
ЮВІЛЕЇ  
 
УДК 617(092-Сушко) 

ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ СУШКО 
ПРОФЕСОР, ДОКТОР МЕДИЧНИХ НАУК 

(ДО 70-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 липня 2007 р. виповнюється 70 ро-

ків з дня народження і 47 років лікарської та 
наукової діяльності відомого лікаря і вчено-
го, доктора медичних наук, професора Ю.О. 
Сушка.  

Народився Юрій Олександрович на 
Чернігівщині у сім’ї отоларинголога. Сере-
дню школу він закінчив у рідних Прилуках. 

Після закінчення Київського медично-
го інституту ім. акад. О.О. Богомольця у 
1960 р. Ю.О. Сушко почав лікарську та нау-
кову діяльність у Київському науково-
дослідному інституті отоларингології під 
керівництвом видатного отоларинголога 
нашої епохи, корифея вітчизняної школи 
отоларингологів – професора О.С. Коломій-
ченка.  

Олексій Сидорович Коломійченко 
вмів добирати кадри, і, помітивши у моло-

дого лікаря великий хист до хірургії, силу 
волі, працездатність та наполегливість, за-
пропонував йому зайнятись новим хірургіч-
ним напрямком у лікуванні хворих на хро-
нічний гнійний отит у тільки що засновано-
му Інституті отоларингології. 

З моменту заснування Інституту (ве-
ресень 1960 р.) почався цікавий шлях моло-
дого науковця до вершин високого професі-
оналізму, нових наукових розробок у слу-
ховідновлювальній хірургії при хронічних 
гнійних середніх отитах.  

Займаючись мікрохірургією вуха, 
Юрій Олександрович всебічно вивчав скла-
дні питання тимпанопластики, які були уза-
гальнені у кандидатській дисертації на те-
му: “Деякі варіанти тимпанопластики”, яку 
він успішно захистив у 1967 р.  

У 1968 р. Ю.О. Сушко був обраний на 
посаду старшого наукового співробітника 
відділу гострих запальних захворювань 
ЛОР-органів, а у 1972 р. – старшим науко-
вим співробітником відділення слуховідно-
влювальної хірургії КНДІ отоларингології. 

Талант хірурга та успішні наукові 
розробки з проблем мікрохірургії вуха до-
зволили Юрію Олександровичу значно по-
ліпшити клінічний та функціональний 
ефект слуховідновлюючих операцій при 
хронічному гнійному середньому отиті і 
став відомим професіоналом у цій галузі 
знань та одним з найкращих та улюблених 
учнів проф. О.С. Коломійченка – засновни-
ка нашого Інституту, який тепер носить йо-
го славетне ім’я. 

Результатом подальших оригінальних 
наукових розробок нових способів хірургіч-
них втручань Юрія Олександровича став 
захист докторської дисертації на тему: “Фо-
рмування неотимпанальної порожнини при 
слуховідновлюючих операціях у хворих на 
хронічний гнійний середній отит та з його 
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наслідками”, яка стала закономірним ви-
знанням досягнень вченого та отохірурга. 

У 1988 р. Ю.О. Сушко очолив створе-
ний ним відділ тимпанопластики, а у 1990 р. 
йому було присвоєне звання професора. 

Юрій Олександрович Сушко доскона-
ло володіє всіма способами хірургічних 
втручань при хронічному гнійному серед-
ньому отиті, отосклерозі та іншій патології 
вуха. Він виконав понад 10500 мікрохірур-
гічних операцій на вусі та повернув радість 
людського спілкування тисячам пацієнтів – 
жителями України, а також інших країн.  

Учнями Учителя успішно проводяться 
дослідження у хворих на хронічний гнійний 
середній отит з різними типами холестеатом 
для клінічного обґрунтування тактики хіру-
ргічного та комплексного їх лікування. 

Проф. Ю.О. Сушко заслужено вважа-
ється одним із засновників тимпанопласти-
ки в Україні.  

У 1991 р. проф. Ю.О. Сушко вперше в 
Україні успішно здійснив кохлеарну ім-
плантацію – операцію по вживленню елект-
ронного протезу вуха глухим людям. З того 
часу він та його учні продовжують прово-
дити такі операції не тільки у дорослих па-
цієнтів, але й у маленьких глухих дітей.  

