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ІСТОРІЯ ДІЯЛЬНОСТІ  
УКРАЇНСЬКОГО НАУКОВОГО МЕДИЧНОГО ТОВАРИСТВА  

ЛІКАРІВ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІВ 
 (до 80-річчя організаційних робіт по створенню товариства  

та 75-річчя з часу заснування) 

 

 «Найбільша радість на землі –  
це радість людського спілкування» 

 Антуан де Сент Екзюпері -  
 французький романіст  

 
 

Відомо, що впродовж багатьох сторіч 
лікуванням пацієнтів з приводу хвороб, ко-
трі би ми сьогодні віднесли до оторинола-
рингологічних, займалися хірурги та лікарі 
терапевтичного профілю. 

 Зокрема збереглись дані літератури 
про проведення хірургічних втручань при 
поліпах носа у 1741-1753 роках. 

 У формуванні й розвитку оторинола-
ригології, як окремої медичної спеціальнос-
ті, неможливо не згадати Миколу Івановича 
Пирогова, діяльність котрого була тісно 
пов’язана з Україною. В «Анналах хірургіч-
ної клініки» у 1837- 1839 роках він описав 
способи видалення поліпів, сторонніх тіл 
вуха, визначив роль слухової труби при 
вушних хворобах. 

 Крім того, М.І. Пирогов описав пара-
центез барабанної перетинки, трепанацію 
соскоподібного відростка, трахеотомію. В 
музеї Пирогова у передмісті Вінниці експо-
нуються матеріали про ринопластику, яки-
ми видатний вчений хірург користувався 
повсякчасно. 

 Однак до половини XIX сторіччя в 
Україні не було жодної самостійної клініки 
з хвороб вуха, горла та носа. 

 До числа піонерів-оториноларин-
гологів можна віднести І. Гешеліна (1853-
1926), який у 1895 р. організував першу 
школу для глухих та перший ЛОР-стаціонар 
на 6 ліжок при єврейській лікарні в Одесі. 
Серед одеських оториноларингологів слід 
згадати про П.К. Куліковського (1861-1908), 

голкою якого для пункцій навколоносових 
пазух користуються до цього часу. 

 Першим професором, від якого роз-
починається викладання оториноларинголо-
гії в Україні, був Микола Маркіянович Вол-
кович (1855-1925). У кінці XIX сторіччя в 
Олександрівській лікарні м. Києва він став 
читати для студентів курс ринології. М.М. 
Волкович фундаментально займався скле-
ромою, дав опис склеромного ураження 
зовнішнього носа, вивчив збудник склеро-
ми, який згодом став називатись паличкою 
Волковича-Фріша. 

М.М. Волкович розробив кістково-
пластичну операцію на лобній пазусі, про 
яку доповів у 1896 р. в Києві на VI Пиро-
говському з’їзді, удосконалив методику 
трепанації соскоподібного відростка, рино-
пластику, а також займався розробкою опе-
рацій на гортані. 

Академіка М.М. Волковича по праву 
називають основоположником оторинола-
рингології в Україні. 

У 1900-1920 рр. в Києві, Одесі, Хар-
кові створювались стаціонари на 10-15 лі-
жок при лікарнях та військових госпіталях.  

У той же час почали виникати перші 
об’єднання лікарів. У 1906 р. в Україні було 
створено Київське наукове товариство 
лікарів, до складу якого ввійшла секція 
оториноларингології. 

Напередодні Першої Світової війни у 
грудні 1910 р. із цієї секції було організова-
но Київське наукове товариство оторинола-
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рингологів, яке очолював приват-доцент 
Київського університету М.П. Трофімов 
(1861-1918).  

Майже одночасно почали створюва-
лись інші місцеві товариства оториноларин-
гологів. Зокрема, у 1911 р. проф. К.М. Шмі-
дтом (1857-1915) було засновано Одеське 
ЛОР-товариство. 

 Збереглись відомості, що під час 
Першої Світової війни та після неї (1914-
1917 рр.) у госпіталях ЛОР-хвороби склада-
ли третину всіх захворювань, смертність від 
внутрішньочерепних ускладнень при пато-
логії органа слуху та носа була досить висо-
кою, а хірургічна діяльність ЛОР-
стаціонарів була ще недостатньою. 

