
Лікар.
Учений.
Учитель

Спробую розповісти про свого
прекрасного вчителя — Олексія
Сидоровича Коломійченка, який

володів гострим розумом, умінням ба�
чити головне, постійно прагнув до
наукового пошуку, спрямованого на
полегшення страждань хворого, до
звеличення своєї улюбленої отола�
рингології.

Німецький художник Альбрехт
Дюрер, що залишив помітний слід
в історії точних наук, радив молодому
художнику: «Перед тобою різноманітні
науки, обери собі одну, яка може бути
тобі корисною, вивчи її, не шкодуй
праці, поки не досягнеш того, що вона
буде давати тобі радість…»

О. С. Коломійченко обрав отола�
рингологію та присвятив їй усе жит�
тя. Він не лише сам багато зробив для
своєї спеціальності, а й захопив нею
численних своїх учнів — і ця наука
давала радість багатьом його учням,
як дає її й досі його послідовникам.

Народився Олексій Сидорович
Коломійченко 30 березня 1898 року
в місті Шпола Київської області у ве�
ликій  селянській  сім’ї.

У 1919 році О.С.Коломійченко
поступив на юридичний факультет

Київського університету. Лекції не
захопили його, і вже через місяць він
перейшов на медичний факультет,
з якого згодом утворився Київський
медичний інститут (зараз — імені
академіка  О.О.Богомольця).

На медичному факультеті в той
час працювала плеяда відомих уче�
них педагогів. Коломійченко часто
згадував анатома Старкова — блис�
кучого лектора і вченого; молодого
тоді ще асистента М.С.Спірова — ви�
сокоосвіченого, напрочуд скромного
ученого, який вирізнявся доброзич�
ливістю, готовністю безкорисливо
допомогти студентам, широкою
і різнобічною ерудицією, відданістю
науці. А також хірургів — М.М.Вол�
ковича, О.П.Кримова, терапевтів —
Ф.Г.Яновського, М.М.Губергріца,
М.Д.Стражеска, В.М.Іванова, пато�
фізіолога  М.  М.  Сиротиніна…

Значну роль у формуванні Ко�
ломійченка як ученого зіграв Микола
Маркіянович Волкович, що створив
школу не лише хірургів загального
профілю, а й окремих галузей хірургії.
Це його учні М.Я.Харшак та О.С.Ко�
ломійченко стояли біля витоків станов�
лення хірургічної оториноларингології.
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На своєму 75�річному ювілеї
Олексій Сидорович говорив:
«Найбільший вплив на мене справив
Микола Маркіянович Волкович —
основоположник оториноларинго�
логії в Україні. Хірургічна клініка Вол�
ковича прищепила мені любов до
хірургії, стала школою і хірургічної
майстерності, і її недосяжних для
мене висот. Його клініка стала й шко�
лою людяності, якою була перейнята
робота в операційній, перев’язочній,
на обходах, лекціях та практичних
заняттях».

Багато часу проводив студент
Коломійченко на кафедрі оторинола�
рингології, якою керував професор
О.М.Пучківський. Він побачив у юна�
кові потяг до знань, задатки хірур�
гічної  майстерності.

Перед самим закінченням інсти�
туту з Олексієм Сидоровичем трапи�
лася біда. Працюючи провідником на
Південно�Західній залізниці, він за�
студився, і в нього знизився слух. Це
було трагедією — адже він лише по�
чинав свою лікарську діяльність.
Консультації у відомих спеціалістів
та лікування не допомогли. Слух не
поліпшувався, хоча залишався дос�
татнім для продовження навчання. Ця
обставина значною мірою вплинула
на те, що Коломійченко вирішив об�
рати своєю спеціальністю оторино�
ларингологію й присвятити життя
боротьбі  з  глухотою.

Лікарська діяльність Коломійчен�
ка почалася 1924 року в Ізяславській
дільничній лікарні Шепетівського
округу, де він працював лікарем�ста�
жистом.

