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ДО 80-РІЧЧЯ
ВАЛЕРІЯ СТЕПАНОВИЧА ЗАЙЦЕВА
ностика й лікування хворих зі сторонніми
тілами стравоходу за даним ЛОР клініки
ДМІ (клініко-експериментальне дослідження)», яка стала одною з перших праць в
цьому розділі нашої спеціальності. З 1969 р.
працював асистентом, а з 1988 р. – доцентом кафедри оториноларингології Дніпропетровського медичного інституту.
Валерій Степанович був серед першої
групи викладачів Дніпропетровської медичної академії, які залучались до підготовки
лікарів загальної практики (сімейних лікарів) як на базах кафедри, так і на виїзних
циклах в інших регіонах України (Комсомольську на Дніпрі, Кіровограді, Славутичі,
Кам’янці-Подільському).

23 березня 2021 р. виповнилось 80 років доценту кафедри оториноларингології
Дніпропетровської медичної академії Валерію Степановичу Зайцеву.
Валерій Степанович закінчив лікувальний факультет Дніпропетровського медичного інституту (ДМІ) у 1964 р. Протягом наступних двох років працював лікаремотоларингологом лікарні №5 м. Дніпродзержинська. З 1966 по 1969 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі оториноларингології ДМІ.
Його вчителями були видатні на той час вчені: професори Л.А. Луковський, А.О. Сквірська, доцент Г.М. Титар. Це були не тільки
визнані фахівці в своїй галузі, але, перш за все
– люди високої внутрішньої культури, вихованості та енциклопедичних знань.
В 1970 р. В.С. Зайцев захистив кандидатську дисертацію на тему: «Клініка, діагОториноларингологія, №2 (4), 2021

Викладацьку діяльність на кафедрі
В.С. Зайцев поєднував з великим обсягом
лікувальної роботи, включаючи ургентні
операції при отогенних та риногенних внутрішньочерепних ускладненнях, інших невідкладних станах в отоларингології. Протягом 10 років (1974-1984 рр.), працюючи
на клінічній базі кафедри в міській лікарні
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№10, був відповідальним за організацію та
забезпечення ургентної ЛОР допомоги населенню м. Дніпропетровська.
Постійно підвищував професійну кваліфікацію в провідних оториноларингологічних клініках: Київському НДІ отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка (1973,
1995, 2001), 1-го і 2-го Московських медичних інститутів (1975, 1982, 1985 рр.), Лодзінської медичної академії (Польща, 1988
р.), Рурського університету (м. Бохум, Німеччина, 1997 р.).
З 1966 р. В.С. Зайцев є активним учасником отоларингологічних форумів: VI,
VII, VIII з’їздів отоларингологів СРСР та
V-XII з’їздів отоларингологів України, багатьох конференцій за фахом, на яких неодноразово виступав з доповідями. Він є автором понад 180 друкованих праць, в тому
числі двох монографій (у співавторстві) та 6
методичних рекомендацій.
Сумлінно виконуючи свої обов’язки
на кафедрі, В.С. Зайцев приймав активну
участь в діяльності громадських організацій
інституту, які на той час були його не-

від’ємною складовою.
Все трудове життя ювіляр присвятив
роботі в одному закладі: Дніпропетровському медичному інституті (пізніше – академії). Декілька поколінь теперішніх лікарів є
учнями Валерія Степановича і вдячні йому
за отримані настанови, завдяки яким вони
долучились до такої чудової спеціальності.
Притаманні йому професіоналізм, людяність, чесність, відданість справі є гідним
прикладом Викладача та Лікаря.
Продовжувачем життєвого та професійного шляху Валерія Степановича став
його син Андрій – доцент та завуч кафедри
оториноларингології ДЗ «Дніпропетровська
медична академія МОЗ України».
Великий клінічний досвід В.С. Зайцева і сьогодні лишається затребуваним: зараз
він очолює роботу ЛОР кабінету Медичного
центру «Клініка сімейної медицини».
Колеги Валерія Степановича, його численні учні, вдячні пацієнти, щиро вітають
його з ювілеєм, бажають здоров’я, щастя,
сімейного добробуту та нових звершень в
його благородній праці!
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Асоціація отоларингологів Дніпропетровської області
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