Засновником першої клініки та кафед-
ри оториноларингології в Україні вважаєть-
ся Олександр Митрофанович Пучковсь-
кий (1881-1937 рр.). У 1919 р. він прочитав 
пробні лекції на звання приват-доцента. У 
1920 р. О.М. Пучковським створена перша 
самостійна кафедра оториноларингології в 
Одеському медичному інституті, а згодом у 
1926 р. – ЛОР-кафедра в Київському меди-
чному інституті. Майже одночасно у Києві 
на бульварі Шевченка була відкрита ЛОР-
клініка на 40 ліжок. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проф. О.М. Пучковський (1881-1937 рр.) 

Проф. О.М. Пучковський володів ши-
роким обсягом оториноларингологічних 
втручань, зокрема, онкологічних, пластич-
них, ендоназальних. 

У 1926 р. вийшов перший підручник 
визнаного корифея української оторинола-
рингології проф. О.М. Пучковського з хво-
роб вуха, горла та носа, у 1930 р. – капіта-
льна праця «Склерома горішніх дишних 
шляхів». Другий підручник, призначений 
для лікарів та студентів, вийшов у 1932 р. 
під назвою «Хвороби органа слуху і верхніх 
дишних органів у дітей і підлітків».  

Одночасно проф. О.М. Пучковський 
плідно працював у Всесоюзному, а згодом у 
Всесвітньому комітеті по боротьбі зі скле-
ромою. За його ініціативою була організо-
вана ЛОР-допомога у таких обласних міс-
тах, як Чернігів, Вінниця, Кам’янець-
Подільський, Херсон, Житомир, Катерино-
слав (Дніпропетровськ).  

 Професором С.Г. Сурукчі (1862-
1932) була заснована у 1922 р. кафедра ото-
риноларингології у Харківському медично-
му інституті. С.Г. Сурукчі нею завідував до 
1929 р., впроваджуючи нові методи діагнос-
тики – пряму ларингоскопію, верхню трахе-
обронхоскопію та езофагоскопію. 

 У 1930 р. завідувачем цієї кафедри 
став проф. Соломон Маркович Компанієць 
(1873-1941). Він у 1924 р. заснував перший 
журнал за спеціальністю «Журнал ушных, 
носовых и горловых болезней», беззмінним 
редактором якого був до 1941 р.  

У той час кафедрою ЛОР-хвороб у 
Київському інституті удосконалення лікарів 
завідував відомий хірург-оториноларин-
голог проф. С.О. Ставракі (1876- 
1938). 

Проф. О.М. Пучковський приклав ба-
гато зусиль для створення Всеукраїнського 
наукового товариства оториноларингологів 
та для проведення 1-го з’їзду оторинолори-
нгологів УРСР у 1933 р., який на жаль не 
відбувся.  

У червні 1938 р., уже за ініціативою 
проф. С.М. Компанійця, було проведено 
перший з’їзд оториноларингологів УРСР, 
на якому засновано Українське республі-
канське наукове товариство оториноларин-
гологів (УРНТО), прийнято Статут та обра-
но правління товариства.  
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Проф. С.М. Компанієць (1872-1941 рр.) 

 

До складу Правління увійшли відомі 
спеціалісти з оториноларингології – профе-
сори Гешелін, Гінзбург, Лєтнік, Натанзон, 
Розенблат, Трамбицький, Харшак, Шварц-
берг, Ярославський, також доценти Дави-
дов, Коломійченко, Тихомиров, Ратнер, 
Місіонжник, д-р Вороб’євський.  

Заслужений діяч науки, проф. С.М. 
Компанієць був обраний головою правління 
товариства.  

На той час оториноларингологія в 
Україні досягла значних успіхів як у профе-
сійному, так і в науковому відношенні. Зро-
сло забезпечення оториноларингологічними 
інструментами та апаратурою (бронхофаго-
скопами, низкою дрібних інструментів, а 
також апаратами для фізичних методів лі-
кування, зокрема інгаляційними апаратами). 
Виділились такі окремі галузі оторинолари-
нгології, як фоніатрія, сурдологія, профпа-
тологія, ЛОР-онкологія. 

Видано цілий ряд монографій відо-
мих вчених-оториноларингологів, 4-
томний посібник для отоларингологів, збі-
рники, в яких були надруковані наукові 
роботи, що відображали всі галузі отори-
ноларингології.  

