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ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ СУШКО
ПРОФЕСОР, ДОКТОР МЕДИЧНИХ НАУК
(ДО 70-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)

17 липня 2007 р. виповнюється 70 років з дня народження і 47 років лікарської та
наукової діяльності відомого лікаря і вченого, доктора медичних наук, професора Ю.О.
Сушка.
Народився Юрій Олександрович на
Чернігівщині у сім’ї отоларинголога. Середню школу він закінчив у рідних Прилуках.
Після закінчення Київського медичного інституту ім. акад. О.О. Богомольця у
1960 р. Ю.О. Сушко почав лікарську та наукову діяльність у Київському науководослідному інституті отоларингології під
керівництвом видатного отоларинголога
нашої епохи, корифея вітчизняної школи
отоларингологів – професора О.С. Коломійченка.
Олексій Сидорович Коломійченко
вмів добирати кадри, і, помітивши у молоЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №4, 2007

дого лікаря великий хист до хірургії, силу
волі, працездатність та наполегливість, запропонував йому зайнятись новим хірургічним напрямком у лікуванні хворих на хронічний гнійний отит у тільки що заснованому Інституті отоларингології.
З моменту заснування Інституту (вересень 1960 р.) почався цікавий шлях молодого науковця до вершин високого професіоналізму, нових наукових розробок у слуховідновлювальній хірургії при хронічних
гнійних середніх отитах.
Займаючись мікрохірургією вуха,
Юрій Олександрович всебічно вивчав складні питання тимпанопластики, які були узагальнені у кандидатській дисертації на тему: “Деякі варіанти тимпанопластики”, яку
він успішно захистив у 1967 р.
У 1968 р. Ю.О. Сушко був обраний на
посаду старшого наукового співробітника
відділу гострих запальних захворювань
ЛОР-органів, а у 1972 р. – старшим науковим співробітником відділення слуховідновлювальної хірургії КНДІ отоларингології.
Талант хірурга та успішні наукові
розробки з проблем мікрохірургії вуха дозволили Юрію Олександровичу значно поліпшити клінічний та функціональний
ефект слуховідновлюючих операцій при
хронічному гнійному середньому отиті і
став відомим професіоналом у цій галузі
знань та одним з найкращих та улюблених
учнів проф. О.С. Коломійченка – засновника нашого Інституту, який тепер носить його славетне ім’я.
Результатом подальших оригінальних
наукових розробок нових способів хірургічних втручань Юрія Олександровича став
захист докторської дисертації на тему: “Формування неотимпанальної порожнини при
слуховідновлюючих операціях у хворих на
хронічний гнійний середній отит та з його
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наслідками”, яка стала закономірним визнанням досягнень вченого та отохірурга.
У 1988 р. Ю.О. Сушко очолив створений ним відділ тимпанопластики, а у 1990 р.
йому було присвоєне звання професора.
Юрій Олександрович Сушко досконало володіє всіма способами хірургічних
втручань при хронічному гнійному середньому отиті, отосклерозі та іншій патології
вуха. Він виконав понад 10500 мікрохірургічних операцій на вусі та повернув радість
людського спілкування тисячам пацієнтів –
жителями України, а також інших країн.
Учнями Учителя успішно проводяться
дослідження у хворих на хронічний гнійний
середній отит з різними типами холестеатом
для клінічного обґрунтування тактики хірургічного та комплексного їх лікування.
Проф. Ю.О. Сушко заслужено вважається одним із засновників тимпанопластики в Україні.
У 1991 р. проф. Ю.О. Сушко вперше в
Україні успішно здійснив кохлеарну імплантацію – операцію по вживленню електронного протезу вуха глухим людям. З того
часу він та його учні продовжують проводити такі операції не тільки у дорослих пацієнтів, але й у маленьких глухих дітей.
Під керівництвом проф. Ю.О. Сушка
створена отонейрохірургічна бригада фахівців, які з 1995 р. разом з ним успішно проводять систематичні планові складні операції у хворих з акустичною невриномою, невриномою лицевого нерва та гломусними
пухлинами вуха.
У відділі розробляються різні способи нейропластики лицевого нерва при
паралічах або парезах внаслідок пухлинного чи запального процесу у висковій
кістці.
В зв’язку з розширенням хірургічних
втручань при вушній патології та розвитком
нового напрямку у вітчизняній оториноларингології – отонейрохірургії відділ тимпанопластики у січні 2006 р. був перейменований у відділ мікрохірургії вуха та отонейрохірургії.
Юрій Олександрович Сушко – автор
понад 300 друкованих наукових робіт, у тому числі 23 винаходів і патентів та понад 60
раціоналізаторських пропозицій. Під його
керівництвом захищено 12 кандидатських
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та З докторських дисертації, підготовлена
до захисту ще одна докторська та кандидатська дисертації.
Проф. Ю.О. Сушко передає свій великий досвід отохірурга спеціалістам з України, з країн колишнього Союзу, а також з
інших зарубіжних країн.
Українською асоціацією отіатрів, отонейрохірургів та отоневрологів, яку очолює
проф. Ю.О. Сушко, з 2002 р. щоквартально
проводяться недільні курси мікрохірургії
вуха та отонейрохірургії з демонстрацією
хірургічних втручань при хронічному гнійному середньому отиті з холестеатомою та
без неї, секреторному середньому отиті, при
ретракційних карманах, гломусних пухлинах, новоутвореннях акустичного та лицевого нервів, з виконання кохлеарної імплантації та роботою на блоках вискової кістки.
Ці курси користуються великою популярністю серед фахівців як України, так і інших
країн, зокрема Росії, Молдови, країн Прибалтики, Кавказу та Середньої Азії.
Властива проф. Ю.О. Сушку велика
працездатність, широка ерудиція, організованість та дисципліна, вимогливість до себе
дозволяють, поряд з науковою, лікувальною
та педагогічною роботою, активно займатися громадською діяльністю.
Він протягом багатьох років є членом
редколегії “Журналу вушних, носових і горлових хвороб”, членом правління Українського наукового медичного товариства
отоларингологів, президентом Української
асоціації отіатрів, отонейрохірургів та отоневрологів, а також представником міжнародного Інституту ім. Ж. Портманна (Франція) в Україні, професором – візитером Молдавського державного медичного і фармацевтичного університету.
Проф. Ю.О. Сушко є членом спеціалізованої Вченої ради при Інституті отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка АМН
України по захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальністю “Оториноларингологія”.
Велика популярність проф. Ю.О. Сушка множить славу нашого Інституту та вітчизнячної отохірургії далеко за межами
України.
Юрій Олександрович Сушко – професіонал і вчений найвищого ґатунку, котрий
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входить до когорти провідних отохірургів
не тільки України, а й світу.
Проф. Ю.О. Сушко неодноразово виїздив з лекціями та показовими операціями
до Росії, Молдови, Узбекистану та інших
країн колишнього СРСР, він гідно представляв Україну за кордоном на міжнародних
конференціях, починаючи з 1992 р., у
Франції в славнозвісному інституті Ж. Портманна, в Бельгії, Голландії, Німеччині,
Словаччині та інших країнах, де виступав з
доповідями, головував на секційних засіданнях з проблемних питань мікрохірургії
вуха.
У 1993 р. проф. Ю.О. Сушко організував та провів у Київському інституті отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка
Міжнародний семінар з “Мікрохірургії вуха
та отонейрохірургії” за участю проф. М.
Портманна.
У 1996 р. з великим успіхом пройшов
другий міжнародний семінар за участю
професорів М. Герсдорффа (Бельгія) та Г.
Ляше (Франція), керівником якого також
був Юрій Олександрович.
У 2001 р. цікаво був проведений міжнародний семінар з отохірургії та “ круглий
стіл” за участю Бернара Арса (Брюссель,
Бельгія), організатором якого був проф.
Ю.О. Сушко і на якому проводилось обговорення застосування різних трансплантатів
для оссикулопластики.
У квітні 2006 р. проф. Ю.О. Сушко
разом зі своїми учнями організували семінар з кохлеарної імплантації за участю президента Міжнародного товариства аудіологів проф. Г.А. Таварткіладзе (Москва) і директора Міжнародного центра слуху та мови проф. Г. Скаржинського (Варшава).
У жовтні 2006 р. під керівництвом
проф. Ю.О. Сушка був проведений міжнародний семінар з мікрохірургії вуха та слухопротезування за участю провідних отохірургів: Д. Портманна з Бордо (Франція),

