ЛЕОНІД АНДРІЙОВИЧ ТРИНОС
2.10.1936-26.01.2021
Пішла з життя людина прекрасної душі,
відкритого і доброго серця.
Він жив, радів світу, людям, що оточували його

Леонід Андрійович Тринос народився 2 жовтня 1936 р. в місті Вінниця. В
1959 р. він закінчив Київський медичний інститут, а в 1960 р. – Київську
державну консерваторію по класу вокалу. В цей час видатний отоларинголог
України професор О.С. Коломійченко підбирав колектив майбутнього нового
медичного закладу, Київського науково-дослідного інституту отоларингології
(КНДІО) і, маючи на увазі створити в ньому фоніатричний відділ, запросив на
роботу Л.А. Триноса та його старшого брата В.А. Триноса, котрі отримали вищу
медичну і музичну освіту. Працюючи з 1960 р. фоніатром у Інституті
отоларингології, Л.А. Тринос під керівництвом проф. Л.А. Зарицького захистив у
1969 р. кандидатську дисертацію.
Згодом в інституті було відкрито перший в Україні фоніатричний центр,
який очолив доктор мед. наук В.А. Тринос, а канд. мед. наук Л.А. Тринос

працював там науковим співробітником. З 1985 року по 1990 р. Леонід
Андрійович був завідувачем лабораторії фоніатрії і членом Вченої Ради
Інституту отоларингології.
За час роботи в Інституті отоларингології він опублікував біля 75 наукових
робіт, а також монографію „Практична фоніатрія” (1984 р.) у співавторстві з
проф. Л.А. Зарицьким та В.А. Триносом. Л.А. Тринос консультував багатьох
митців світового рівня, а також відомих естрадних співаків. Леонід Андрійович
професійно займався фізкультурою та спортом.
З 1999 р. він працював на посаді провідного наукового співробітника у
Лабораторії професійних порушень голосу і слуху.
Л.А. Тринос був не тільки прекрасним фахівцем своєї справи, засновником
фоніатрії в Україані, вчителем всіх фоніатрів України. Вражала його надзвичайно
щира безпосередність, природна здатність до доброго гумору. Була
загальновідома його доброзичливість до людей. Він любив молодих учених та
лікарів і щиро ділився з ними своїми знаннями та досвідом.
Світла пам’ять про надзвичайну людину назавжди залишиться в серцях
рідних, друзів, учнів, колег, пацієнтів та всіх, хто знав і любив його.
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