У 1939 р. товариством оториноларин-
гологів УРСР проведена перша науково- 

практична конференція у м. Вінниці, на якій 
обговорювались питання епідеміології, еті-
ології, діагностики склероми та призначен-
ня лікування. 

Паралельно з розвитком оторинола-
рингології на початку XX століття у Східній 
Україні розвивалась оториноларингологія у 
Західній Україні. Так, кваліфіковану отори-
ноларингологічну допомогу населенню Бу-
ковини, Закарпаття, Галичини (Львівщини, 
Станіславщини, Тернопільщини), а також 
Волині надавали оториноларингологи на-
родних лікарень та різних шпиталів.  

Початок викладання оториноларинго-
логії у Львові, як самостійної дисципліни, 
пов'язаний з ім'ям проф. Антона Станіслава 
Юраша. Він організував кафедру оторино-
ларингології у 1908 р. та керував нею до 
1914 р. До цього часу використовуються 
відомі щипці Юраша для видалення пухлин 
носоглотки, а також канюля Юраша для 
дренування верхньощелепної пазухи. 

Від 1919 до 1946 р. кафедру очолював 
проф. Теофіл Залевський. 

Відомий львівський хірург Євген Тит 
Бурачинський, як М.М. Волкович у Києві, 
працював одночасно загальним хірургом і 
оториноларингологом. Від 1925 р. він керу-
вав хірургічним та оториноларингологічним 
відділами народної лікарні, був одним з 
ініціаторів створення Українського Шпита-
лю, у якому представляв дві вищезгадані 
галузі клінічної медицини. 

Під час Другої Світової війни отори-
ноларингологія, як і вся система охорони 
здоров'я України, зазнала суворих випробо-
вувань. Багато фахівців загинуло, роз'їха-
лось по різних краях. Ентузіастами у підго-
товці кадрів стали відомі вчені: Л.Л. Фру-
мін, Я.О. Шварцберг, О.С. Коломійченко, 
Л.А. Зарицький, Л.А. Луковський та інші, а 
також обласні отоларингологи. 

Після війни Українське наукове това-
риство оториноларингологів відновило дія-
льність. У червні 1948 р. був проведений II 
з'їзд оториноларингологів УРСР в м. Києві. 
Делегати з’їзду обрали новий склад прав-
ління товариства, головою якого став за-
служений діяч науки, проф. Яків Олександ-
рович Шварцберг (1885-1969), завідувач 
кафедри оториноларингології Київського 
медичного інституту, що був головним ото-
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риноларингологом України під час війни та 
у післявоєнний період.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Проф. Я.О. Шварцберг (1885-1969) 
 

На II з’їзді розглядались питання 
склероми, підвищення ефективності ліку-
вання пацієнтів з хворобами вуха, носа і 
горла. У доповідях зазначено, що з появою 
антибіотиків аміноглікозидного та пеніци-
лінового рядів підвищилась ефективність 
лікування осіб з тяжкими гострими, а також 
хронічними бактеріальними захворювання-
ми вуха, горла, носа, у тому числі туберку-
льозного походження. Відмічено, що значно 
знизилась смертність від оториногенних 
синус-тромбозів, менінгітів, абсцесів мозку, 
а також зареєстровано досягнення у ліку-
ванні хворих на склерому. 

Після приєднання Волинської, Закар-
патської, Львівської, Тернопільської, Станіс-
лавської (тепер Івано-Франківської), Рівнен-
ської та Чернівецької областей до складу 
УРСР у післявоєнні роки в них були створені 
або відновлені (1946-1954 рр.) місцеві това-
риства оториноларингологів, що ввійшли до 
товариства оториноларингологів УРСР. 

У 1955 р. на пленумі Правління рес-
публіканського товариства оториноларино-
логів України був обраний головою проф. 

Олексій Сидорович Коломійченко (1898-
1974), який очолював його майже 19 років. 

У січні 1959 р. відбувся поновлений 
випуск науково-практичного двомісячного 
«Журналу ушных, носовых и горловых бо-
лезней» при активній участі проф. О.С. Ко-
ломійченка, котрий тривалий час (до 1974 
р.) був його головним редактором.  

