НАУКОВЕ ЖИТТЯ
РЕАЛІЇ, НАПРЯМКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ВІТЧИЗНЯНОЇ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ
За матеріалами XIII З’їзду оториноларингологів України
19-22 вересня 2021 р. в Одесі відбулася без перебільшень визначна медична подія – XIII З’їзд оториноларингологів України. Організаторами виступили ГО «Українське наукове медичне товариство лікарівоториноларингологів», Державна установа
«Інститут отоларингології ім. проф. О.С.
Коломійченка Національної академії медичних наук України» та Одеське обласне товариство оториноларингологів під егідою
Міністерства охорони здоров’я України та
Національної академії медичних наук України. Захід об’єднав практикуючих ЛОРлікарів з усіх куточків України, корифеїв
отоларингології та молодих науковців.
Вітальним словом розпочав З’їзд доктор медичних наук, професор, академік
НАМН України, Віце-президент Національної академії медичних наук України, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки
і техніки Дмитро Ілліч Заболотний.

В своїй звітній доповіді про роботу
Товариства за час, що пройшов з минулого
з’їзду, Дмитро Ілліч наголосив, що незважаючи на непросту соціально-економічну
ситуацію, погіршення фінансування і матеріально-технічного забезпечення, значне
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зменшення підготовки молодих ЛОРспеціалістів, оториноларингологічна служба
нашої країни продовжує забезпечувати сучасний рівень та доступність медичної спеціалізованої допомоги пацієнтам, насамперед тим, що потребували екстреної та невідкладної допомоги, в першу чергу, учасникам ООС та хворим на COVID-19.
На сьогоднішній день в Україні проводяться практично всі хірургічні втручання, які повинні виконуватись в галузі. Продовжується розвиток ендоскопічних хірургічних втручань не тільки при захворюваннях носа та навколоносових пазух, але і
глотки, гортані, вуха. Крім того, проводяться операції на основі черепа – ліквореї, менінгоцеле (цефалоцеле), пухлини селярної
ділянки з ураженням основної пазухи, кавернозного синусу, підскроневої та птеригомаксилярної ямок. Освоєно ендоскопічне
хірургічне втручання з приводу патології
верхівки пірамідки, акустичної невриноми
ретросигмоїдним та транслабіринтним методами. Успішно виконуються отонейрохірургічні операції як при тимпанальних, так і
при яремних гломусних пухлинах з екстрата інтракраніальним розповсюдженням, а
також впроваджено метод хірургічного
втручання при парезі лицевого нерва.
Наші лікарі успішно здійснюють пластичні та реконструктивні операції при захворюваннях та травмах носа, горла та вуха.
Одним із досягнень сьогодні є широке
впровадження кохлеарної імплантації за рахунок Державного бюджету, в тому числі – з
2021 р. – у дорослих пацієнтів з глухотою.
Дуже важливим є втілення з 2021 року
в Інституті отоларингології «пілотного»
проєкту про надання допомоги важкохворим, яким не може бути надано (або надано
частково) медичну допомогу за місцем
проживання (а це практично всі важкохворі), за рахунок коштів державного бюджету.
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Впроваджуються та удосконалюються
нові
методи
лікування
при
ЛОРонкопатології (хірургічні, променеві та медикаментозні). В Інституті отоларингології
уже кілька років працює найсучасніший
лінійний прискорювач фірми Varian (США).

Удосконалюються методи діагностики
та лікування сенсоневральної приглухуватості шумової етіології, судинного, вірусного, бактеріального та радіаційного ґенезу, а
також професійні розлади голосу.
Вагомі здобутки отримані за цей час і
в наукових дослідженнях. Так, співробітники Державної установи «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук України»,
кафедр оториноларингології медичних університетів у співпраці з вченими і спеціалістами суміжних спеціальностей продовжували розкриття механізмів розвитку запальних, алергічних, онкологічних захворювань
та травматичних ушкоджень верхніх дихальних шляхів та вуха у дорослих і дітей. На
основі цих робіт були запропоновані та
впроваджені численні нові методи діагностики, лікування та профілактики цих патологій, їх ускладнень та рецидивів.
В рамках наукових досліджень виконано роботу по розробці програми скринінгу новонароджених для виявлення вроджених вад слуху. При достатньому фінансуванні програму буде впроваджено в найближчий час.
Подальші успіхи досягнуто в діагностиці та лікуванні запальних і алергічних
захворювань верхніх дихальних шляхів та
вуха, що стало можливим завдяки фундаментальним науковим дослідженням імуноло88

