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СВІТЛІЙ ПАМ’ЯТІ АЛЛИ ОЛЕКСАНДРІВНИ СКВІРСЬКОЇ
ДОКТОРА МЕДИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА,
ТАЛАНОВИТОГО ВЧЕНОГО І ПЕДАГОГА

17 травня 2021 р. на 94-му році пішла
з життя доктор медичних наук, професор
Алла Олександрівна Сквірська.
А.О. Сквірська у 1950 р. з відзнакою
закінчила лікувальний факультет Дніпропетровського медичного інституту і того ж
року була зарахована до клінічної ординатури при кафедрі оториноларингології, яку
на той час очолював професор Л.А. Луковський. У 1953 р. вона успішно захистила
кандидатську дисертацію на тему “Зміни
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ної реакції крові і клітинного складу у відбитках з поверхні піднебінних мигдаликів
при консервативному лікуванні хронічного
тонзиліту”, і була зарахована на посаду асистента тієї ж кафедри.
Опановуючи нові для себе обов’язки і
навички педагога вищої школи, А.О. Сквірська не припиняла наукову роботу. В цей
період пріоритетним напрямком її досліджень стають проблеми тонзилярної патології. Підсумком цієї роботи стала докторська дисертація “Порівняльна оцінка консервативних методів лікування хронічного
тонзиліту”, яку вона успішно захистила у
1968 р. В цьому науковому труді висвітлено
багато питань, які мають важливе значення
для розкриття ланок патогенезу, клініки та
лікування хворих на хронічний тонзиліт,
зроблено акцент на збереження і нормалізацію функцій піднебінних мигдаликів.
У 1971 р. А.О. Сквірська була обрана
на посаду професора, а з 1973 по 1995 рр.
очолювала кафедру оториноларингології
Дніпропетровського медичного інституту.
На посаді завідувачки кафедри Алла Олександрівна виявила себе чудовим організатором, педагогом, лікарем і науковим фахівцем. Вона була досвідченим лікаремдіагностом і хірургом, яка досконало володіла технікою різноманітних хірургічних
втручань на ЛОР органах.
Наукові дослідження А.О. Сквірської
характеризуються багатогранністю напрямків і торкаються актуальних питань тонзилярної патології, ринології, отіатрії та ЛОРонкології. Нею розроблено нові методики
реконструктивних операцій при злоякісних
новоутвореннях гортані і навколоносових
пазух, впроваджено кріотерапевтичні та
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кріохірургічні методи лікування при запальних та алергічних захворюваннях ЛОРорганів, застосовано методи аплікаційної та
ентеросорбції в терапії цих захворювань.
Під керівництвом А.О. Сквірської виконано 3 докторських та 9 кандидатських
дисертацій. Нею опубліковано понад 250
наукових праць з актуальних питань оториноларингології, в тому числі 4 монографії,
отримано 14 авторських свідоцтв на винаходи та понад 30 посвідчень на раціоналізаторські пропозиції. А.О. Сквірська неодноразово виступала з доповідями на з’їздах,
конференціях оториноларингологів різних
рівнів.
За вагомий особистий внесок у підготовку медичних кадрів у 1976 р. А.О. Сквірській присвоєно звання “Заслужений працівник вищої школи УРСР”. Сьогодні учні
А.О. Сквірської працюють в різних куточках України та далеко за її межами.

Завдяки чудовим організаторським
здібностям А.О. Сквірської була суттєво
зміцнена матеріальна база кафедри оториноларингології – у 1985 р. введено до ладу
новий корпус ЛОР-клініки, який вже на той
час вважався одним з найкращих в Україні.
За високі показники в своїй роботі
А.О. Сквірська була удостоєна знаком “Відмінник охорони здоров’я, нагороджена
медаллю “Ветеран труда“, почесною грамотою Міністерства охорони здоров’я України. Протягом багатьох років А.О. Сквірська
очолювала Дніпропетровське обласне наукове товариство оториноларингологів, була
членом редакційних рад “Журналу вушних,
носових та горлових хвороб” та журналу
"Вестник оториноларингологии”.
Світлу пам'ять про чудову Людину,
прекрасного професіонала, Вчителя ми назавжди збережемо з вдячністю в наших серцях!

Колектив кафедри та клініки оториноларингології,
Асоціація отоларингологів Дніпропетровської області
Ректорат Дніпровського державного медичного університету
ГО «Українське наукове медичне товариство лікарів-оториноларингологів»
Редакція журналу «Оториноларингологія»
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