У цей період велика увага була надана 
проблемі приглухуватості, пов’язаній з ото-
склерозом. Були розроблені та удосконалені 
слуховідновлювальні операції при цій хво-
робі. У зв’язку з успішним розвитком слу-
ховідновлювальної хірургії при отосклерозі 
зусиллями проф. О.С. Коломійченка та тво-
рчого колективу отохірургів у вересні 1960 
р. був заснований Київський науково-
дослідний інститут отоларингології, який 
заслужено тепер носить його ім’я.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проф. О.С. Коломійченко (1898-1974) 
 
Основна заслуга широкого впрова-

дження слуховідновлювальної хірургії при 
отосклерозі належить проф. О.С. Коломій-
ченку, за що він був у 1963 р. у складі коле-
ктиву удостоєний найвищої на той час на-
городи – Ленінської премії. 

У червні 1964 р. скликано III з’їзд 
отоларингологів УРСР у м. Києві, який був 
підготовлений товариством оториноларин-
гологів УРСР та Київським науково-
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дослідним інститутом отоларингології МОЗ 
УРСР під головуванням заслуженого діяча 
науки та техніки України проф. О.С. Коло-
мійченка. Це був особливий з’їзд, який мо-
жна розглядати як тріумфальний завдяки 
успіхам, що були досягнуті у проблемі хі-
рургічного лікування хворих на отосклероз. 

У програмній доповіді проф. О.С. Ко-
ломійченко акцентував увагу на тому, що 
історія медицини, зокрема хірургії, не знала 
ні однієї операції, на долю котрої випав би 
такий колосальний успіх, а саме – операції 
на стремені при отосклерозі та її перемож-
ної ходи з країни до країни, з одного конти-
ненту до другого. 

У тому ж 1964 р. була проведена То-
вариством оториноларингологів УРСР та 
Київським науково-дослідним інститутом 
отоларингології науково-практична конфе-
ренція по обміну передовим досвідом в га-
лузі слуховідновлювальних операцій при 
отосклерозі.  

У 1967 р. відбулася наукова конфере-
нція оториноларингологів України, присвя-
чена 50-річчю Жовтневої революції, де роз-
глядались проблеми отосклерозу, а також 
глухоти та приглухуватості, викликаної 
різними патологічними станами середнього 
та внутрішнього вуха. 

У 1971 р. відбувся IV з’їзд отоларин-
гологів УРСР, організований Українським 
республіканським науковим товариством 
оториноларингологів в м. Києві під егідою 
чл.-кор. АН УРСР, проф. О.С. Коломійчен-
ка. Тематика з’їзду – удосконалення отори-
ноларингологічної допомоги населенню, 
зокрема розробка нових методів лікування 
при ангіні і хронічному тонзиліті; хірургіч-
ного втручання при хронічному гнійному 
отиті, у тому числі сануючих та слуховідно-
влювальних операцій.  

Зросла популярність «Журнала уш-
ных, носовых и горловых болезней», значно 
збільшився його об’єм та тираж. За звітний 
період (1965-1971 рр) видано 6 наукових 
збірників, 11 монографій.  

О.С. Коломійченко створив значну 
школу отоларингологів. З цієї школи вийшли 
відомі вчені та висококваліфіковані спеціалі-
сти, які успішно працювали або працюють у 
всіх напрямках оториноларингології – про-
фесори та доктори медичних наук: О.А. Єв-

дощенко, В.О. Гукович, І.А. Курилін, О.К. 
Покотиленко, Е.В. Гюллінг, Г.А. Опанащен-
ко, К.М. Веремієнко, О.І. Циганов, А.П. Фе-
дотов, І.А. Яшан, Ю.О. Сушко, Г.Е. Тімен, 
А.А. Гюльхасян, С.І. Мостовий, А.І. Розкла-
дка, Л.Г. Розенфельд, В.А. Тринос, Т.В. Ши-
дловська та багато інших. Продовжуючи 
справу свого Учителя, вони стали керівни-
ками лабораторій та відділів інституту ото-
ларингології, оториноларингологічних ка-
федр медичних інститутів та інститутів удо-
сконалення лікарів, а також інших кафедр в 
інститутах медичного профілю.  

