на 

Слобідці (нині МКЛ № 11). Кафедра зайняла двоповерховий другий корпус лікарні. 

Були організовані операційна, рентгенкабінет, перев'язувальні, гіпсові, кабінет 

фізіотерапії, механотерапії, музей, аудиторія. Надалі при клініці відкрили 

амбулаторний прийом і ортопедичну майстерню. Кафедра стала навчальною базою 

для двох одеських інститутів: медичного і удосконалення лікарів. 

Крім педагогічної роботи кафедра надавала широку консультативну та 

лікувальну допомогу населенню не тільки Одеської, але і Херсонській, 

Миколаївській і Кіровоградській областей. 

У 1960 р кафедра травматології та ортопедії була відновлена на базі 

ортопедичного і фтизіо-ортопедичного відділення обласної клінічної лікарні. 

Завідувачем був обраний доктор медичних наук, професор І. Г. Герцен. 
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Іван Генріхович Герцен 

доктор медичних наук, професор,  

Заслужений діяч науки УРСР 

(Завідувач кафедри 1960-1988 рр.) 

 

 

 

 

 

 

У 1983 р обласна клінічна лікарня з ортопедичним відділенням переведена в 

нову будівлю, а у звільненому приміщенні створена багатопрофільна міська 

клінічна лікарня № 11. Тут розмістилися три ортопедо-травматологічних відділення, 

знову організоване четверте (ускладненої травми), а також травмпункт з 

цілодобовим чергуванням. 

Керував кафедрою, широко відомої в усьому Південному регіоні України, 

доктор медичних наук професор І. Г. Герцен. У 1988 р він передав завідування 

кафедрою одному зі своїх учнів - професору Венгеру В. Ф.  

 

 Венгер Вілен Феодосійович 

доктор медичних наук, професор 

(Завідувач кафедри 1988-2006 рр.) 
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З 2006 р очолює кафедру доктор медичних наук, професор Сухін Ю. В. Крім 

педагогічної роботи, колектив кафедри надає широку консультативну та лікувальну 

допомогу населенню Одеської, Херсонської, Миколаївської та Кіровоградської 

областей. 

Сухін Юрій Віталійович 

доктор медичних наук, професор,  

Заслужений лікар України 

(Завідувач кафедри з 2006 р) 

 

 

 

 

 

 

Тут проходять навчання студенти медичного, стоматологічного, 

педіатричного та міжнародного факультетів, клінічні ординатори, лікарі-інтерни, 

магістри, аспіранти, громадяни не тільки України, а й країн ближнього іта далекого 

зарубіжжя. 

Основним напрямком роботи кафедри і очолюваного нею колективу лікарів 

травматологічного центру є удосконалення методів лікування пошкоджень і 

захворювань великих суглобів. Широко впроваджується метод ендопротезування 

проксимального відділу плечової кістки, кульшового та колінного суглобів. 

Розроблено метод стабільного остеосинтезу переломів п'яткової кістки апаратами 

зовнішньої фіксації, остеосинтез переломів проксимального відділу плечової кістки. 
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