гічної реактивності організму, які обґрунтували принципи локальної імуномодуляції на
основі визначення факторів імунітету слизових оболонок, визначили ефективність
проведення місцевої фармакотерапії та імунопрофілактики.
Впровадження в останні роки в практику нових методів молекулярної діагностики із
визначенням мажорних та мінорних алергенів, широке використання великої серії пилкових, побутових та харчових алергенів вітчизняного виробництва дозволили суттєво
підвищити ефективність імунодіагностики та
специфічної імунотерапії алергічних захворювань верхніх дихальних шляхів.
Активно публікуються монографії
провідних
вчених-оториноларингологів,
підручники, збірники, матеріали наших
конференцій, методичні рекомендації. Товариство постійно заохочує спеціалістів до
вдосконалення медичних знань, організовує
публічні лекції, виставки, доповіді та наукові диспути з питань оториноларингології.
З 2021 р. започатковано проведення науково-практичних семінарів та фахових шкіл в
он-лайн форматі.
Окрім конференцій, зустрічей отоларингологів, було написано багато статей, які
друкувались у журналах різних країн – від
Америки до Японії, монографій, з яких теж
є надруковані в Англії, Туреччині, Америці,
Європі…
Товариство є колективним членом Світової Федерації та Європейської Конфедерації оториноларингологів, а також Європейського товариства ринологів. Разом із членами
цих товариств було видано «Європейський
погоджувальний документ щодо лікування
риносинуситу та поліпів носа – 2020» , одним з авторів якого є Д.І. Заболотний.
Д.І. Заболотний представив переклад
українською мовою цього погоджувального
документу – оновлену версію аналогічних
позиційних документів, що базуються на
фактичних даних, опублікованих в 2005,
2007 i 2012 роках. Настанови EPOS – це
короткий виклад найсучасніших даних щодо лікування i тактики ведення пацієнтів з
риносинуситом i поліпозом носа. Перші
настанови EPOS були розроблені в 2005
році i згодом оновлені в 2007, 2012 роках i
зараз – у 2020 році.
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Приємно, що в списку консультантів,
які брали участь в розробці Європейського
документу в 2020 році, є i два колективи
авторів з України.

https://www.rhinologyjournal.com/Documents/
Supplements/EPOS2020_UA.pdf.
Багато членів нашого Товариства є
членами різних Товариств Європи, Азії,
Америки – ринологів, отологів і нейрохірургів, ларингологів, онкології голови і шиї,
алергологів й імунологів …
Потрібно віддати належне нашій молоді – їх сьогодні можна побачити учасниками міжнародних семінарів, конференцій
по всьому світу.

У підготовці перекладу EPOS2020
українською мовою брали участь колектив
Державної установи «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук України» (насамперед – вчений секретар Т.Ю. Холоденко), зав. кафедрою оториноларингології та
офтальмології з курсом хірургії голови i шиї
Івано-Франківського національного медичного університету проф. В.І. Попович, ТОВ
«Доктор-Медiа Груп».
Публікацію здійснено при фінансовій
підтримці ГО «Українське наукове медичне
товариство лікарів-оториноларингологів».
Повний документ у вільному доступі
можна завантажити з веб-ресурсу ГО
«Українське наукове медичне товариство
лікарів-оториноларингологів» за посиланнями:
Вступне слово:
http://www.iol.com.ua/doc/Zabolotniy_inner.pdf.
Повний текст документу:
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Результати цієї роботи Товариства
очевидні: спеціальність залишається в повному комплексі, як і в інших Європейських
країнах – оториноларингологія та хірургія
голови та шиї (разом з пластичною хірургією, ЛОР-онкологією, алергологією та імунологією).
Але найбільш важливий результат діяльності Товариства – вже понад 80 років
воно об’єднує спеціалістів-оториноларингологів, створює між ними атмосферу дружби, довіри, доброзичливості, сприяє зростанню їх професіоналізму, поліпшенню висококваліфікованої, високоспеціалізованої
допомоги населенню при захворюваннях
вуха, горла та носа.
Українське наукове медичне товариство лікарів-оториноларингологів у всі часи
свого існування, безперечно, було і є важливою ланкою у науковій та практичній
діяльності оториноларингологічної служби
нашої країни, успішно вирішувало у минулому, та вирішує надалі актуальні задачі
сьогодення, планує розвиток майбутніх досліджень.
Успішне виконання поставлених задач
перед оториноларингологами потребує подальшої постійної цілеспрямованої роботи,
творчого пошуку, сучасного наукового підходу до вирішення проблем наукової та
практичної оториноларингології. І немає
сумніву в тому, що всі оториноларингологи
України як і раніше, докладуть максимум
зусиль, знань, досвіду для подальшого покращення здоров’я населення України.
Важко охопити в одній статті всі теми,
які піднімалися на пленарних засіданнях.
Неможливо передати атмосферу наукової
спільноти, яка панувала цими днями. Загалом, за час роботи з’їзду було представлено
близько 100 доповідей з усіх актуальних
напрямків сучасної оториноларингології,
як-от ЛОР-аспекти COVID-19, ринологія,
алергологічні та імунологічні питання в
отоларингології, кохлеарна імплантація у
дітей та дорослих, ЛОР-онкологія та багато
інших. Неабияку зацікавленість викликали
змістовні виступи наших зарубіжних колег
– Didier Portmann (Франція), Desiderio
Passali (Італія), Гунта Сумерага (Латвія),
Hesham Negm (Єгипет), Eugenijus Lesinskas
(Литва), Marin Buracovschi (Молдова).
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Перше пленарне засідання було присвячено темі №1 у сучасному світі – COVID19 та ЛОР-аспектам коронавірусної хвороби. З великою оглядовою доповіддю про
сучасні уявлення про вплив коронавірусної
хвороби на орган слуху виступив Didier
Portmann.

