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НЕКРОЛОГ 
 
УДК 616.092(Красій) 

КРАСІЙ РОСТИСЛАВ ІВАНОВИЧ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ростислав Іванович Красій народився 

в с. Думенка Хмельницького району Вінни-
цької області 28 лютого 1935 р. У 1954 р. 
закінчив Вінницьку середню школу № 3.  
З 1954 до 1956 р. перебував в рядах Радян-
ській Армії на о. Сахалін у радіолокаційних 
частинах протиповітряної оборони. У 1957 
р. поступив у Вінницький медичний інсти-
тут ім. М.І. Пирогова, який закінчив у 1963 
р. З 1963 до 1968 р. працював лікарем-
отоларингологом в системі Целіноградсько-
го міського відділу охороні здоров’я Казах-
стану. У 1968 р. був обраний на посаду аси-
стента кафедри ЛОР-хвороб Целіноградсь-
кого медичного інституту, де працював до 
1970 р.  

У 1970 р. переїхав до Києва, де до 
2001 р. працював лікарем-онкологом кліні-
чної лікарні №23. З 1977 до 1986 р. викону-

вав обов’язки завідуючого ЛОР-онко відді-
ленням.  

Працював та набирався досвіду поряд 
з такими видатними ЛОР-онкологами, як 
чл.-кор. АН України, проф. О.С. Коломій-
ченком, проф. О.І. Цигановим, проф.  
Г.А. Опанащенком, доц. І.І. Венделовським. 
Вивчав та глибоко освоїв клінічну онколо-
гію – хірургічні втручання при злоякісних 
новоутвореннях ЛОР-локалізації. Разом з 
колегами відділу виконував резекції горта-
ні, які впровадив у відділі проф. О.І. Цига-
нов після поїздки до Франції, де освоїв хі-
рургічні втручання на гортані в клініці Ле-
ру-Робера. Проходив курси удосконалення 
в провідних клініках країни у проф. В.С. 
Погосова та інших. Провів велику кількість 
хірургічних втручань при онкопатології 
ЛОР-органів.  

Поряд з клінічною діяльністю, у спів-
праці з лабораторією патофізіології працю-
вав над дисертаційною роботою під керів-
ництвом проф. О.Ф. Мельникова на тему 
«Клініко-експериментальне обґрунтування 
застосування нових імуномодуляторів типу 
фенілімідазотіазолу у хворих на рак горта-
ні», яку з успіхом захистив у 1989 р.  

 Ростислав Іванович був активним па-
тріотом України і після утворення незалеж-
ної Української держави приймає участь у 
всіх патріотичних заходах країни. 

Впродовж наступних років життя брав 
участь у багатьох конференціях і з’їздах 
наукового товариства отоларингологів 
України. Продовжував активну хірургічну 
діяльність у відділені. Навчав молодих ліка-
рів, клінічних ординаторів та аспірантів 
хірургічним методам лікування ЛОР-
онкологічних хворих. 

За всю свою лікарську діяльність ним 
прооперовано біля 4 тисяч хворих. Деякі 
ще й досі живі і спостерігаються в поліклі-
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ніці інституту і щиро вдячні Ростиславу 
Івановичу за його хірургічну майстерність. 
Він оперував філігранно та уміло, був 
принциповим до правил асептики та анти-
септики. 

Душевний та щирий, він користувався 
пошаною серед колег по роботі та керівниц-
тва. Під його патронажем зросла майстер-
ність багатьох молодих хірургів. 

Не дивлячись на тяжку хворобу, Рос-
тислав Іванович продовжував працювати у 
відділі. 

16 грудня в терапевтичному відділен-
ні лікарні № 7 перестало битися серце хіру-
рга-онколога. 

 Пам’ять про Р.І. Красія завжди зали-
шиться серед співробітників Інституту та 
ЛОР-онкологів України.  
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