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ДОКТОР МЕДИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОР

КІЦЕРА ОЛЕКСАНДР ОМЕЛЯНОВИЧ
(ДО 90-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)

Олександр Кіцера народився 24 лютого 1931 року в м. Луцьку на Волині.
В 1954 р. закінчив Львівський державний Медичний інститут з однорічною спеціалізацією в субординатурі з оториноларингології. Працював за фахом (з різними сумісництвами) в районному містечку Любешові на Волині, потім – в Бібрці на Львівщині, а опісля – в Об’єднаному Військовому Шпиталі Прикордонних військ. Закінчив
клінічну ординатуру, згодом аспірантуру,
яку завершив 1966 року захистом кандидатської дисертації «Роль ендоскопічних методів дослідження в діагностиці злоякісних
новотворів дихальних шляхів». Розробив
методики бронхоскопії під наркозом, нові
аспекти застосування ендоскопічної оптики.
Оториноларингологія, №2 (4), 2021

Від 1966 р. працює на кафедрі оториноларингології Львівського медичного інституту, нині – Львівського Національного медичного Університету імені Данила Галицького: асистентом, доцентом, професором, від
1981 до 2002 року – завідувачем кафедри, а
потім – професором кафедри. В 1976 р. захистив докторську дисертацію «Порушення
нюху при захворюваннях верхніх дихальних
шляхів». Займався ринологією, передусім
ольфактологією, реконструктивною хірургією носа, прилеглих ділянок обличчя та хірургічним лікуванням хвороб приносових
пазух (разом з доцентом О.А. Борисовим),
хірургічною ЛОР-онкологією. Разом з учнями розробляв проблеми інгаляційного
використання мінеральних вод місцевих
родовищ, застосування лазерів в оториноларингології, суміжні проблеми ендокринології та оториноларингології, вибір трансплантатів в ринологічних операціях.
Проф. О.О. Кіцера опублікував понад
400 друкованих праць, переважно з різних
проблем оториноларингології, а також з
історії медицини, біоетики та медичної деонтології, має 8 авторських свідоцтв та понад
20 свідоцтв на раціоналізаторські пропозиції. Серед публікацій – чотири керівництва,
п’ять підручників та чотири посібники з
пропедевтики оториноларингології та клінічної, зокрема невідкладної, оториноларингології, низка розділів до монографічних
праць, біографічні гасла до «Енциклопедії
сучасної України».
Окремим розділом його праці є медична термінологія. На цю тему опубліковано
понад 20 праць, а також укладено оториноларингологічну частину «Орфографічного
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словника українських медичних термінів»,
двотомного
«Українсько-латинськоанглійського тлумачного медичного словника» та (разом з сином Олександром) чотиритомного
«Українсько-латинськоанглійського медичного енциклопедичного
словника», складено та видано друком семимовний тлумачний словник «Лексикон
оториноларинголога».
Олександр Кіцера був головою Львівського обласного клубу спортивного туризму, організатором перших масових сходжень на вершину Говерли, учасником
установчих зборів та заступником Голови
лікарської комісії відродженого Наукового
Товариства ім. Шевченка, установчої конференції РУХ’у, співзасновником та заступником голови осередку Товариства Української Мови «Просвіта», головою ініціативного комітету з відродження та членом громадської ради Народної Лічниці, ініціатором відновлення Стрілецьких могил та голодування солідарності зі студентами.
Професор О.О. Кіцера – дійсний член
Наукового товариства ім. Шевченка, почесний член: Українського Лікарського Товариства, Польського Товариства Оториноларингологів та Хірургів Голови і Шиї, Литовського Товариства Медичної Реабілітації. Член редколегії журналів «Acta Medica
Leopoliensia”, «Медичні науки» (Праці Наукового Товариства ім. Шевченка). Ініціатор
відродження і перший Голова Українського
Лікарського Товариства у Львові.
Нагороджений медаллю ім. митрополита Андрея Шептицького «За відродження
УГКЦ», медаллю ім. Євгена Озаркевича «За
відродження і розвиток Українського лікарського Товариства», Ювілейною медаллю
ім. Пшемислава Пєньонжека Польського
Товариства Оториноларингологів, Хірургів
Голови і Шиї, Почесним знаком «Заслужений для Львівського національного медич-

ного університету імені Данила Галицького», Почесними Грамотами Верховної Ради
України, Міністерства Охорони здоров’я
України, Почесною Грамотою Архиєпархії
УГКЦ «За відродження «Народної Лічниці», багатьма грамотами Університету, міського та обласного управління Охорони
Здоров’я, подякою Міністерства Охорони
Здоров'я України, Світової Федерації Українських Лікарських Товариств, Українського Лікарського Товариства Північної Америки, почесною відзнакою «Золотий герб
Львова» та ін.
Займається журналістикою, публіцистикою, пише оповідання, новели, есеї, перекладає з польської, німецької, англійської
мов. Збірки творів: «На перехрестях життя»,
«Сміх і гріх», «Проща», «Лицарі пера та
скальпеля». «Українські стежки Івана Мікулича», «Ясна зброя Юрія Липи». Переклади
з польської, німецької, англійської, зокрема
збірки казок Ріхарда Фолькмана, численні
публікації в періодичній пресі, зокрема в
часописі «Народне Здоров’я», журналах
«Дзвін», «Мистецтво Лікування» та ін. В
даний час розробляє тему: «Автоімунні
хвороби та синдроми в практиці оториноларинголога».
Праця в умовах карантину, зумовленого пандемією COVID-19 продиктувала нові
підходи до навчання на факультеті післядипломного навчання. Доповнено і прочитано в
програмі OBS низку лекцій для дистанційної
публікації та контрольні тести до них. Готується до друку перший випуск «Ілюстрованих клінічних задач з оториноларингології»,
призначених, перш за все, для дистанційного
навчання шпитальної частини оториноларингології. До 150-річчя Лесі Українки подано
до друку монографію «Вони лікували українського Шекспіра (Лікарі в житті Лесі Українки)», готуються виступи до конференції,
присвяченої цій даті.

Колектив кафедри оториноларингології Львівського Національного
медичного Університету імені Данила Галицького
ГО «Українське науково-медичне товариство лікарів-оториноларингологів»
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