У вересні 1977 р. у м. Донецьку відбу-
вся V з’їзд оториноларингологів УРСР, ор-
ганізований Товариством під керівництвом 
заслуженого діяча науки, лауреата Держав-
ної премії УРСР, проф. Івана Авксентійови-
ча Куриліна (1918-1984). Основними на-
прямками його наукової діяльності були: 
розробка реконструктивно-відновлюваль-
них операцій у ділянці носа, гортані, трахеї, 
сторонні предмети дихальних шляхів та 
стравоходу, лікування з приводу внутріш-
ньочерепних ускладнень та склероми. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проф. І.А. Курилін (1918-1984) 
 
На V з’їзді був прийнятий оновлений 

Статут, в якому вказано, що товариство є 
громадською організацією, яка об’єднує на 
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основі спільності інтересів та за професій-
ною ознакою громадян УРСР – отоларинго-
логів, лікарів суміжних професій, а також 
спеціалістів з інших галузей знань, чия дія-
льність пов’язана з проблемами оторинола-
рингології для реалізації мети та завдань, 
передбачених Статутом.  

В статуті указано, що основною ме-
тою діяльності товариства є задоволення та 
захист законних соціальних, економічних, 
творчих, вікових та інших інтересів своїх 
членів, а також сприяння професійній, нау-
ковій діяльності спеціалістів оториноларин-
гологічного профілю, спрямованій на пок-
ращання рівня вітчизняної оториноларинго-
логічної науки та практики.  

На з’їзді обговорювались актуальні 
питання оториноларингології – організація 
невідкладної допомоги при всіх видах ЛОР-
патології, ранньої діагностики та лікування 
злоякісних захворювань ЛОР-органів. Від-
мічено розвиток об’єктивної аудіометрії 
(динамічної імпедансометрії, реєстрації 
різних видів слухових викликаних потенці-
алів), сурдологопедії, вестибулології, дитя-
чої оториноларингології.  

В жовтні 1983 р. проведено VI з’їзд 
оториноларингологів УРСР у Львові, орга-
нізований МОЗ УРСР і республіканським 
науковим медичним товариством оторино-
ларингологів. Головою оргкомітету з’їзду 
був голова правління УРНМТО – проф. І.А. 
Курилін, завідувач кафедри хвороб вуха, 
горла і носа Київського медичного інститу-
ту ім. О.О. Богомольця з 1963 по 1984 р.   

Тематика з’їзду – шляхи удоскона-
лення оториноларингологічної допомоги 
населенню, методів діагностики захворю-
вань носа, гортані, вуха та внутрішньочере-
пних ускладнень, а також призначення лі-
кування. Відмічено нові досягнення реконс-
труктивно-відновлювальних втручань при 
хронічних гнійних середніх отитах, розгля-
нуто їх наслідки, а також проведення ульт-
развукової, лазерної та кріотерапії при запа-
льних захворюваннях ЛОР-органів. 

На з’їзді головою товариства було пе-
ребрано проф. І.А. Куриліна, заступником – 
директора Інституту отоларингології, Лау-
реата Державної премії УРСР проф. Олексія 
Івановича Циганова (1928-1985), автора 
науково обґрунтованих розробок нових 

способів ранньої діагностики, консерватив-
ного та хірургічного лікування при доброя-
кісних, а також злоякісних новоутвореннях 
вуха, горла і носа із застосуванням кріоте-
рапії, магнітних полів, ультразвуку. 

26 квітня 1986 р. на Чорнобильській 
атомній електростанції виникла найбільша 
на той час у світі за своїми масштабами те-
хногенна аварія, яка змінила у свідомості 
людства планети відношення до «мирного» 
атома, викликала велике напруження у сус-
пільстві та погіршення стану психо-
соматичного здоров’я великого контингенту 
опромінених людей. Були мобілізовані зу-
силля на удосконалення діагностичних дос-
ліджень, лікувально-профілактичних та ре-
абілітаційних заходів при хворобах, які ви-
никли у ЛОР органах внаслідок іонізуючого 
опромінення.  