Завідувачка кафедри оториноларингології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, д. мед. наук, проф.
Дєєва Юлія Валеріївна розповіла про особливості перебігу гострого ринусинуситу при
COVID-19. На базі ЛОР-відділення Олександрівської лікарні (м. Київ), яка була першим медичним закладом, що приймав хворих на COVID-19, було проведено дослідження за участі 146 хворих щодо особливостей перебігу коронавірусної хвороби,
зокрема, специфічного для COVID-19 симптому – дизосмії. За результатами дослідження було зроблено такі висновки та спостереження:
- дизосмія або аносмія, що виникає
ізольовано, без назальної обструкції та не
покращується на тлі застосування назальних деконгестантів, є одним із патогномонічних симптомів COVID-19;
- вхідними воротами SARS-CoV-2 є
слизова оболонка верхніх (зокрема, нюхова
зона) та нижніх дихальних шляхів, де локалізується значна кількість рецепторів до
ангіотензинперетворювального ферменту 2
(АПФ2);
- патофізіологічні механізми порушень нюхової функції потребують подальОториноларингологія, №6 (4), 2021

шого дослідження;
- лікування назальних симптомів
здійснюється із застосуванням препаратів,
рекомендованих настановами EPOS-2020
для лікування гострих синуситів;
- патофізіологічно обґрунтованого лікування нюхової дисфункції досі не існує.

Співробітники відділу ЛОР-патології
дитячого віку ДУ «ІН-Т ОТОЛАРИНГОЛОГІЇ НАМН» П.В. Вінничук та К.Л. Руденька в доповіді «Постковідний синдром і
сенсоневральна приглухуватість» представили розроблену схему лікування постковідної сенсоневральної приглухуватості,
застосування якої в клінічній практиці показало позитивний результат, що, на погляд
авторів, дозволяє рекомендувати її для застосування у хворих з даною патологією.

Група авторів кафедри оториноларингології Дніпровського державного медичноОториноларингологія, №6 (4), 2021

го університету представила цікаву доповідь «Рідкісні отоларингологічні ускладнення коронавірусної інфекції».

Група дослідників з Буковинського
державного медичного університету та Міської лікарні №1 м. Чернівців доповіли про
свій досвід надання допомоги пацієнтам з
SARS-CoV-2-асоційованими пневмоніями та
представили власний досвід вивчення особливостей перебігу SARS-CoV-2-інфекції.

На пленарному засіданні «Діагностика
та лікування захворювань органа слуху та
вестибулярного апарата» співробітниками
відділу мікрохірургії вуха та отонейрохірургії і відділу ЛОР-патології дитячого віку ДУ
«ІН-Т ОТОЛАРИНГОЛОГІЇ НАМН» було
представлено доповіді про історію розвитку
та сучасний стан кохлеарної імплантації
(КІ) в Україні. Першу в Україні (і на тере91

нах СНГ) операцію зі встановлення кохлеарного імпланту провів професор Ю.О. Сушко у 1991 році на базі Інституту отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка. У період з 1991 по 1993 рр. державним коштом
було встановлено 10 кохлеарних імплантів у
постлінгвально оглухлих хворих. За наступні 30 років було проведено більше 1300
операцій дітям з глухотою у відділі ЛОРпатології дитячого віку, а з минулого року
розпочато програму надання допомоги дорослим пацієнтам з глухотою за кошти
Державного бюджету.