Потім Олексія Сидоровича відря�
дили на курси вдосконалення лікарів
у Київ. Завідував кафедрою в той час
С.О.Ставракі — талановитий хірург�
отоларинголог, автор багатьох науко�

вих праць, постійний співробітник та
діяльний учасник Журнала ушных,
носовых и горловых болезней. Він і
звернув увагу на виняткову працез�
датність молодого фахівця, його до�
питливість, хірургічну майстерність,
здібності до дослідницької роботи, і
згодом запросив його в клініку вуха,
горла, носа Київського інституту
вдосконалення лікарів на посаду
асистента. Під керівництвом Ставракі
Коломійченко вдосконалював знання
в галузі практичної оториноларинго�
логії і одночасно викладав на курсах.

Працював молодшим асистен�
том, старшим приват�доцентом, а з
1936 року — доцентом клініки. Пе�
рейнявши досвід своїх учителів,
Олексій Сидорович виявився талано�
витим хірургом, оперував упевнено
й красиво. Усі ці роки він активно
займався  також  науковою  працею.
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З 1936 року Коломійченко —
завідуючий великого дитячого отори�
ноларингологічного відділення, яке
він організував уперше в Україні
в районній лікарні імені М.І.Калініна
в Києві. На цій базі його самостійна
педагогічна діяльність почалася з чи�
тання лікарям — курсантам Київсько�
го інституту вдосконалення лікарів —
лекцій з отоларингологічних захво�
рювань дитячого віку. Клініка стала
центром розвитку нового на той час
напряму оториноларингології —
дитячої  хірургії  вуха,  горла,  носа.

У 1937–1940 роках Олексій Си�
дорович детально розробляє актуаль�
ні на той час питання лікування не�
мовлят із захворюваннями вуха при
токсичних диспепсіях. Ця патологія
тоді часто призводила до смерті. Ко�
ломійченко запропонував і впровадив
у практику антро� і тимпанопункцію,
які виявилися дуже ефективними,
сприяли  зниженню  смертності.

Олексій Сидорович уперше в
Києві й на Україні застосував вида�
лення сторонніх тіл з гортані, трахеї
та бронхів без трахеотомії і широко
запровадив у практику метод прямої
ларингоскопії у дітей. Він також упер�
ше застосував нові на той час препа�
рати — сульфідин та сульфазол — при
лікуванні дітей з отоантритами.

До 1936 року вчений опубліку�
вав 14 статей з оториноларингології,
і за сукупністю праць йому було при�
своєно ступінь кандидата медичних
наук (без захисту дисертації). У 1938
році після прочитання пробної лекції
на тему «Радикальна трепанація та її
ускладнення» Олексій Сидорович
отримав  звання  професора.

Коло наукових інтересів О.C.Ко�
ломійченка весь час розширювалося:
травми вуха, горла, носа, внутріш�
ньочерепні ускладнення хронічних

гнійних запалень середнього вуха,
абсцеси мозку, менінгіти, си�
нус�тромбози, лабіринтити, склерома
верхніх дихальних шляхів тощо.
Особливу увагу приділяв він лікуван�
ню хворих з абсцесами мозку — над�
звичайно важким ускладненням
гнійних запалень середнього вуха,
що стало основою для оформлення
його багатого клінічного досвіду і
численних спостережень у вигляді
докторської дисертації «Отогенні аб�
сцеси мозку (анатомічні та клінічні
спостереження)». Епіграфом до цієї
праці Олексій Сидорович узяв вислів:
«Нехай хірург розумом і оком діє ра�
ніше, ніж озброєною рукою». Дисер�
тацію він успішно захистив 17 грудня
1940 року, затвердження в ученому
ступені доктора медичних наук отри�
мав 17 травня 1941 року, перед са�
мою  війною.

Дуже скоро в керовану Ко�
ломійченком клініку почали прибувати
поранені з важкими травмами. Він усе
робив, щоб урятувати їхнє життя.
У складних умовах, коли поранені
прибували безперервно, особливо під
час героїчної оборони Києва, Олексій
Сидорович розробляв нові види опе�
рацій, адже нові типи зброї викликали
особливо тяжкі, комбіновані травми,
зокрема голови і шиї. Нерідко йому
доводилося оперувати цілу добу. Він
не міг залишити хворих, потік яких не
припинявся до останнього дня оборо�
ни Києва. Потрібно було евакуювати�
ся. Коли за Коломійченком прислали
машину, по шосе до Києва вже руха�
лись фашистські танки. Машина
встигла доїхати лише до Дарниці. Далі
дорога виявилася відрізаною, і Олек�
сію Сидоровичу довелося поверну�
тись додому.

