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НЕКРОЛОГ

УДК 61(092с)

Світлої пам’яті 
Олександра Дмитровича Гусакова

31 жовтня 2020 року перестало битися 
серце видатного вченого, доктора медичних 
наук, професора, члена Міжнародної Акаде-
мії Оториноларингології – Хірургії Голови та 
Шиї, Української Академії Національного про-
гресу, завідувача кафедри оториноларингології 
Державного закладу “Запорізька медична ака-
демія післядипломної освіти міністерства охо-
рони здоров’я України” Гусакова Олександра 
Дмитровича.

Народився Олександр Дмитрович 
26 серпня 1938 р. в селі Бакланівка Белгород-
скої області. Після середньої школи він посту-
пив і навчався у Харківському медичному ін-
ституті, який з успіхом закінчив у 1961 році.

Після закінчення інституту 10 років про-
працював в Західній Україні, де після відпо-
відної підготовки завідував ЛОР-відділеннями 
в Дубно та Рівному. Це були роки формування 
не тільки висококваліфікованого професіона-
ла, але і перші кроки в наукових дослідженнях, 
перш за все в отіатрії, проходження численних 
курсів підвищення кваліфікації в різних клі-
ніках – Ленінградському, Московському, Хар-
ківському інститутах удосконалення лікарів, 
навчання в аспірантурі на кафедрі оторинола-
рингології Ленінградського інституту удоско-
налення лікарів.

У 1972 р. Олександр Дмитрович за-
хистив кандидатську дисертацію за темою 
“Аудіологічна характеристика слухової функ-
ції у хворих гострим середнім отитом в ди-
наміці” і з 1972 по 1978 рік був прийнятий 
за конкурсом та працював на посаді асис-
тента, а згодом (1978-1986) доцента кафе-
дри оториноларингології Запорізького ін-
ституту удосконалення лікарів. У 1985 р. 
О.Д. Гусаков захистив докторську дисерта-
цію за темою “Реконструкція звукопровідно-
го апарату при закритих варіантах функці-
онально-реконструктивних операцій у хво-
рих хронічним гнійним середнім отитом”. 
З 1986 р. – професор, завідувач кафедрою ото-
риноларингології ДЗ “Запорізька медична ака-
демія післядипломної освіти міністерства охо-
рони здоров’я України”.

Круг наукових інтересів проф. 
Гусакова О.Д. складали різні проблеми ото-
риноларингології: це і розробки щодо хірур-
гічного лікування вазомоторних ринітів, си-
нуситів, атрофічних процесів верхніх дихаль-
них шляхів, розроблення та впровадження 
методики реконструкції соскоподібного від-
ростка (мастоїдопластики) із використанням 
аутотрансплантату губчастої кістки та кістко-
вого мозку. Одним із захоплень Олександра 
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Дмитровича була розробка та вдосконален-
ня хірургічного інструментарію – в клінічну 
практику впроваджено більш ніж 30 мікроін-
струментів, які повною мірою відповідають 
практично всім вимогам отохірургії та не по-
ступаються закордонним аналогам.

Вся діяльність професора О.Д. Гусакова 
була спрямована на оздоровлення населення 
не тільки Запоріжжя та Запорізької області, а й 
всього південного регіону України. За його іні-
ціативою в 1986 р. офіційно, на базі ЛОР-клі-
ніки Запорізької обласної клінічної лікарні 
наказом МОЗ України було відкрито Міжоб-
ласний Центр Мікрохірургії Вуха, який має 
на сьогоднішній день клінічний архів більш 
ніж 6000 операцій, третина з яких була вико-
нана за розробленими в клініці технологіями 
“закритого” типу. Запорізький Міжобласний 
Центр Мікрохірургії Вуха став одним із про-
відних місць після Інституту отоларингології 
ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України 
за кількістю операцій та є школою по методи-
кам функціонально-реконструктивних опера-
цій на середньому вусі.

За період практичної діяльності 
О.Д. Гусаков виступив автором більш ніж 250 
наукових робіт, розробником 7 авторських сві-
доцтв, 52 раціоналізаторських впроваджень. 
Під його керівництвом захищені 3 докторські 
та 5 кандидатських дисертацій. Багато років 
Олександр Дмитрович був членом Спеціалізо-
ваної Вченої Ради за спеціальністю “Оторино-
ларингологія” і членом Республіканської про-
блемної комісії.

Довгі роки Олександр Дмитрович ви-
конував обов’язки Обласного оториноларин-

голога при Управлінні охорони здоров’я За-
порізької Облдержадміністрації, був Головою 
правління обласного науково-практичного то-
вариства оториноларингологів. За ідеєю Олек-
сандра Дмитровича та під його безпосереднім 
керівництвом раз в два роки проводились мі-
жобласні конференції оториноларингологів 
“Хортицькі читання”. Остання така конферен-
ція проводилась на знак пошани заслуг видат-
ного вченого і хірурга та була присвячена його 
ювілею. 

Незважаючи на свій вік, Олександр 
Дмитрович продовжував активно працювати 
в клініці. Як правило, приходив зарано, що-
денно проводив численні консультації хворих, 
проводив кафедральні наради. Щоденно ви-
конував багаточасові складні реконструктивні 
операції. Покидав клініку запізно, частіше ос-
таннім. Робота для нього була всім. Він любив 
і хотів працювати. Із запалом і гордістю розпо-
відав як пройшла складна операція, що завтра 
знову буде ще одна складна операція, а потім 
іще. Пишався тим, що незважаючи на свій со-
лідний вік робота для нього була завжди. На 
чисельні прохання перепочити та бути більш 
обережним – тільки посміхався. Ще вдень пра-
цював в операційній, а ввечері сталася біда. 
Мужньо, до останнього боровся із тяжкою 
хворобою, а далі Вічність…

Колектив кафедри отоларингології, клі-
ніка “Мікрохірургії ЛОР-органів” Запорізької 
обласної клінічної лікарні, правління облас-
ного науково-практичного товариства отори-
ноларингологів Запорізької області приносять 
щирі співчуття рідним та близьким Олексан-
дра Дмитровича.

СВІТЛА ВАМ ПАМ’ЯТЬ, ДОРОГИЙ ОЛЕКСАНДРЕ ДМИТРОВИЧУ…

Над могилой моей не стой
Я не сплю, я остался с Тобой
Я – шум ветра и шорох листвы, я в бриллиантовом блеске травы
Я – луч солнца на белых снегах, я в осеннем дожде и в лугах
Над могилой не плачь и не стой – я живой, я остался с Тобой.

Колектив кафедри оториноларингології ДЗ “ЗМАПО” МОЗ України
Клініка “Мікрохірургія ЛОР-органів” Запорізької обласної клінічної лікарні

Правління Обласного науково-практичного товариства 
оториноларингологів Запорізької області