Доповідь на тему: «Складні випадки
кохлеарної імплантації та вибір електродної
решітки» представив доповідач з Данії Егвін ван ден Хойвель.

Цікаві доповіді про сучасні підходи до
лікування хвороби Меньєра представили
О.М. Борисенко, співробітник ДУ «ІН-Т
ОТОЛАРИНГОЛОГІЇ НАМН» та доповідач
з Литви E. Lesinskas.

92

Оториноларингологія, №6 (4), 2021

Декілька доповідей, присвячених діагностиці та лікуванню інтралабіринтної
вестибулярної шванноми було представлено
науковцями України та Республіки Молдова.
Також цікавими були представлені
дослідниками України та Латвії матеріали,
присвячені питанням лікування хронічного
гнійного середнього отиту, ускладненого
холестеатомою.

На одному із пленарних засідань було
всебічно розглянуто питання оториноларингології та суміжних спеціальностей. Так,
неабиякий інтерес викликала доповідь нашого колеги з Єгипта H. Negm, присвячена
методам хірургічного лікування ларингомаляцій.

В продовження теми порушень слуху,
важливою і вельми актуальною була доповідь доктора медичних наук Петрук Л.Г.,
співробітниці Клініки отоларингології
Військово-Медичного Клінічного Центру
Південного Регіону, присвячена діагностиці та шляхам корекції слухових порушень у
осіб, які знаходились та отримали акутравму в зоні проведення ООС. Важливо, що
дані, отримані в результаті проведених досліджень, лягли в основу методичного посібника «Акутравма в зоні бойових дій. Надання медичної допомоги при сенсоневральних порушеннях слуху: діагностика, лікування, етапність, профілактика» та 7 методичних рекомендацій, які застосовуються
при наданні медичної допомоги в зоні бойових дій.
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Заключне пленарне засідання було
присвячено ЛОР-онкопатології, на якому
були висвітлено питання діагностики, лікування та покращення якості життя хворих зі
злоякісними новоутвореннями ЛОР-органів
шляхом впровадження нових діагностичних
методів, способів хірургічного втручання,
променевої та хіміотерапії, а також реабілітації. Позаштатний головний ЛОР-онколог
МОЗ України, д. мед. наук, професор Ервін
Венцелович Лукач доповів про актуальний
стан ЛОР-онкології в Україні.
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ка протягом 2 тижнів. Слід зазначити, що їх
клінічна потужність складає всього 5 ліжок
для ЛОР-онкологічних хворих. «Така ситуація не додає оптимістичних сподівань щодо підготовки кадрів напрямку ЛОРонкології» - зазначив професор Лукач.
Цікавий погляд на проблему лікування плоскоклітинного раку верхньощелепної
пазухи та язика представили онкологи з
Дніпра (проф. О.В. Ковтуненко) та Львова
(проф. О.О. Галай).

Відтак, злоякісні пухлини області голови та шиї складають біля 10% від усіх
новоутворень. Невтішними є показники
виявлення цих форм раку – лише у 25-40%
хворих діагностують злоякісне новоутворення голови та шиї на ранніх стадіях, що,
безумовно, позначається на ефективності
лікування та виживаності цих пацієнтів. За
даними канцер-реєстру, в Україні у 2019
році зареєстровано 8138 хворих зі злоякісними новоутвореннями голови та шиї. Крім
того, на обліку знаходиться 17608 пацієнтів,
які лікувалися у попередні роки (всього
18022 осіб). З них приблизно 70% хворим
необхідне хірургічне лікування.
Ервін Венцелович акцентував на гострій потребі кваліфікованих онкоотоларингологів в Україні. Адже хірург-онколог голови та шиї, в найкращому випадку, виконує до 200 складних хірургічних втручань
на рік. Виходячи із кількості хворих, яку
налічує канцер-реєстр, в Україні необхідно
щонайменше 90 таких спеціалістів. А як у
нас триває підготовка онкоотоларингологів?
У нашій країні первинна спеціалізація з
онкооториноларинголоії триває 2 роки. Для
порівняння, у країнах Європи резидентура
для спеціалізації з ЛОР-онкології передбачає щонайменше 4 роки. Крім того, ЛОРонкологи проходять тематичні курси з онкоотоларингології на базі Національної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупи94