В тимчасово окупованому Києві
Коломійченко працював у отоларин�
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гологічних закладах, здебільшого на
території лікарні імені М. І. Калініна.
Вірний син Вітчизни, він брав актив�
ну участь у наданні допомоги парти�
занам і учасникам київського під�
пілля. Ризикуючи життям, Олексій
Сидорович рятував юнаків та дівчат
від вигнання в Німеччину, поміщав їх
у клініку під виглядом тяжкохворих,
видавав фальшиві довідки. Був наго�
роджений медалями «За доблесну
працю у Великій Вітчизняній війні
1941–1945 рр.», «За бойові заслуги»,
«За оборону Києва», а також —
медаллю «Партизанові Вітчизняної
війни»  І  ступеня.

Після визволення Києва Ко�
ломійченко завідує кафедрою отола�
рингології стоматологічного факуль�
тету Київського медичного інституту,
згодом його обирають завідуючим ка�
федрою такого ж профілю Київсько�
го  інституту  вдосконалення  лікарів.

Був він чудовим педагогом, вва�
жав, що лікарі мають вивчати не
тільки оториноларингологію, а й інші
галузі медицини, обов’язково читати
іноземну фахову літературу. Вважав,
що для підготовки лікарів недостат�
ньо лише слухання лекцій і проведен�
ня практичних занять. З метою удос�
коналення роботи лікарів він з неве�
ликою бригадою співробітників
виїжджав у обласні та районні цен�
три, де працювали колишні курсанти.
Обхід хворих, аналіз роботи відділен�
ня, хірургічні операції, під час яких
асистував професор або його
співробітники, — такими були уроки
професорів.

Великою школою для фахівців
були його лекції. Залучення останніх
досягнень з оториноларингології, де�
монстрація «тематичних хворих»...
Школу блискучого клінічного мис�
лення демонстрували розбори хво�

рих. Пропустити такий розбір вважа�
лося великою втратою, тому ауди�
торія  завжди  була  переповнена.

Дуже чутливо ставився Олексій
Сидорович до всього нового, прогре�
сивного, наполегливо впроваджував
його в роботу клініки, в педагогічний
процес. У клініці систематично про�
водилися науково�практичні конфе�
ренції.

Олексій Сидорович піклувався
про молодь, прагнув, щоб вона про�
довжувала справу, розпочату стар�
шим поколінням. Разом з численними
учнями Олексій Сидорович вирішив
ряд важливих проблем сучасної ото�
ларингології. Під безпосереднім
керівництвом і за його участю було
підготовлено до захисту 22 док�
торські та 39 кандидатських дисер�
тацій. Деякі з них завершені й реко�
мендовані до захисту вже після
смерті  вченого.

Наукова, педагогічна та громад�
ська робота були для Олексія Сидоро�
вича джерелом радості й задоволення
впродовж усього життя. Не уявляв
собі відпочинку без творчої діяльності.
І під час відпустки, й у вихідні дні пра�
цював над рукописами дисертацій
своїх учнів, над монографіями, стаття�
ми. З повним правом він міг би повто�
рити висловлювання І.П.Павлова:
«Спасибі науці! Вона не лише напов�
нює життя інтересом і радістю, а й дає
опору і почуття власної гідності».

Майстерність Коломійченка в
операціях у галузі отоларингології
була незрівнянною. До речі, він во�
лодів усіма видами операцій на цих
органах, нерідко розширював зону
втручань, втручаючись у щелепно�
лицеву й офтальмологічну ділянки
(уропластика, операція Веста, енук�
леація очного яблука при онколо�
гічних  захворюваннях  тощо).
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Олексій Сидорович був блискучим
хірургом. Його учениця професор
О.А.Євдощенко згадує, що він «оперу�
вав дуже «анатомічно й красиво». При�
сутнім навіть здавалося, що здійснен�
ня найскладнішої операції просте й
доступне кожному, хто забажає її по�
вторити. Але насправді така чіткість і
простота дій хірурга грунтувались на гли�
бокому знанні анатомії, топографії, харак�
теру патологічного процесу. До речі, про�
фесор розраховув на те, що під час
операції асистент мислить синхрон�
но з ним, тому повинен передбачати
дії  хірурга.