Під керівництвом проф. Ю.О. Сушка 
створена отонейрохірургічна бригада фахі-
вців, які з 1995 р. разом з ним успішно про-
водять систематичні планові складні опера-
ції у хворих з акустичною невриномою, не-
вриномою лицевого нерва та гломусними 
пухлинами вуха. 

У відділі розробляються різні спо-
соби нейропластики лицевого нерва при 
паралічах або парезах внаслідок пухлин-
ного чи запального процесу у висковій 
кістці.  

В зв’язку з розширенням хірургічних 
втручань при вушній патології та розвитком 
нового напрямку у вітчизняній оторинола-
рингології – отонейрохірургії відділ тимпа-
нопластики у січні 2006 р. був переймено-
ваний у відділ мікрохірургії вуха та отоней-
рохірургії. 

Юрій Олександрович Сушко – автор 
понад 300 друкованих наукових робіт, у то-
му числі 23 винаходів і патентів та понад 60 
раціоналізаторських пропозицій. Під його 
керівництвом захищено 12 кандидатських 

та З докторських дисертації, підготовлена 
до захисту ще одна докторська та кандидат-
ська дисертації. 

Проф. Ю.О. Сушко передає свій вели-
кий досвід отохірурга спеціалістам з Украї-
ни, з країн колишнього Союзу, а також з 
інших зарубіжних країн. 

Українською асоціацією отіатрів, ото-
нейрохірургів та отоневрологів, яку очолює 
проф. Ю.О. Сушко, з 2002 р. щоквартально 
проводяться недільні курси мікрохірургії 
вуха та отонейрохірургії з демонстрацією 
хірургічних втручань при хронічному гній-
ному середньому отиті з холестеатомою та 
без неї, секреторному середньому отиті, при 
ретракційних карманах, гломусних пухли-
нах, новоутвореннях акустичного та лице-
вого нервів, з виконання кохлеарної імплан-
тації та роботою на блоках вискової кістки. 
Ці курси користуються великою популярні-
стю серед фахівців як України, так і інших 
країн, зокрема Росії, Молдови, країн Приба-
лтики, Кавказу та Середньої Азії.  

Властива проф. Ю.О. Сушку велика 
працездатність, широка ерудиція, організо-
ваність та дисципліна, вимогливість до себе 
дозволяють, поряд з науковою, лікувальною 
та педагогічною роботою, активно займати-
ся громадською діяльністю. 

Він протягом багатьох років є членом 
редколегії “Журналу вушних, носових і го-
рлових хвороб”, членом правління Україн-
ського наукового медичного товариства 
отоларингологів, президентом Української 
асоціації отіатрів, отонейрохірургів та ото-
неврологів, а також представником міжна-
родного Інституту ім. Ж. Портманна (Фран-
ція) в Україні, професором – візитером Мо-
лдавського державного медичного і фарма-
цевтичного університету.  

Проф. Ю.О. Сушко є членом спеціалі-
зованої Вченої ради при Інституті отолари-
нгології ім. проф. О.С. Коломійченка АМН 
України по захисту докторських та канди-
датських дисертацій за спеціальністю “Ото-
риноларингологія”. 

Велика популярність проф. Ю.О. Су-
шка множить славу нашого Інституту та ві-
тчизнячної отохірургії далеко за межами 
України. 

Юрій Олександрович Сушко – профе-
сіонал і вчений найвищого ґатунку, котрий 
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входить до когорти провідних отохірургів 
не тільки України, а й світу. 

Проф. Ю.О. Сушко неодноразово виї-
здив з лекціями та показовими операціями 
до Росії, Молдови, Узбекистану та інших 
країн колишнього СРСР, він гідно предста-
вляв Україну за кордоном на міжнародних 
конференціях, починаючи з 1992 р., у 
Франції в славнозвісному інституті Ж. По-
ртманна, в Бельгії, Голландії, Німеччині, 
Словаччині та інших країнах, де виступав з 
доповідями, головував на секційних засі-
даннях з проблемних питань мікрохірургії 
вуха. 

