ЮВІЛЕЙ
УДК 617(092-Міщанчук)

ДО СЛАВЕТНОГО ЮВІЛЕЮ
МІЩАНЧУК НІНИ СЕРГІЇВНИ

Ніна Сергіївна Міщанчук народилася
на Холмщині (теперішня Польща). Разом з
родиною, немовлям у товарному вагоні,
була переселена в Україну, у Васелинівський район Миколаївщини. Рятуючись від
голоду, який там виник внаслідок засухи,
родина пішки прийшла на Волинь, ближче
до рідного краю, в надії повернутися до
нього.
Переживши переселенську трагедію,
Ніна Міщанчук росла дуже хворобливою
дитиною, тому до лікарів, які не раз рятували їй життя, відносилась з великим трепетом та повагою і мріяла стати лікарем, бо
дуже хотілося наслідувати своїх рятівників
– лікарів і маминого брата, який закінчив
медичний факультет Варшавського університету, а також бабусю, що добре зналася
на народній медицині.
Дитячі та юнацькі роки Ніни Сергіївни пройшли у м. Луцьк, де вона закінчила
середню школу.
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Потім здійснилася мрія – вона стала
студенткою столичного медичного ВУЗу.
Навчаючись на лікувальному факультеті
Київського медичного інституту ім. акад.
О.О. Богомольця, вона працювала медичною сестрою та лаборантом-аудіометристом
у лабораторії клінічної аудіології Інституту
отоларингології, очолюваній доцентом Є.М.
Харшаком, який вперше зацікавив її таємницями фізіології та патології слуху.
Після закінчення медичного інституту
у 1973 р. та співбесіди із славетним проф.
О.С. Коломійченком, засновником Київського інституту отоларингології, Н.С. Міщанчук була направлена для наукової роботи у
лабораторію клінічної аудіології та вестибулології, керівником якої був проф. В.Г.
Базаров.
Під керівництвом проф. В.Г. Базарова
у 1981 р. вона захистила кандидатську дисертацію на тему «Состояние слуховой и
вестибулярной функций у больных туберкулезом органов дыхания в процессе антибактериальной терапии с применением
аминогликозидных антибиотиков».
З 1991 р. по теперішній час Н.С. Міщанчук працює у відділі тимпанопластики
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф.
О.С. Коломійченка Національної Академії
медичних наук України», який у 2004 р.
перейменований у відділ мікрохірургії вуха
та отонейрохірургії.
Ніна Сергіївна володіє всіма сучасними психоакустичними та електрофізіологічними методами дослідження функцій периферичних, а також центральних відділів
слухової системи, проводить об'єктивні вестибулометричні дослідження вестибулярного аналізатора, а також клінічні та електроміографічні визначення функції лицевого
нерва, володіє електроенцефалографією та
методами дослідження системи мозкового
кровообігу.
97

Основні наукові напрямки досліджень
Н.С. Міщанчук – вивчення змін стану слухової та вестибулярної функцій при захворюваннях середнього і внутрішнього вуха, а
також після різних видів сануючих та слуховідновлюючих операцій, при гломусних
пухлинах різної локалізації, при вестибулярній шванномі, визначення функцій лицевого нерва при різних його захворюваннях до
та після лікування, у тому числі після хірургічного втручання.
З перших днів аварії на Чорнобильській атомній електростанції і до цих пір Ніна
Сергіївна досліджує патологічні зміни у
вестибулярному та слуховому аналізаторі в
осіб, які зазнали іонізуючого опромінення у
різних дозах в динаміці післяаварійного
періоду, а також удосконалює лікувальнопрофілактичні заходи при вестибулярній
дисфункції та сенсороневральній приглухуватості радіаційного ґенезу.
Результатом цих досліджень стала захищена докторська дисертація у 2009 р. на
тему: «Вестибулярна дисфункція та сенсоневральна приглухуватість в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській
атомній електростанції в динаміці післяаварійного періоду» (науковий консультант –
проф. Ю.О. Сушко).

Н.С. Міщанчук є автором та співавтором понад 190 наукових робіт, у тому числі
співавтором 5 монографій, дві з яких вийшли друком англійською мовою (одна з них
видана в Японії ), 3 винаходів.
Н.С. Міщанчук є членом апробаційної
ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій при ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН
України», членом правління Українського
наукового медичного товариства лікарівоториноларингологів, а також членом Української асоціації отіатрів, отонейрохірургів і
отоневрологів.
Ніна Сергіївна користується заслуженим авторитетом і повагою серед колег,
котрі, звертаючись до неї за допомогою і
порадою, щоразу отримують щирий відгук і
сприяння у вирішенні нагальних питань.
Свій лікарський талант Ніна Сергіївна щедро застосовує, надаючи допомогу хворим зі
складною патологією вискової кістки та
проводячи дослідження стану слухового і
вестибулярного апаратів.
Ми бажаємо Ніні Сергіївні Міщанчук
міцного здоров’я, активного творчого довголіття та нових досягнень у науковій і
професійній діяльності.

Колектив ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
Українське наукове медичне товариство лікарів-оториноларингологів
Українська асоціація отіатрів, отонейрохірургів і отоневрологів
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