Здається, нема розділу оторино�
ларингології, до якого Коломійченко
не зробив би вагомого внеску. Нап�
риклад, протягом усього життя він
займався злоякісними новоутворен�
нями верхніх дихальних шляхів.
Хірург запропонував, розробив
і впровадив у клінічну практику метод
накладання кисетного шва на глотко�
во�стравохідне сполучення при ла�
рингектомії. Це дає змогу герметично
закрити ранову поверхню й уберегти
її від потрапляння слини ще до
відсікання гортані. Спосіб цей
відіграє вирішальну роль у первинно�
му  загоюванні  гортані.

Коломійченко значно спростив
операцію повного видалення гортані,
зробив її доступною широкому колу
лікарів. До речі, розроблена ним ме�
тодика накладання кисетного шва за�
стосовується  й  за  кордоном.

У клініці широко вивчалось ме�
тастазування ракових пухлин гортані
в регіонарні лімфатичні вузли шиї.
О.С.Коломійчено запропонував
оригінальний метод «роздягання»
спільної сонної артерії при видаленні
регіонарних метастазів у ділянці шиї,
спаяних з адвентицієм магістральних
судин.

Особливо великі заслуги Ко�
ломійченка в галузі розробки нових
операцій при отосклерозі, що поліп�
шують слух. З 50�х років Олексія Си�
доровича не полишала думка про
хірургічне лікування хворих на ото�
склероз — консервативні методи не
давали бажаних результатів.

Втрата слуху — велика трагедія.
Глухота нерідко примушує залишати
улюблену справу, змінювати про�
фесію, часом робить людей інвалідами.
Одна з найчастіших причин глухоти —
отосклероз. Термін цей уперше запро�
понував у кінці ХІХ ст. А. Політцер —
основоположник оториноларингології
в Західній Європі. Учений дійшов
висновку: якщо видалити кістковий
наріст, повернути стремінцю рухливість,
слух має повернутися. Політцер розро�
бив техніку операції. Але оперативні
втручення, здійснені отохірургами
кількох країн з 1876 року, дали такий
низький результат і так багато важких
ускладнень, що сам автор операції пе�
реконував лікарів відмовитися від неї.

Якось Олексій Сидорович звер�
нув увагу на статтю американського
спеціаліста С.Розена, який описав
випадок з практики, коли під час виз�
начення ступеня фіксації стремінця у
хворого на отосклероз зондом ненав�
мисне зрушили підніжну пластинку
стремінця, і він став добре чути
одразу  ж  на  операційному  столі.

В кінці 1956 р. Розен приїхав до
Радянського Союзу й демонстрував у
кількох містах свої операції. Резуль�
тати були не завжди задовільними.
Але сам принцип такого хірургічного
втручання зацікавив Коломійченка,
і він почав інтенсивно готуватися до
такої операції, залучаючи до роботи
весь  колектив  кафедри.

Необхідно було почати з інстру�
ментів,  обміркувати  хід  операції.
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Олексій Сидорович знову й знову
вдосконалював свої знання з морфо�
логії і патоморфології вуха, вивчав і
створював схеми хірургічних втру�
чань, оперував на препаратах. Через
кілька місяців він значно модернізу�
вав техніку операції Розена й
повністю розробив оригінальний
підхід до барабанної перетинки, а та�
кож видалення задньої стінки слухо�
вого проходу, ввів новий принцип
розхитування  стремінця.

Необхідні були спеціальні інстру�
менти, оптичні прилади, яких до того
часу не знала оториноларингологія.
На допомогу прийшли інженери та
робітники київських заводів. За крес�
леннями Коломійченка і при його без�
посередній участі було виготовлено
мобілізатори, скальпелі, зонди,
долітця, щипці�гострозуби для вида�
лення найменших осколків кісток, га�
чечки для розхитування стремінця та
багато  інших  пристосувань.

Перший набір інструментів створи�
ли в кінці 1956 р. Коломійченко та слю�
сар�лекальник, майстер «Золоті руки»
П.О.Всеволодський (завод «Арсенал»).