У жовтні 1989 р. у м. Одесі відбувся 
VII з’їзд оториноларингологів УРСР, який 
проводився МОЗ УРСР та республікансь-
ким науковим товариством оториноларин-
гологів під головуванням проф. Олени Анд-
ріївни Євдощенко, завідувача кафедри ото-
риноларингології Київського інституту удо-
сконалення лікарів.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проф. О.А. Євдощенко 
 

Відомий її вагомий внесок у розвиток 
дитячої оториноларингології – нові методи 
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лікування хворих на гострий стенозуючий 
ларингіт, трахеобронхіт з використанням 
протинабрякових сумішей. Широкого за-
стосування набули способи діагностики 
латентного отоантриту у дітей з урахуван-
ням виду токсикозу, цитохімічних дослі-
джень ексудату з порожнин середнього вуха 
та комплексна терапія з використанням пос-
тійного дренування антруму. Досліджува-
лась нейросенсорна приглухуватсть при 
отосклерозі, а також розроблено комплекс-
не лікування з приводу нейросенсорної при-
глухуватості в залежності від етіології та 
стану церебральної гемодинаміки.  

Доля подарувала відомому вченому 
проф. О.А. Євдощенко активне довголіття. 
Вона понад 50 років працює у «Журналі 
вушних, носових і горлових хвороб» як 
член редколегії, відповідальний секретар, 
головний редактор, а з 1996 р. по даний час 
– як заступник головного редактора.  

Основна тематика VII з’їзду оторино-
ларингологів УРСР – актуальні питання 
сучасної оториноларингології: гострі та 
хронічні захворювання вуха, носа, навколо-
носових пазух, їх діагностика, лікування, 
реабілітація. 

На цьому з’їзді Головою Правління 
товариства був обраний проф. Д.І. Заболот-
ний – директор Інституту отоларингології.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Академік НАМН України Д.І. Заболотний 

В травні 1995 р. у м. Києві відбувся 
VIII з’їзд оториноларингологів України під 
егідою Голови Правління товариства – 
проф. Д.І. Заболотного. 

 Основна тематика з’їзду: 1. Організа-
ція оториноларингологічної допомоги в 
Україні та перспективи її розвитку. 2. Діаг-
ностика та лікування запальних захворю-
вань носа і навколоносових пазух, гортані 
та глотки. 3. Діагностика, консервативне та 
хірургічне лікування вуха. 4. ЛОР-
онкологія.  

У травні 1997 р. товариство перереєс-
тровано, відповідно до Конституції Украї-
ни, у Міністерстві юстиції України як гро-
мадська організація під назвою «Українське 
наукове медичне товариство лікарів отори-
ноларингологів» (УНМТЛО), отримано ста-
тус юридичної особи з обсягом цивільних 
прав та обов’язків, які визначені засновни-
цькими документами. 

Починаючи з 1997 р., завдяки чітко 
налагодженій організаційній та координую-
чій роботі голови правління товариства та 
оргкомітету, щорічно відбуваються весняні 
та осінні науково-практичні конференції, 
які стали вже традиційними. Ці конференції 
присвячені актуальним проблемам сучасної 
оториноларингології – новим технологіям 
діагностики та лікування пацієнтів із захво-
рюваннями ЛОР-органів. 

Конференції відбуваються у різних 
містах України (Київ, Вінниця Донецьк, 
Львів, Луганськ, Харків, Сімферополь, Се-
вастополь, Судак, Черкаси, Чернігів, Черні-
вці, Ужгород, Ялта). На них представлена 
інформація про новітні досягнення вітчиз-
няної та світової оториноларингологічної 
науки і практики, а також суміжних медич-
них галузей. 

Конференції користуються великою 
популярністю серед оториноларингологів, 
бо являються хорошою школою для підви-
щення професійного рівня та атестації фахі-
вців, для підготовки наукових і педагогіч-
них кадрів, важливими для професійних та 
наукових контактів, для обміну досвідом. 

IХ з’їзд оториноларингологів України 
відбувся у вересні 2000 р. в м. Києві. Орга-
нізаторами з’їзду були: АМН України, УН-
МТЛО та ДУ «Інститут отоларингології ім. 
проф. О.С. Коломійченка АМН України» 
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під керівництвом чл.-кор. АМН України, 
проф. Д.І. Заболотного.  

Програма з’їзду – фізіологія та пато-
логія верхніх дихальних шляхів, захворю-
вання вуха та ЛОР-онкологія.  

На час роботи з’їзду вже працювало 
27 місцевих осередків Українського науко-
вого медичного товариства лікарів оторино-
ларингологів, в тому числі у всіх областях 
України, в м. Києві, в автономній республіці 
Крим, а також у м. Севастополі.  

