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Онкологія давно виділилась як само-
стійна галузь медицини зі своїми метода-
ми діагностики захворювань і лікування 
хворих. Особливості клінічного перебігу 
пухлинного процесу, труднощі діагности-
ки, ефективність лікування і прогноз за-
лежать від первинної локалізації і розпо-
всюдження пухлини, в цьому відношенні 
не є виключенням і новоутворення верхніх 
дихальних шляхів та вуха. Складність 
структури і функції ЛОР-органів, анатомі-
чна близькість життєво важливих відділів 
центральної нервової системи, перехрестя 
дихального і стравохідного шляхів, наяв-
ність магістральних нервово-судинних пу-
чків і рефлексогенних зон визначають ряд 
властивостей, що характерні пухлинам 
цих органів. Це дозволяє з повним обґрун-
туванням виділити ЛОР-онкологію як са-
мостійний розділ оториноларингології. 

Онкологи загального профілю та он-
кологи відділень хірургії голови та шиї, 
які в основному представлені щелепноли-
цевими хірургами, далеко не завжди воло-
діють спеціальними отоларингологічними 
методами дослідження.  

Багаторічний досвід практичної, нау-
кової і педагогічної діяльності переконує 
нас у тому, що ЛОР-онкологія – це преро-
гатива отоларингологів. Отоларинголог 
може швидше і в повному обсязі оволодіти 
методами і методиками діагностики злоякі-
сних пухлин ЛОР-органів та лікування па-

цієнтів з новоутвореннями, ніж онколог зага-
льного профілю, а також навчитись прийомам, 
що використовуються в оториноларингології. 
Існуючі в теперішній час в ООД відділення 
пухлин голови та шиї не в змозі забезпечити 
своєчасну, кваліфіковану допомогу усім хво-
рим з новоутвореннями ЛОР-органів. Але не-
має сумніву, що ці відділення повинні тісно 
працювати у співдружності з ЛОР-клініками 
медичних університетів, академій післядип-
ломної освіти, ЛОР-відділеннями обласних 
лікарень, які укомплектовані висококваліфіко-
ваними спеціалістами. 

З моменту формування оториноларин-
гології як окремої клінічної дисципліни ме-
дицини ЛОР-онкологія стала невід’ємною її 
складовою. Це було зумовлено специфічними 
методами обстеження ЛОР-органів, наявніс-
тю спеціального для їх огляду інструмента-
рію і хірургічних інструментів, а також від-
повідної апаратури, які давали можливість 
оглянути уражені патологічним процесом ор-
гани. Знання нормальної картини ЛОР-
органів, стану гострого і хронічного запален-
ня, продуктивних видів запалення дає мож-
ливість досвідченому отоларингологу дифе-
ренціювати їх з онкологічним процесом. На-
явність клінічного досвіду є передумовою 
виявлення ЛОР-онкологічного процесу на 
ранніх стадіях. 

Великий вклад в розвиток оторинола-
рингології і, в тому числі, онкоотоларинголо-
гії зробили такі корифеї європейської і вітчи-
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зняної науки, як Альфред Денкер, Е.Ж. 
Мур, Х. Більрот, Н.П. Симановський, Д.І. 
Зімонт, І.Я. Сендульський, В.С. Погосов, 
А.М. Пучковський, О.С. Коломійченко, 
С.І. Мостовий, О.І. Циганов, І.А. Курилін, 
М.Л. Саноцький. 

 В зв’язку з поділом оториноларин-
гології на субспеціальності онкооторино-
ларингологія була виділена в самостійну 
дисципліну і затверджена наказом МОЗ 
України за № 359 від 19.12.1997 р. В но-
менклатурі лікарських спеціальностей во-
на має № 72. ЛОР-онкологія є не-
від’ємною частиною і загальної онкологі-
чної науки, яка вивчає епідеміологію, еті-
ологію, канцерогенез на рівні клітин орга-
на та організму, морфологію, діагностику 
та стратегію лікування, розробляє прин-
ципи організації протиракової боротьби. 

Наказом МОЗ України № 208 від 
30.12.1992р. «Про заходи подальшого по-
кращання і розвитку онкологічної допомо-
ги населенню» було запропоновано ство-
рити при онкодиспансерах відділення пу-
хлин «Голова-Шия» для надання допомо-
ги хворим з пухлинами ЛОР-органів, що і 
було зроблено в Чернівецькій області від-
повідним наказом ОУОЗ №11 від 
22.01.1996 р. 

 Тоді ж в більшості областей Украї-
ни в ООД були відкриті відділення «Голо-
ва-Шия», де було зосереджено всю онко-
логічну допомогу відповідної локалізації, 
в тому числі і ЛОР-онкологічну допомогу. 
Керівниками таких підрозділів ставали 
здебільшого щелепно-лицеві хірурги, лі-
карі високої кваліфікації і відповідного 
хірургічного діапазону. Диспансеризацію 
ЛОР онкологічних хворих перебрали на 
себе районні і міські онкологи, які весь її 
потік спрямовували на онкологічні диспа-
нсери. Така концентрація всіх онкологіч-
них пацієнтів в одному ЛПЗ передбачала в 
основному позитивні моменти, але, як ви-
явилося пізніше, мала і негативні сторони. 