Першу операцію при отосклерозі
за методом Розена Олексій Сидоро�
вич успішно провів хворому Миколі
Живалую 14 лютого 1957 року, і
отже став першим у нашій країні
лікарем, якому пощастило повернути
хворому світ звуків, втрачений через
отосклероз.

Щоденно на ім’я професора над�
ходили численні листи. Часто на кон�
вертах замість адреси було написа�
но: «Київ. Людині, яка повертає
слух». А з Алма�Ати надійшов лист з
таким написом: «Київ. Філатову слу�
ху». З Мурманська прийшов конверт
без адреси з проханням до праців�
ників пошти послати лист професору
О.С.Коломійченку: «Думаю, всі зна�

ють його в рідному місті, якщо він
відомий  усьому  світові».

Незабаром операції щодо мобілізації
стремінця почали проводити і в клініках
інших міст країни — Москви, Одеси,
Тбілісі, Ленінграда, Куйбишева (хірурги
В.Ф.Нікітіна, М.О.Преображенський,
С.М.Хечінашвілі, Л.А.Зарицький,
В.А.Гаєвський, К.Л.Хілов, І.Б.Солда�
тов та ін.). Це був справжній тріумф
оториноларингології ХХ століття,
відновної  хірургії.

У 1958 році в Ленінграді на V
Всесоюзному з’їзді отоларингологів
професор О. С. Коломійченко впер�
ше доповів про результати 321 опе�
рації у хворих на отосклероз. У ро�
боті з’їзду брав участь уже згадува�
ний американський учений Розен.
Саме тут, у Ленінграді, Розен оперу�
вав праве вухо Олексію Сидоровичу,
який з молодих років змушений був
користуватися слуховим апаратом.
На жаль, операція пройшла невдало.

Згодом В.В.Щуровський здійснив
реоперацію — поршневу стапедоплас�
тику. З’ясувалося, що ніжки стремінця
були зламані, ковадло вивернуте. Щу�
ровському вдалося домогтися по�
ліпшення слухової функції у свого вчи�
теля — він почав чути розмовну мову
на відстані метра. До операції ні
шепітну, ні розмовну мову Коломій�
ченко не сприймав.

Необхідість розв’язання таких
актуальних проблем, як глухота та
приглухуватість, онкологія в отори�
ноларингології, тонзилярна патологія,
розробка і впровадження в практику
нових методів діагностики та лікуван�
ня, організаційно�методичного
керівництва кафедрами оторинола�
рингології й лікувально�профілактич�
ними закладами отоларингологічного
профілю, ставала все настійнішою.
Потік хворих зростав. Олексій Сидо�
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рович невтомно переконував тих, від
кого залежало створення науко�
во�дослідного інституту отоларинго�
логії: «Україні потрібен такий інсти�
тут!» Влітку 1960 р. було прийнято
рішення про організацію такого
інституту в Києві. Директором його
було  призначено  Коломійченка.

У 1961 році було закінчено
будівництво клінічного, в 1974 —
спеціалізованого лабораторного кор�
пусів.

В 70�ті роки Коломійченко поста�
вив за мету створення республіка�
нського слуховідновного центру на
базі інституту. Це зробило б дос�
тупнішою кваліфіковану допомогу лю�
дям, які страждають на глухоту й при�
глухуватість. Кілька років він займався
проектуванням центру. Його було збу�
довано на кошти Українського това�
риства глухих і відкрито вже після
смерті вченого — 1978 р. (це зробив
його учень і наступник О.І.Циганов).

О.С.Коломійченко був скром�
ною, доброзичливою людиною, без�
межно закоханою в свою професію.
Велика трудова активність, всепогли�
наюча любов до праці, велика вимог�
ливість до себе і співробітників зро�
били його видатним ученим.
В 1967 р. його було обрано чле�
ном�кореспондентом АН України. До
цього часу він уже прооперував понад
5000 хворих, яким повернув слух.

Гарний зовні, по�людськи дуже
привабливий, Олексій Сидорович
незмінно викликав симпатію. Особ�
ливо гарними були в нього очі —
світло�карі, завжди молоді й веселі.
Зате коли він сердився, погляд його
ставав  грізним!

Йому завжди було притаманне
доброзичливе ставлення не лише до
хворих, а й взагалі до людей. Він до�
помагав порадами, матеріально, кло�

потався щодо прописки, отримання
квартири. Адже співробітників за�
прошували  з  усієї  республіки.

