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ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ ГУСАКОВ

ДОКТОР МЕДИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОР, ДІЙСНИЙ ЧЛЕН МІЖНАРОДНОЇ АКАДЕМІЇ
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ – ХІРУРГІЯ ГОЛОВИ ТА ШИЇ, УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ
НАЦІОНАЛЬНОГО ПРОГРЕСУ, ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ
ДЗ «ЗАПОРІЗЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ»

(ДО 80-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)

26 серпня 2018 р. виповнилось 80 років від дня народження видатному вченому,
доктору медичних наук, професору, дійсному члену Міжнародної Академії Оториноларингології – Хірургія Голови та Шиї,
Української Академії Національного прогресу, завідувачу кафедри оториноларингології Державного закладу «Запорізька медична академія післядипломної освіти мініс92

терства охорони здоров’я України» Гусакову Олександру Дмитровичу.
Народився Олександр Дмитрович 26
серпня 1938 р. в селі Бакланівка Белгородської області. Після середньої школи він
поступив і навчався у Харківському медичному інституті, який з успіхом закінчив у
1961 р.
Після закінчення інституту протягом
10 років пропрацював в Західній Україні, де
після відповідної підготовки завідував ЛОРвідділенням в м. Дубно та м. Рівне. Це були
роки формування не тільки висококваліфікованого професіонала, але і перші кроки в
наукових дослідженнях, перш за все в отіатрії, проходження численних курсів підвищення кваліфікації в різних клініках – Ленінградському, Московському, Харківському інститутах удосконалення лікарів, навчання в аспірантурі при Ленінградському
державному інституті вдосконалення лікарів.
В 1972 р. Олександр Дмитрович захистив кандидатську дисертацію на тему «Аудіологічна характеристика слухової функції
у хворих на гострий середній отит в динаміці», і з 1972 по 1978 рік був прийнятий за
конкурсом та працював на посаді асистента,
а згодом (1978-1986 рр.) – доцента кафедри
отоларингології Запорізького інституту
удосконалення лікарів.
У 1985 р. О.Д. Гусаков захистив докторську дисертацію на тему «Реконструкція
звукопровідного апарату при закритих варіантах
функціонально-реконструктивних
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операцій у хворих на хронічний гнійний
середній отит».
З 1986 р. Олександр Дмитрович Гусаков – професор, завідувач кафедрою оториноларингології ДЗ «Запорізька медична
академія післядипломної освіти міністерства охорони здоров’я України».
Круг наукових інтересів проф. Гусакова О.Д. складають різні проблеми оториноларингології: розробки щодо хірургічного
лікування вазомоторного риніту, синуситу,
атрофічних процесів верхніх дихальних
шляхів, розроблено та впроваджено метод
реконструкції соскоподібного відростка (мастоїдопластики) з використанням аутотрансплантату губчатої кістки та кісткового мозку.
Одним із захоплень Олександра Дмитровича є розробка та вдосконалення хірургічного інструментарію – в клінічну практику впроваджено більш ніж 30 мікроінструментів, які повною мірою відповідають
практично всім вимогам отохірургії та не
поступаються закордонним аналогам.
Вся діяльність професора О.Д. Гусакова спрямована на оздоровлення населення
не тільки Запоріжжя та Запорізької області,
а й всього південного регіону України. За
його ініціативою в 1986 р. офіційно, на базі
ЛОР-клініки Запорізької обласної клінічної
лікарні наказом МОЗ України відкрито
Міжобласний Центр мікрохірургії вуха,
який має на сьогоднішній день клінічний
архів більш ніж 6000 операцій, третину з
яких було виконано за розробленими в клініці технологіями «закритого» типу. Запорізький міжобласний Центр мікрохірургії
вуха займає одне з провідних місць після

ДУ «Інститут отоларингології ім. проф.
О.С. Коломійченка НАМН України» за кількістю операцій та є школою по методикам
функціонально-реконструктивних операцій
на вусі.
За період практичної діяльності О.Д.
Гусаков виступив автором більш ніж 250
наукових робіт, розробником 7 авторських
свідоцтв, 52 раціоналізаторських впроваджень. Під його керівництвом захищено 3
докторські та 5 кандидатських дисертацій.
Багато років є Членом Спеціалізованої
Ради при ДУ «Інститут отоларингології ім.
проф. О.С. Коломійченка НАМН України» і
членом республіканської експертної комісії
зі спеціальності «Отоларингологія».
За ідеєю та керівництвом О.Д. Гусакова раз в два роки проводиться місцева
оториноларингологічна конференція «Хортицькі читання».
В плані методичної роботи на кафедрі,
О.Д. Гусаков є розробником циклу тематичного вдосконалення лікарів «Патологія
вуха та питання функціональної реабілітації», ініціатором проведення постійно діючих семінарів та «майстер-класів» на клінічних базах кафедри в містах Севастополь,
Сімферополь, Кривий Ріг, Рівно, Херсон, а
також ініціатором короткострокових виїзних циклів з оториноларингології для сімейних лікарів.
Своє 80-річчя ювіляр зустрічає в розквіті творчих сил, як яскрава особистість,
мудрий керівник, прекрасний лікар, чудова
людина. Щиро вітаємо Олександра Дмитровича! Зичимо міцного здоров’я, довголіття
та прихильності долі.

Колектив кафедри
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