проф. Х. Хільдман (Німеччина) з демонстрацією отомікрохірургічних операцій, роботою на блоках вискової кістки, круглим
столом, майстер – класом.
У жовтні 2007 р. під керівництвом
проф. Ю.О. Сушка планується організація
Першої міжнародної конференції отіатрів,
отонейрохірургів та отоневрологів, яка буде
присвячена актуальних питанням мікрохірургії вуха та отонейрохірургії. У цій конференції прийматимуть участь відомі спеціалісти Європи: з Франції – проф. М. Портманн та проф. Ж. Маньян, з Німеччини –
проф.. Д. Есер та проф. Х. Хільдман, з Бельгії – проф. М. Герсдорф та проф. Б. Арс, а
також з інших країн світу.
Ю.О. Сушко – багатогранно обдарована та високоосвічена людина, добре відчуває, любить і розуміє природу, є досвідченим мисливцем та рибалкою, зберігає у
своїй пам’яті багато унікальних спостережень у поведінці мисливських собак, диких
тварин та птахів, дотепно та образно розповідає у часи дозвілля про різні мисливські
та рибальські пригоди, любить жарт та тонкий гумор, цікавиться історією, літературою, мистецтвом.
Великий клінічний досвід, висока хірургічна майстерність, фундаментальні
знання проф. Ю.О.Сушка з проблем, яким
він присвятив все своє творче життя, працелюбство та життєлюбство, вірність медицині, порядність, благородство, щедрість душі
та доброзичливість, унікальна властивість
вчасно підтримати та дати мудру пораду
викликають глибоку пошану та вдячність
співробітників інституту, колег, численних
учнів, медичної громадськості та пацієнтів.
Щиро бажаємо ювіляру міцного здоров’я, бадьорості, довгих років життя, подальшої активності у здійсненні творчих планів, нехай щедро множаться та будуть плідними літа взірцевої праці для розвитку оториноларингології в Україні.

Дирекція Державної установи „Інститут отоларингології
ім. проф. О.С. Коломійченка АМН України”.
Колектив відділу мікрохірургії вуха та отонейрохірургії
Українське наукове медичне товариство отоларингологів
Українська асоціація отіатрів, отонейрохірургів та отоневрологів
Редакційна колегія „Журналу вушних, носових і горлових хвороб”
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