Олексій Сидорович був надзви�
чайно організованим і дисциплінова�
ним, ніколи не запізнювався і завжди,
дотримував слова. Такі якості він
цінував і в своїх учнях. Він умів доби�
рати людей, ставити перед ними за�
вдання, довіряв їм і надавав широке
поле діяльності для висловлення
власної  ініціативи.

Засідання, учасником яких був
Олексій Сидорович, проходили в
особливій атмосфері. Його заува�
ження, висловлювання, питання на�
строювали присутніх на ділове, доб�
розичливе обговорення. Пропоно�
вані ним нестандартні рішення
робили наради особливо цікавими
і корисними. Коломійченко завжди
вмів передбачати, які практичні ре�
зультати випливають із зроблених
висновків і, навпаки, які теоретичні
дослідження потрібні, щоб допомогти
практичній  отоларингології.

У 1974 р. він передав керування
інститутом своєму найближчому учню
професору О.І.Циганову. Нині інсти�
тутом керує доктор медичних наук,
професор, заслужений діяч науки і
техніки України, член�кореспондент
АМН України Д.І.Заболотний.

Ще один важливий аспект робо�
ти Коломійченка: він був ініціатором
відновлення видання «Журналу вуш�
них, носових і горлових хвороб», пе�
рерваного в роки Великої Вітчизня�
ної війни, і до останніх днів життя за�
лишався його головним редактором.

О.С.Коломійченко і колектив,
яким він керував, завжди підтримува�
ли творчі зв’язки з профільними
інститутами Москви і Ленінграда, з
отоларингологічними відділеннями й
лабораторіями науково�дослідних
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інститутів інших профілів, з кафедра�
ми оториноларингології медичних
закладів  СРСР  та  зарубіжних  країн.

В інститут нерідко приїжджали
вчені з різних країн — Франції, Угор�
щини, Болгарії, Чехословаччини, Ве�
ликої Британії, Югославії, США,
Японії, Фінляндії… Олексій Сидоро�
вич знайомив гостей з інститутом, ла�
бораторіями та клінічними відділами,
розповідав про завдання, основні на�
прями та перспективи наукової праці.

Олексій Сидорович прекрасно
розумів, що інститут — це не тільки
лабораторія і устаткування. Це ідеї,
це колектив ініціативних, діяльних і
талановитих однодумців. Тільки їм під
силу ставити й розв’язувати наукові
завдання, потрібні для справи охоро�
ни здоров’я. Олексій Сидорович шу�
кав людей постійно — і до створення
інституту, і тоді, коли інститут як
науковий  заклад  уже  мав  ім’я.

Доречно тут нагадати розповідь
Заслуженого діяча науки Російської
Федерації, професора Б. М. Сагало�
вича: «На жаль, мені не довелося бути
ні учнем, ні співробітником О.С.Ко�
ломійченка. Та, очевидно, є такі осо�
бистості в науці, які лишаються
в пам’яті навіть після однієї�двох
зустрічей. О.С.Коломійченко нале�
жить саме до таких людей. Уперше
я побачив його, цього інтересного
чоловіка, в 1955 році, коли, будучи
ще дуже молодим, приїхав до Києва
на конференцію отоларингологів
УРСР. Конференція була організова�
на професором Коломійченком. Мені
здається, він жодного разу не про�
пустив засідань. Я з великою увагою
стежив за його поведінкою, тому що
час від часу він звертався з коротки�
ми репліками до доповідача, і відчува�
лось, з якою увагою слухав він кожну
доповідь.

