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З глибоким сумом сповіщаємо, що 30 

січня 2020 р. на 83-му році пішов з життя 
високопрофесійний лікар, хірург, отоларин-
голог, ерудит, видатний науковий діяч, док-
тор медичних наук, професор, член-
кореспондент НАМН України, Заслужений 
діяч науки і техніки, Лауреат Державної 
премії України і, в решті решт, прекрасна 
людина – Григорій Еліазарович Тімен. 

Григорій Еліазарович народився у 
1937 р. в м. Харкові. У 1944 р. разом з бать-
ками переїхав до Києва. У 1954 р. поступив 
на лікувальний факультет Київського меди-
чного інституту, який закінчив з відзнакою 
в 1960 р. Після цього була робота хірургом 
в Обухівській лікарні Київської області. З 
1961 р. він працював в Київському інституті 
отоларингології, де пройшов шлях від мо-

лодшого наукового співробітника до завіду-
вача відділом, професора, члена-
кореспондента Національної академії меди-
чних наук України. 

Один з найкращих клініцистів-
отоларингологів, лікар вищої категорії, Г.Е. 
Тімен велику увагу приділяв науковим дос-
лідженням, пов’язаним з вирішенням широ-
кого кола проблем оториноларингології. 

Ним було вивчено механізм виник-
нення вестибулярних порушень після хірур-
гічного втручання на стремінці при ото-
склерозі. Першим запропонував і здійснив 
селективну відіотомію при поліпозних ри-
носинуситах. Разом із професором Е.В. Гю-
лінгом запропонував методику місцевого 
застосування левамізолу як імуномодулято-
ра та ін. 

Успішно поєднуючи унікальну само-
віддану працю та обдарованість, Г.Е.Тімен 
створив цілий напрямок в отоларингології – 
використання високоенергетичного лазера. 
Ці роботи знайшли відображення в доктор-
ській дисертації «Експериментальне обґру-
нтування та клінічне використання лазерно-
го випромінювання в отоларингології», що 
була успішно захищена у 1982 р. 

З 1985 р., коли професор Г.Е. Тімен 
став засновником та керівником відділення 
ЛОР-патології дитячого віку, більшість сво-
їх наукових пошуків присвятив діагностиці 
та лікуванню сенсоневральної приглухува-
тості та глухоти у дітей. Ним було запропо-
новано, розроблено та впроваджено в кліні-
чну практику спосіб внутрішньовенного 
лазерного опромінювання крові для ліку-
вання сенсоневральної приглухуватості у 
дітей. На підставі проведених спільно з ла-
бораторією патофізіології та імунології ДУ 
«Інститут отоларингології ім. проф. О.С. 
Коломійченка НАМН України» клініко-
імунологічних досліджень було обґрунто-
вано патогенетичне лікування дітей із ауто-
імунною сенсоневральною приглухуватіс-
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тю. Вперше розроблено і впроваджено в 
практику метод лікування дітей із змішаною 
приглухуватістю і, в тому числі, у хворих з 
секреторними отитами в поєднанні зі скаля-
рною приглухуватістю. Г.Е. Тімен винай-
шов та впровадив спосіб лікування гострої 
сенсоневральної приглухуватості інтратим-
панальним (через шунт) введенням глюко-
кортикоїдів. Вперше запропонував та об-
ґрунтував класифікацію інтракохлеарної 
сенсоневральної приглухуватості (рецепто-
рна, невральна, неврально-рецепторна та 
адаптаційно-збережена), яка була затвер-
джена 7-м з’їздом отоларингологів України. 

Г.Е. Тімен брав участь у розробці 
першого вітчизняного кохлеарного імплан-
ту і здійснив його вживлення у 1995 р., він 
також провів першу кохлеарну імплантацію 
дитині на Україні в 2003 р.  

Багатьма спеціалістами був визнаний 
запропонований Г.Е. Тіменом оригінальний 
високоефективний метод лікування дітей із 
сенсоневральною приглухуватістю, що по-
лягає в поєднанні застосування лікарських 
препаратів, які звичайно використовуються 
при цій хворобі, з ендоауральним фоноелек-
тофорезом біологічно активних речовин: 
вітаміну В1, еуфіліну, дибазолу, кавінтону, 
преднізолону та ін. 

