Сташенко Олександр Далійович
(05.11.1954 – 14.12.2021 рр.)
Сташенко Олександр Далійович народився 5 листопада 1954 року. В 1973 р.
закінчив Хесонське медичне училище і працював
фельдшером Херсонської міської станції швидкої
медичної допомоги. В 1981 р. закінчив Кримський
Державний медичний інститут. Після проходження
інтернатури із загальної хірургії працював у відділенні
невідкладної хірургії Медсанчастини ХБК, а з 1
серпня 1982 року перейшов працювати до обласного
тубдиспансеру
лікарем-ординатором
відділення
торакальної хірургії. З червня 2001 року - завідувач
відділенням торакальної хірургії Херсонського
обласного протитуберкульозного диспансеру.
Своїми найкращими роками в професії Олександр Далієвич вважав період
роботи у Херсонському обласному протитуберкульозному диспансері, де
майже 10 років він очолював торакальне відділення. По суті, Олександр
Сташенко його й підняв. Він, як ніхто, розумів – не можна працювати в
операційній, коли на голову зі стелі сиплеться штукатурка, коли оснащення
«древнє», коли взагалі багато всіляких «коли»… Виховав цілу школу
торакальних хірургів на Херсонщині, якими
завжди пишався. Говорив: а мені стає добре
на душі, коли пацієнти, виписуючись,
дякують лікарю, за те, що вже не болить.
Олександр
Сташенко
завжди
був
прибічником прогресивних технологій у
лікуванні. Кандидат медичних наук. Багато
відкриттів у медицині належать йому
особисто. Він першим в Україні в 2001 році зробив відеоторакоскопічну
операцію при туберкульозі легень. У співпраці з Київським інститутом
фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського отримав 10 патентів на корисні
моделі в галузі медицини та нові методики в хірургічному лікуванні хворих на
туберкульоз легенів, бронхів, стравоходу, трахеї… Автор багатьох наукових
публікацій з проблем грудної хірургії.
Звісно, були й нагороди. Зокрема на міжнародному конгресі в Алушті в
2004-му році Олександр Сташенко визнаний кращим хірургом року за роботу
з реконструктивно-відновлювальної хірургії трахеї. Він отримав премію ім.
професора Овнатоняна в номінації "Кращий практичний хірург".

Ще більше унікальних операцій він зі своїми колегами почав виконувати у
центрі торакальної хірургії обласного онкологічного диспансеру (з 2011р.).
Це відділення було мрією Олександра Далієвича. Нове оснащення і більші
можливості. І він створив таку територію порятунку пацієнтів. І знову був
передовиком. За перейняттям досвіду до Олександра Сташенка, члена
всеукраїнської Асоціації торакальних хірургів, приїздили колеги з різних
регіонів та близького зарубіжжя.
У 2016 році Херсон прогримів
унікальною операцією, яку виконала бригада
торакальних медиків на чолі з Олександром
Сташенком. Хірургічне втручання на
стравоході, який повністю знищив рак. Цей
орган лікар-віртуоз просто замінив…
викроївши новий стравохід з частини
шлунку пацієнта. Це була лапараскопічна операція, коли замість «полосного»
розрізу людині зробили три невеличкі проколи. Хірургічне втручання
пройшло успішно, при тому, що чоловік, на додачу до «онкології», мав не
одне супутнє захворювання.
Під час обходу, розпочинаючи робочий день, Олександр Далієвич
спілкувався з кожним пацієнтом. І кожного завжди підбадьорював – «ну Ви ж
боєць!».
В 2021 році Олександр Далієвич залишив онкологічний диспансер.
Він зазначав, що зібрав такий колектив, який чудово без нього вправляється:
“Головне моє завдання виконане, а воно полягало в тому, що після мене має
бути краще, ніж було до мене”. До останнього залишався відданим професії,
якій присвятив чотири десятиліття. Пройшов шлях від інтерна однієї з міських
лікарень до очільника торакального відділення Херсонського обласного
онкологічного диспансеру. За цей час врятував незліченну кількість життів.
14 грудня 2021 року обірвалося життя шанованого лікаря, видатного
хірурга, професіонала своєї справи, який всю свою трудову діяльність
присвятив служінню людям. Багатьом онкохворим Олександр Далієвич
врятував або продовжив життя. Він був фахівцем найвищого рівня. Його
завжди відрізняла велика відповідальність за все, що він робив, здатність
завжди прийти на допомогу іншим і переймати на себе чужий біль, ніколи не
зважав на свій робочий час і особисті інтереси, ніколи не відмовляв в
підтримці і добрій пораді. Світла пам’ть про нього залишиться назавжди в
серцях херсонців.

Довідкова інформація:
1973 р. - закінчив Херсонське базове медичне училище.
1981 р. - закінчив Кримський Державний медичний інститут.
1973 р. - фельдшер Херсонської міської станції швидкої медичної допомоги.
1981-1982 рр. - лікар-інтерн відділення невідкладної хірургії медикосанітарної частини Херсонського бавовняного комбінату.
01.08.1982-06.2001рр.
лікар-ординатор
торакального
відділення
Херсонського обласного протитуберкульозного диспансеру.
1996 р. - лікар-торакальний хірург вищої категорії.
2001-2011рр. - завідувач відділенням торакальної хірургії Херсонського
обласного протитуберкульозного диспансеру.
2011.-2021рр. – завідувач відділенням торакальної хірургії Херсонського
обласного онкологічного диспансеру.