Признаюсь, я з хвилюванням че�
кав на свою чергу і, коли вийшов на
трибуну, почувався доволі невпевне�
но. На клінічній конференції я мав до�
повісти результати чисто експери�
ментальних досліджень, які ми зі
співробітниками очолюваної тоді
мною лабораторії патофізіології Мос�
ковського науково�дослідного інсти�
туту вуха, горла і носа проводили
впродовж кількох років. Не згадаю
зараз, яку реакцію викликала моя до�
повідь, але поступово хвилювання
вляглося, я закінчив виступ і сів на
своє місце в залі. Коли засідання
скінчилося, і всі, хто там був,
розійшлись, я затримався, розмовля�
ючи з кимось з колег. Як же я здиву�
вався, побачивши, що до мене йде
Олексій Сидорович. Він сказав мені
кілька похвальних слів про доповідь,
які я, звичайно, розцінив, як бажання
маститого вченого підтримати моло�
дого доповідача. Та бесіда тривала,
і О.С.Коломійченко цікавився такими
деталями експерименту, які, здава�
лось мені, не мали б цікавити увінча�
ного славою клініциста. Розмовляю�
чи, ми вийшли з зали. Я не ніяковів
перед професором, а лиш намагався
точніше та детальніше відповідати на
запитання і з інтересом слухав думки
великого отоларинголога про перспек�
тиви розвитку принципів патології
у науці про верхні дихальні шляхи. Ця
зустріч запам’яталася мені надовго і
певною мірою визначила моє ставлен�
ня експериментатора до клініки.

Вдруге мені вдалося розмовляти
з О.С.Коломійченком через кілька
років. Тоді організовувався Київський
інститут отоларингології, і О.С.Ко�
ломійченко приїхав у Москву в зв’язку
з цим. Він був у Московському інсти�
туті і спеціально зайшов у мою лабора�
торію. Признаюсь, мені було дуже
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приємно. Та причина відвідин вияви�
лась цілком несподіваною.

Після кількох слів про зв’язок
теорії з практикою в науці Олексій
Сидорович несподівано запропону�
вав мені переїхати в Київ і зайняти
там місце заступника директора з пи�
тань науки в Інституті отоларинго�
логії. Не варто говорити, що пропо�
зиція була для мене дуже приємна,
тим більше, що директор Київського
інституту обумовив усе, що стосува�
лось не тільки роботи, а й побуту
в іншому місті. Та я не зміг прийняти
пропозицію, подякував за честь, по�
яснив, що я вже глибоко вріс
корінням в свою роботу в Москві,
і змінити її мені було б так само
нелегко,  як  і  спосіб  життя.

Хто знає, чи правильно я тоді
вчинив?»

Минають роки, але образ О.С.Ко�
ломійченка — без будь�яких пе�
ребільшень! — лишається в пам’яті
людей.

Ім’я О.С.Коломійченка присвоєно
Київському науково�дослідному інсти�
туту отоларингології. Біля входу до
інституту встановлено меморіальну
дошку з барельєфом ученого.

Він насправді створив цілий світ,
цілу епоху в оториноларингологічній
науці  і  практиці.

Творчий діапазон Олексія Сидо�
ровича Коломійченка був широкий.

Наукову сміливість він вважав важ�
ливою якістю вченого. Сам також ри�
зикував. Найчастіше ризик виправдо�
вувався. Його завжди вабили мало�
вивчені теми і спірні питання.
Коломійченко володів хистом перед�
бачення. Він бачив глибоко і далеко.
Часто робив висновки з невеликого
чи другорядного факту у взаємодії з
безліччю відомих, зазираючи далеко
у майбутнє. Вважав, що без глибоких
і серйозних фундаментальних до�
сліджень вагомого виходу в практич�
ну  охорону  здоров’я  не  буде.

Йому була властива безмежна,
непоказна відданість хворому.
Олексій Сидорович думав про біль
хворого, його страждання, про неза�
хищеність людини в сутичці з хворо�
бою.

Півстоліття трудової та наукової
діяльності віддав О. С. Коломійченко
хворим. Зараз його справу продов�
жують учені Державної установи
«Інститут отоларингології імені про�
фесора О.С.Коломійченка АМН
України», успішно розвиваючи на�
креслені Олексієм Сидоровичем на�
прями. Наукові дослідження, що про�
водяться тут, відповідають рівню
сучасних світових досягнень оторино�
ларингології. Тут пам’ятають наказ
професора своїм учням: «Молодь по�
винна йти далі своїх учителів. Інакше
вчителі  нічого  не  варті».

Òàìàðà ØÈÄËÎÂÑÜÊÀ, äîêòîð ìåäè÷íèõ íàóê,
ïðîôåñîð,Çàñëóæåíèé ä³ÿ÷ íàóêè ³ òåõí³êè Óêðà¿íè

174 ÒÀÌÀÐÀ ØÈÄËÎÂÑÜÊÀ
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