У січні 2002 р. засновано спеціалізо-
ваний науково-інформаційний журнал «Ри-
нологія». Перший його випуск приурочено 
до роботи Першого з’їзду алергологів Укра-
їни, який відбувся в м. Києві у квітні 2002 
р., де розглядались актуальні питання алер-
гічної служби в Україні.  

Головним редактором цих авторитет-
них «Журналу вушних, носових і горлових 
хвороб» та журналу «Ринологія» є Голова 
Правління УНМТЛО проф. Д.І. Заболотний.  

Х з’їзд оториноларингологів України 
відбувся у травні 2005 р. в м. Судак (Крим) 
під головуванням чл.-кор. НАМН України, 
проф. Д.І. Заболотного. З’їзд був представ-
ницьким та викликав інтерес світової ото-
риноларингології. У ньому взяло участь 
понад 700 делегатів та учасників, гостей з 
колишнього СРСР, Польщі, Чехії, Німеччи-
ни, Італії, Туреччини, Швеції та інших кра-
їн, заслухано понад 100 цікавих доповідей. 

На цьому з’їзді вперше виконано гімн 
Українського наукового медичного товари-
ства лікарів оториноларингологів (слова – 
проф. Федора Тишка – відомого вченого 
оториноларинголога, а музика – композито-
ра Геннадія Татарченка), який прийнято 
членами товариства. 

У травні 2010 р. відбувся ХІ з’їзд ото-
риноларингологів України в м. Судак під 
егідою голови правління УНМТЛО акаде-
міка НАМН України Д.І. Заболотного. В 
ньому взяло участь понад 1000 делегатів та 
учасників нашого товариства, а також гос-
тей ближнього та далекого зарубіжжя.  

Програма з’їзду: 1. Історія оторинола-
рингології. 2. Діагностика та лікування за-
пальних та алергічних захворювань верхніх 
дихальних шляхів. 3. Отологія, аудіологія, 
вестибулологія, кохлеарна імплантація. 4. 
Загальні питання оториноларингології. 

Робота з’їзду, як завжди, проходила 
цікаво з прекрасно ілюстрованими та зміс-
товними доповідями, а також обговоренням 
перспективних напрямків розвитку науки та 
практики в оториноларингології. 

Аналізуючи роботу товариства у різні 
періоди 75-річного існування, можна підк-
реслити, що як для професійного громадсь-
кого об’єднання вона розвивається та удо-
сконалюється в залежності від рівня меди-
цини та, зокрема, від потреб оториноларин-
гології в Україні як окремої спеціальності. 

За 75-річний період існування товари-
ства організовано та проведено 11 з’їздів 
отоларингологів України, понад 80 інших 
заходів (конгресів, науково-практичних 
конференцій, симпозіумів, семінарів) за 
актуальними проблемами різних галузевих 
напрямків оториноларингології. 

Славний 75-річний ювілей Українське 
наукове медичне товариство лікарів отори-
ноларингологів відзначає активною діяльні-
стю та новими досягненнями у оторинола-
рингологічній науці та практиці. 

Продовжуючи естафету основополо-
жників вітчизняної оториноларингології, 
наша сучасна оториноларингологія, згурто-
вана в Українське науково-медичне товари-
ство лікарів оториноларингологів, постійно 
впроваджує в клінічну практику нові мето-
ди діагностики ЛОР-захворювань лікуван-
ня, профілактики, реабілітації даного кон-
тингенту хворих.  

Отримали розвиток ендоскопічні опе-
рації при захворюваннях носа та навколоно-
сових пазух, а також вуха і гортані. Прово-
диться ендоскопічне ендоназальне видален-
ня гіпофізу «в 4 руки» (оперують отоларин-
голог та нейрохірург одночасно). 

Освоєно ендоскопічне ендоназальне 
хірургічне втручання з приводу патології 
верхівки пірамідки та кавернозних синусів, 
а також акустичної невриноми ретросигмо-
видним та транслабіринтним доступами. 

В Україні успішно виконуються ото-
нейрохірургічні операції як при тимпаналь-
них, так і при яремних гломусних пухлинах 
з екстра- та інтракраніальним розповсю-
дженням, а також впроваджено хірургічне 
втручання при парезі лицевого нерва. 