Багато уваги Григорій Еліазарович 
приділяв і фундаментальним експеримента-
льним дослідженням. Під його керівницт-
вом розроблено експериментальну модель 
приглухуватості та глухоти у тварин. За-
пропоновано і здійснено експериментальні 
роботи по вивченню можливостей подолан-
ня гематолабіринтного бар’єру за рахунок 
використання локального фоноелектрофо-
резу фармакологічних речовин, введених в 
барабанну порожнину та слуховий прохід. 
Цей факт був встановлений шляхом біохі-
мічних та радіологічних методів визначення 
в рідинах внутрішнього вуха речовин, які 
туди проникли, зокрема 131J та тренталу. 

Розроблено та здійснено експеримен-
тальні дослідження на тваринах по отри-
манню клітин завитки та забезпеченню їх 
подовженого росту в умовах in vitro. Цей 
експеримент дав змогу вивчити вплив на 
клітини завитки біологічно активних речо-
вин, зокрема, еуфіліну, кавінтону, преднізо-
лону, віт. В1, пірацетаму (ноотропілу). В 

експерименті доведено доцільність викори-
стання нейротрофічних чиннків із стовбу-
рових клітин для попередження та лікуван-
ня уражень структур слухового аналізатору 
антибіотиками аміноглікозидного ряду, 
проводився також активний науковий по-
шук можливостей введення нейрональних 
стовбурових клітин у завиток для «біологі-
чної реанімації слухового рецептора». 

Г.Е. Тімен був відомим вченим та клі-
ніцистом, автором понад 400 друкованих 
праць, 7 монографій та довідників, 27 вина-
ходів та патентів. Під його керівництвом 
захищено 19 кандидатських та 2 докторські 
дисертації.  

Проф. Г.Е. Тімен, був незмінним заві-
дувачем відділення ЛОР-патології дитячого 
віку ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. 
О.С. Коломійченка Національної академії 
медичних наук України», консультантом 
багатьох лікувальних закладів, керівником 
Українського дитячого слуховідновлюваль-
ного центру, Членом Президії Європейсько-
го товариства отоларингологів та Францу-
зького товариства практичної отології; в 
1995-1998 рр. – Голова Кваліфікаційної 
спеціалізованої ради оториноларингологів, 
а з 1998 р. – член Експертної ради з хірургі-
чних спеціальностей ВАК України. Він дов-
гі роки посідав місце Першого віце-
президента Українського товариства отола-
рингологів. Г.Е. Тімен був засновником та у 
2005-2012 рр. – першим Президентом Все-
української асоціації пластичних, реконст-
руктивних та естетичних хірургів. Григорій 
Еліазарович був Членом редакційної колегії 
“Журналу вушних, носових і горлових хво-
роб”, журналу “Ринологія” та багатьох віт-
чизняних та закордонних видань. З 1992 р. – 
дійсний член Міжнародної академії отола-
рингології – хірургії голови та шиї, з 1993 р. 
– дійсний член Української академії наук, а 
з 1996 р. – дійсний член Нью-Йоркської 
академії наук. 

14 грудня 1996 р. Указом Президента 
України Тімену Григорію Еліазаровичу бу-
ло присвоєне почесне звання «Заслужений 
діяч науки і техніки України»; 22 червня 
2005 р. його було нагороджено Почесною 
грамотою Верховної Ради України; у 2015 
р. – присуджено Державну премію України 
в галузі науки і техніки. 
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Григорій Еліазарович Тімен був Лю-
диною з великої літери. Він не тільки вихо-
вав прекрасних доньку та сина, посадив 
багато дерев, побудував дім, але й зробив 
величезну кількість хірургічних втручань 
всіх ступенів тяжкості, зберігаючи людям 
життя та повертаючи здоров’я. Оглянув, 

проконсультував і вилікував сотні тисяч 
пацієнтів, виховав десятки справжніх фахі-
вців-отоларингологів.  

 
Поки живе пам’ять про людину,  

людина жива. Вічна пам’ять Григорію 
 Еліазаровичу Тімену!  

 

 

Колектив відділення ЛОР-патології дитячого віку 
Співробітники ДУ «Інститут отоларингології  ім. проф. О.С. Коломійченка  

Національної академії медичних наук  України» 
Українське науково-медичне товариство лікарів-оториноларингологів 

Редакційна колегія та редакція журналу «Оториноларингологія» 