Поступово отоларингологи були ви-
лучені з процесу діагностики, верифікації 
діагнозу і лікування онкологічних хворих. 
Оскільки ці обстежувані не потрапляли 
більше в ЛОР-стаціонари, то навчання 
студентів, лікарів-інтернів, практикуючих 
отоларингологів основам ЛОР-онкології 

звелося нанівець, і мережа отоларингологів 
поступово почала декваліфікуватися. Висо-
кокваліфіковані фахівці інших суміжних спе-
ціальностей часто при всьому бажанні не 
спроможні виявити онкологічний процес у 
ЛОР-органах, а особливо на ранніх стадіях. 
Тільки отоларинголог, який постійно займа-
ється такими пацієнтами, може розпізнати 
онкологічну патологію, запідозрити і виявити 
ЛОР-онкологію на ранніх стадіях, коли хво-
рий ще має шанси на одужання. Задача лікаря 
– не пропустити новоутворення навіть у тому 
випадку, коли воно суб’єктивно ще ніяк не 
проявляється чи його прояви неспецифічні. 

Подібна ситуація склалася і в нас в Че-
рнівецькій області, де на протязі 1996-2004 
років процес виявлення ЛОР-онкологічних 
хворих значно погіршився з вищезазначених 
причин, особливо на ранніх – І-ІІ стадіях 
(36,1%), і, відповідно, суттєво (в 6 разів) зни-
зився процент оперованих осіб – з 56,2% в 
період з 1991 по 1996 р. до 9,9 % в період з 
1999 по 2003 р.  

Оскільки онкологічний процес в ЛОР-
органах має свої особливості, то ні в якому 
разі отоларингологів не можна вилучати з 
процесу виявлення ЛОР-онкологічних хво-
рих.  

В зв’язку з цим після проведення дета-
льного аналізу, ЛОР-службою області було 
ініційовано пропозиції з покращення ЛОР-
онкологічної допомоги. Керівництво управ-
ління охорони області врахувало пропозиції 
ЛОР-служби, а також думку Головного поза-
штатного отоларинголога МОЗ України, ди-
ректора Інституту отоларингології ім. проф. 
О.С. Коломійченка АМН України, чл.-кор. 
АМН України, проф. Д.І. Заболотного, який 
підтримав клопотання обласного позаштатно-
го отоларинголога та завідувача курсу ЛОР-
хвороб Буковинської медичної академії, і ви-
дало наказ №149 від 27.04.2004 року «Про 
удосконалення ЛОР-онкологічної допомоги».  

Виконавши всі умови, передбачені на-
казом ОУОЗ № 149, ЛОР-служба знову стала 
надавати ЛОР-онкологічну допомогу насе-
ленню області. 

ЛОР-центр надає онкологічним пацієн-
там як невідкладну, так і планову хірургічну 
допомогу відповідно до стандартів надання 
ЛОР-онкологічної допомоги на ІІІ-ІV рівнях. 
За останні роки відмічається позитивна дина-
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міка щодо раннього виявлення онкологіч-
них хворих в І-ІІ стадіях: так, в 2005 р. з І-ІІ 
стадіями виявлено 32,4% осіб; в 2006 р. – 
43,8%; в 2007 р. – 42,4%; в 2008 р. – 53,2%. 

Збільшення числа виявлених ЛОР-
онкохворих в ранніх стадіях дає можли-
вість проводити ощадливі, часткові резек-
ції, які у функціональному плані більш 
позитивні для пацієнтів, ніж радикальні 
хірургічні втручання з повним вилученням 
ураженого органа. Доопераційне і після-
операційне опромінення та хіміотерапію 
хворі отримують в ООД, оперативне ліку-
вання – в ЛОР-центрі і відділенні пухлин 
«Голова-Шия».  

Висновки  
1. Безперечно, ЛОР-онкологія є час-

тиною загальноонкологічної науки і пови-

нна мати свою нішу в розділі «Пухлини «Го-
лова-Шия». 

2. ЛОР-онкологія є невід’ємною части-
ною оториноларингології, тому ні в якому 
разі отоларингологів не можна вилучати з 
процесу виявлення ЛОР-онкологічних хво-
рих, верифікації діагнозу і лікування.  

3. Задача лікаря – не пропустити ново-
утворення навіть у тому випадку, коли воно 
суб’єктивно ще ніяк не проявляється чи його 
прояви неспецифічні.  

4. Вся працююча мережа ЛОР-лікарів, 
підготовлених з онкоотоларингології, пови-
нна вчасно і на ранніх стадіях виявляти онко-
логічний процес в ЛОР-органах, що дасть 
можливість покращити результати лікування 
та отримати якісні показники здоров’я насе-
лення. 

 
 
 
 
 

1. Абизов Р.А. Онкоотоларингологія. Лекції. – К.: 
Книга плюс, 2001. – 276с. 

2. Битюцкий П.Г., Трофимов Е.И., Молованова 
В.В. Актуальные вопросы диагностики и ле-
чения злокачественных опухолей головы и 
шеи // Сборник научных трудов – М, 1991. – 
С.86-89. 

3. Заболотний Д.І. Новоутворення гортані: кліні-
ка, діагностика, лікування (аналітично-
синтетичний огляд авторефератів дисертацій) // 

Журн. вушних, носових і горлових хвороб. – 
1997. – №5. – С. 1-24. 

4. Лукач Э.В. Проблемы и перспективы совре-
менной ЛОР-онкологии в Украине // Онколо-
гия. – 2000. – Т.2, №1-2, - С.51-53. 

5. Огольцева Е.С. Злокачественные опухоли вер-
хних дыхательных путей. – М.: Медицина, 
1984. – 224 с. 

6. Пачес А.И. Опухоли головы и шеи (АМН 
СССР). – М.: Медицина, 1983. – 416. 

 
 
 

Надійшла до редакції 22.12.09. 

© О.Г.Плаксивий, М.Д.Воєвідка, В.І.Ушаков, А.К.Лісовий, 2010 