Успішно проводяться хірургічні опе-
рації з приводу краніофаціальних пухлин як 
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розширеним, так і найменш інвазивним 
способами. Виконуються пластичні та ре-
конструктивні операції носа, горла, вуха. 
Здійснюється кохлеарна імплантація у до-
рослих та дітей. Вивчається можливість 
використання стовбурових клітин в отори-
ноларингології. Розробляються комплексні 
методи лікування хворих на хронічний 
гнійний отит, ускладнений холестеатомним 
процесом, а також на секреторний отит. 
Впроваджуються, а також удосконалюються 
нові методи лікування при ЛОР-
онкопатології (хірургічні, променеві та ме-
дикаментозні). 

Створено центр алергологічних захво-
рювань верхніх дихальних шляхів та носа. 
Розроблений новий сублінгвальний метод 
специфічної імунотерапії (СІТ) із застосу-
ванням пилкових та побутових алергенів. 

Удосконалюються методи діагности-
ки, лікування професійної сенсороневраль-
ної приглухуватості шумової етіології, су-
динного, вірусного, бактеріального й радіа-
ційного ґенезу, а також професійних розла-
дів голосу.  

Активно публікуються монографії 
провідних вчених отоларингологів сучаснос-
ті, підручники з оториноларингології, а та-
кож збірники наукових матеріалів з’їздів та 
щорічних традиційних науково-практичних 
конференцій оториноларингологів України, 
у тому числі присвячених 90-річчю, 100-
річчю, 110-річчю, 115-річчю з дня наро-
дження видатного вченого оториноларинго-
лога, члена-кореспондента Академії Наук 
України, професора О.С. Коломійченка. Ви-
даються довідникові та інформаційні матері-
али, в тому числі у вигляді методичних ре-
комендацій, інформаційних листів.  

Товариство працює у тісному контакті 
як з аналогічними товариствами СНД, так і 
з відомими спеціалістами ближнього (Бол-
гарії, Польщі, Словаччини, Чехії) та даль-
нього зарубіжжя (Австрії, Англії, Бельгії, 

Ізраїлю, Італії, Канади, Німеччини, Франції, 
США, Туреччини, Швеції та інших країн).  

Українське товариство входить до 
складу Європейських та Всесвітніх громад-
ських професійних організацій, які неодно-
разово проводили конгреси та симпозіуми в 
Україні. Наприклад, у червні 1991 р. в Києві 
відбувся Європейський конгрес з фоні атрії, 
у 1994 р. – Українсько-американська кон-
ференція з оториноларингології,  у травні 
2004 р. – XI щорічна традиційна конферен-
ція Українського наукового медичного то-
вариства оториноларингологів за участю 
Європейського товариства оториноларинго-
логів; у 2007 р. в Місхорі проведено ХХІ 
Асамблею Міжнародної Академії оторино-
ларингології – хірургії голови та шиї; у ве-
ресні 2011 р. в Києві відбувся міжнародний 
конгрес з назального поліпозу, а восени 
2012 р. – III всесвітнє турне IFHNOS, прис-
вячене 100-річчю з дня народження М.М. 
Блохіна на тему: «Сучасні аспекти лікуван-
ня пухлин голови та шиї», де провідні вчені 
світу обмінювались передовим досвідом 
діагностики, комбінованого лікування, а 
також пластичних і реабілітаційних заходів 
при доброякісних та злоякісних новоутво-
реннях. Більше 10 років щорічно восени 
спільно з Асоціацією отіатрів, отоневроло-
гів та отонейрохірургів проводяться Міжна-
родні семінари з мікрохірургії вуха за учас-
тю провідних спеціалістів України, Німеч-
чини, Франції та Росії. 

 Видатні вчені нашого товариства та-
кож часто виступають зі своїми досягнен-
нями на відповідних зарубіжних кворумах.  

 Українське наукове медичне товарис-
тво оториноларингологів у всі часи свого 
існування, безперечно, було і є важливою 
ланкою у науковій та практичній діяльності 
оториноларингологічної служби нашої кра-
їни, успішно вирішувало у минулому, а та-
кож вирішує актуальні задачі сьогодення, 
планує розвиток майбутніх досліджень. 
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