ЮВІЛЕЇ
УДК 617(092 Тімен)

ТІМЕН ГРИГОРІЙ ЕЛІАЗАРОВИЧ
(ДО 75-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)

19 лютого виповнилося 75 років чудовій людині, прекрасному лікарю, видатному
представнику сучасної світової оториноларингології, заслуженому діячу науки і техніки, доктору медичних наук, професору,
члену-кореспонденту НАМН України Григорію Еліазаровичу Тімену.
Григорій Еліазарович Тімен народився в 1937 р. в м. Харкові. У 1954 р. він поступив на лікувальний факультет Київського
медичного інституту, який закінчив з відзнакою в 1960 р. Після цього була робота
хірургом в Обухівській лікарні Київської
області.
З 1961 р. він працював в інституті
отоларингології, де пройшов шлях від молодшого наукового співробітника до завідуЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №2, 2012

вача
відділом,
професора,
членакореспондента НАМНУ.
Лікар вищої категорії, один з найкращих
клініцистів
–
отоларингологів,
Г.Е. Тімен велику увагу приділяє науковим
дослідженням, направленим на вирішення
як практичних, так і теоретичних проблемам спеціальності.
Ним було вивчено механізм виникнення вестибулярних порушень після хірургічного втручання на стремені при отосклерозі. Багато працював Григорій Еліазарович
над розробкою та удосконаленням методів
лікування пацієнтів з приводу найпоширеніших захворювань ЛОР-органів. Він першим запропонував здійснив селективну
відіотомію при поліпозних риносинуситах,
разом з Е.В. Гюлінгом та співавторами запропонував методику місцевого застосування імуномодулятора левомізолу та ін.
Багато часу Г.Е. Тімен присвятив дослідженню дії низько- і високочастотного
випромінювання на біологічні об’єкти, а
також створенню лазерних медичних апаратів. Ці роботи були піонерськими в світі і по
сьогоднішній день залишаються неперевершеними. Вони знайшли відображення в
докторській дисертації “Експериментальне
обґрунтування та клінічне використання
лазерного випромінювання в отоларингології” у 1982 р.
В 1985 р., коли Г.Е.Тімен став керівником відділення ЛОР-патології дитячого
віку і більшість своїх наукових пошуків
присвятив діагностиці та лікуванню дітей з
сенсоневральною приглухуватістю та глухотою.
Він запропонував, розробив та впровадив в клінічну практику внутрішньовенне
лазерне опромінення крові та пристрій для
цього при лікуванні дітей з сенсоневральною приглухуватістю.
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Григорій Еліазарович приймав участь
у розробці і обґрунтуванні полімодального
впливу на внутрішнє вухо людини і першого в світі апарату для його здійснення.
Він
обґрунтував
клінікоімунологічними дослідженнями комплексне
лікування хворих дітей з аутоімунною сенсоневральною приглухуватістю і запропонував патогенетичне лікування пацієнтів з
цим захворюванням, а також оригінальний
спосіб діагностики змішаної приглухуватості у дітей.
Г.Е. Тімен вперше розробив метод лікування дітей із змішаною приглухуватістю
і впровадив його в практику у хворих на
секреторний отит в поєднанні зі скалярною
приглухуватістю та глухотою.
Він винайшов та впровадив метод лікування пацієнтів з гострою сенсоневральною приглухуватостю інтратимпанальним
(через шунт) введенням глюкокортикоїдів.
Ним вперше запропонована та обґрунтована класифікація інтразавиткової сенсоневральної приглухуватості (рецепторна,
невральна, неврально-рецепторна, та адаптаційно-збережена), яка була затверджена 7м з’їздом отоларингологів України.
Багатьма спеціалістами був визнаний
запропонований Г.Е. Тіменом оригінальний
високоефективний метод лікування дітей з
сенсоневральною приглухуватістю, що полягає в поєднанні лікарських препаратів, які
звичайно використовуються при цій хворобі, з ендоауральним фоноелектофорезом
біологічно активних речовин: вітаміна В1,
еуфіліна, дибазола, кавінтона, преднізолона
та ін.
Г.Е. Тімен приймав участь у розробці
першого вітчизняного кохлеарного імпланту і здійснив його вживлення у 1995 р., а
також у проведенні першої кохлеарної імплантації дитині на Україні в 2003 р.
Багато уваги Григорій Еліазарович
приділяв і приділяє фундаментальним експериментальним дослідженням. Під його
керівництвом розроблено експериментальну
модель прискореного викликання приглухуватості та глухоти у тварин. Запропоновано і здійснено експериментальні роботи
по вивченню можливостей подолання гематолабирінтного бар’єру за рахунок використання локального фоноелектрофорезу фар-

макоречовин, введених в барабанну порожнину та слуховий хід. Цей факт був виявлений встановлений шляхом біохімічних та
радіаційних методів визначення в рідинах
внутрішнього вуха речовин, які туди проникли, зокрема 131J та трентал (молекулярна
вага 260000 D)
Розроблено та здійснено експеримент
на тваринах по отриманню пласта клітин
завитки, забезпечено його подовжений ріст
в штучних умовах, що дало змогу вивчити
вплив на нього біологічно активних речовин
(БАР), зокрема еуфіліна, кавінтона, преднізолона, віт. В1, пірацетама (ноотропіла). Доведено в експерименті доцільність використання витяжки із стовбурових клітин для
боротьби з ураженням структур слухового
аналізатора.
Г.Е. Тімен – відомий вчений та клініцист, автор понад 330 праць, 6 монографій
та довідників, 23 винаходів та патентів. Під
його керівництвом захищено 15 кандидатських та 2 докторських дисертації.
Проф. Г.Е. Тімен – завідувач відділення ЛОР-патології дитячого віку ІО НАМНУ,
консультант багатьох лікувальних закладів,
керівник Українського дитячого слуховідновлювального центру, член Президії Європейського товариства отоларингологів та
Французького товариства практичної отології. В 1995-1998 рр. він Голова Кваліфікаційної спеціалізованої ради отоларингологів, а з 1998 р. – член Експертної ради по
хірургічним спеціальностям ВАК України.
Григорій Еліазарович посідає місце Першого віце-президента Українського товариства
отоларингологів, також – Президент Всеукраїнської асоціації пластичних, реконструктивних та естетичних хірургів. Він є Членом
редакційної колегії “Журналу вушних, носових і горлових хвороб”, журналу “Ринологія” та багатьох вітчизняних і закордонних видань. З 1992 р. він – дійсний член
Міжнародної академії отоларингології –
хірургії голови та шиї, з 1993 р. – дійсний
член Української академії наук, з 1996 р. –
дійсний член Нью-Йоркської академії
наук.
14 грудня 1996 р. Указом президента
України Тімену Григорію Еліазаровичу було присвоєне почесне звання “Заслужений
діяч науки і техніки України”. 22 червня
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2005 р. він нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України.
Григорій Еліазарович Тімен – це Людина, саме з великої літери. Він не тільки
виховав прекрасних доньку та сина, посадив
багато дерев, побудував дім, але й зробив
біля 30000 хірургічних втручань всіх ступенів важкості, повертаючи людям здоров’я,

оглянув, проконсультував і вилікував сотні
тисяч пацієнтів, виховав десятки справжніх
фахівців-отоларингологів та зробив ще багато прекрасних і добрих справ.
Шановний наш Вчителю, хай щастить Вам, здоров’я, наснаги в праці та
довгого повнокровного життя!

З повагою,
Ваші учні, співробітники відділу ЛОР-патології дитячого віку
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМНУ»
Редколегія «Журналу вушних, носових і горлових хвороб»
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