В дискусії взяли активну участь провідні онкологи України – професори та завідувачі кафедр Р.А. Абизов, О.О. Галай,
О.В. Ковтуненко, Ф.Д. Євчев, В.І. Попович,
В.І. Троян, а також Голова товариства лікарів-оториноларингологів академік НАМН
України Д.І. Заболотний.
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На організаційному засіданні було заслухано Доповідь мандатної комісії, Звіт
Правління та ревізійної комісії ГО «Українське наукове медичне товариство лікарівоториноларингологів» та звіт про роботу
Редакційної колегії журналу «Оториноларингологія» за 2015-2021 рр.
Було проведено перевибори Правління ГО «Українське наукове медичне товариство лікарів-оториноларингологів», до
якого було обрано провідних фахівців, та
вибори Голови Правління, яким було обрано академіка НАМН України Д.І. Заболотного.
Отже, протягом ХІІІ З’їзду оториноларингологів України було висвітлено колосальні досягнення, цікаві результати досліджень, клінічний досвід широкого спектра
діагностичних методів та терапевтичних
стратегій ЛОР-патології. У доповідях та
палких дискусіях визначені проблеми та
труднощі галузі.
За підсумками З’їзду було розроблено
та ухвалено Резолюцію
З метою поліпшення медичної допомоги населенню України при захворюваннях вуха, горла та носа ХІІІ з’їзд отоларинОториноларингологія, №6 (4), 2021

гологів України пропонує:
1. Державній установі «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка
Національної академії медичних наук України», експертам МОЗ з отоларингології,
дитячої отоларингології, ЛОР-онкології,
сурдології, головним оториноларингологам
обласних управлінь охорони здоров’я держадміністрацій взяти під посилений контроль
своєчасність та якість надання спеціалізованої медичної допомоги постраждалим в зоні
проведення ООС та при необхідності хворим на COVID-19, та розробити відповідні
методичні рекомендації.
2. Збільшити підготовку лікарівоториноларингологів через інтернатуру та
аспірантуру.
3. Проводити роботу по підвищенню
рівня знань та навичок (умінь) працівників
амбулаторно-поліклінічної ланки ЛОРслужб, підвищенню її ролі у наданні медичної допомоги населенню, особливо у сільській місцевості.
4. У практичній роботі ЛОР-фахівцям
беззастережно дотримуватись вимог затверджених стандартів та протоколів надання
медичної допомоги при захворюваннях вуха, горла та носа
5. Завідувачам кафедрами та обласними відділеннями регулярно проводити роботу з атестації лікарів-оториноларингологів, постійно контролювати раціональність використання ліжкового фонду, інтенсифікації лікування та підвищення його
ефективності.
6. Після підписання Наказу МОЗ про
скринінг слуху у новонароджених в Україні,
активно підключитись до його виконання на
місцях.
7. Державній установі «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка
Національної академії медичних наук України», ЛОР-кафедрам медичних університетів провести епідеміологічні дослідження в
області алергічних захворювань верхніх
дихальних шляхів.
8. Завідувачам кафедр оториноларингології кадрових ВУЗів та закладів післядипломної освіти постійно проводити підготовку науково-педагогічних кадрів вищої
кваліфікації, забезпечити високу якість дисертаційних робіт відповідно до сучасних
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вимог щодо їх актуальності, наукової та
практичної значущості та новизни, вірогідності результатів та висновків.
9. Державній установі «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук України»,
ЛОР-кафедрам медичних університетів та
закладів післядипломної освіти продовжити
роботи щодо з'ясування механізмів розвитку
та розробці нових методів діагностики та
ефективного лікування запальних, алергічних
та онкологічних захворювань ЛОР-органів.

10. ЛОР-кафедрам медичних університетів та закладів післядипломної освіти
більш активно долучатись до участі у міжгалузевих та міжнародних програмах співробітництва з наукових та клінічних досліджень з питань підвищення ефективності
діагностики, лікування та профілактики
ЛОР-захворювань.
11. Президії Правління ГО «Українське наукове медичне товариство лікарівоториноларингологів» постійно контролювати хід виконання Резолюції З’їзду.

Публікацію за матеріалами XIII З’їзду оториноларингологів України
підготували Н.Г. Нечипорук, Т.Ю. Холоденко

96

Оториноларингологія, №6 (4), 2021