У 1993 р. проф. Ю.О. Сушко організу-
вав та провів у Київському інституті отола-
рингології ім. проф. О.С. Коломійченка 
Міжнародний семінар з “Мікрохірургії вуха 
та отонейрохірургії” за участю проф. М. 
Портманна. 

У 1996 р. з великим успіхом пройшов 
другий міжнародний семінар за участю 
професорів М. Герсдорффа (Бельгія) та Г. 
Ляше (Франція), керівником якого також 
був Юрій Олександрович. 

У 2001 р. цікаво був проведений між-
народний семінар з отохірургії та “ круглий 
стіл” за участю Бернара Арса (Брюссель, 
Бельгія), організатором якого був проф. 
Ю.О. Сушко і на якому проводилось обго-
ворення застосування різних трансплантатів 
для оссикулопластики. 

У квітні 2006 р. проф. Ю.О. Сушко 
разом зі своїми учнями організували семі-
нар з кохлеарної імплантації за участю пре-
зидента Міжнародного товариства аудіоло-
гів проф. Г.А. Таварткіладзе (Москва) і ди-
ректора Міжнародного центра слуху та мо-
ви проф. Г. Скаржинського (Варшава). 

У жовтні 2006 р. під керівництвом 
проф. Ю.О. Сушка був проведений міжна-
родний семінар з мікрохірургії вуха та слу-
хопротезування за участю провідних отохі-
рургів: Д. Портманна з Бордо (Франція), 

проф. Х. Хільдман (Німеччина) з демон-
страцією отомікрохірургічних операцій, ро-
ботою на блоках вискової кістки, круглим 
столом, майстер – класом.  

У жовтні 2007 р. під керівництвом 
проф. Ю.О. Сушка планується організація 
Першої міжнародної конференції отіатрів, 
отонейрохірургів та отоневрологів, яка буде 
присвячена актуальних питанням мікрохі-
рургії вуха та отонейрохірургії. У цій кон-
ференції прийматимуть участь відомі спеці-
алісти Європи: з Франції – проф. М. Порт-
манн та проф. Ж. Маньян, з Німеччини – 
проф.. Д. Есер та проф. Х. Хільдман, з Бель-
гії – проф. М. Герсдорф та проф. Б. Арс, а 
також з інших країн світу.  

Ю.О. Сушко – багатогранно обдаро-
вана та високоосвічена людина, добре від-
чуває, любить і розуміє природу, є досвід-
ченим мисливцем та рибалкою, зберігає у 
своїй пам’яті багато унікальних спостере-
жень у поведінці мисливських собак, диких 
тварин та птахів, дотепно та образно розпо-
відає у часи дозвілля про різні мисливські 
та рибальські пригоди, любить жарт та тон-
кий гумор, цікавиться історією, літерату-
рою, мистецтвом.  

 Великий клінічний досвід, висока хі-
рургічна майстерність, фундаментальні 
знання проф. Ю.О.Сушка з проблем, яким 
він присвятив все своє творче життя, праце-
любство та життєлюбство, вірність медици-
ні, порядність, благородство, щедрість душі 
та доброзичливість, унікальна властивість 
вчасно підтримати та дати мудру пораду 
викликають глибоку пошану та вдячність 
співробітників інституту, колег, численних 
учнів, медичної громадськості та пацієнтів. 

Щиро бажаємо ювіляру міцного здо-
ров’я, бадьорості, довгих років життя, пода-
льшої активності у здійсненні творчих пла-
нів, нехай щедро множаться та будуть плід-
ними літа взірцевої праці для розвитку ото-
риноларингології в Україні. 

 
  

 Дирекція Державної установи „Інститут отоларингології 
 ім. проф. О.С. Коломійченка АМН України”. 

 Колектив відділу мікрохірургії вуха та отонейрохірургії  
 Українське наукове медичне товариство отоларингологів  

 Українська асоціація отіатрів, отонейрохірургів та отоневрологів 
 Редакційна колегія „Журналу вушних, носових і горлових хвороб” 

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №4, 2007 95


