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А.А. Лайко «Дитяча оториноларингологія». –  
К.: ЛОГОС, 2008 – 703 с. 

 
Підручник «Дитяча оториноларинго-

логія» присвячений 40-річчю кафедри дитя-
чої оториноларингології, аудіології та фоні-
атрії НМАПО ім. П.Л. Шупика та 115-річчю 
Української дитячої спеціалізованої лікарні 
«ОХМАТДИТ». Він є плодом багаторічної 
праці заслуженого лікаря України, високо-
кваліфікованого дитячого отоларинголога, 
професора А.А. Лайко. Основою підручника 
є багатий практичний досвід автора та сис-
тематизовані дані літератури з проблем ди-
тячої отоларингології. Позитивні рецензії на 
підручник дали академік академії наук Ви-
щої школи України, заслужений діяч науки 
і техніки України, лауреат Державної пре-
мії, доктор мед. наук, професор Ф.О. Тиш-
ко, доктор мед. наук, професор, заслужений 
діяч науки і техніки України Г.І. Гарюк, до-
ктор мед. наук, професор, заслужений діяч 
науки і техніки України Р.А. Абизов. Вида-
на книга рекомендована міністерством охо-
рони здоров’я України як підручник для лі-
карів-інтернів закладів (факультетів) після-
дипломної освіти (лист МОЗ України №08-
01-22/958 від 18.06.2008). 

Підручник написаний на високому 
методичному рівні відповідно до навчаль-
ного плану і типової навчальної програми з 
дитячої отоларингології для лікарів-інтернів 
і курсантів медичних університетів та меди-
чних академій післядипломної освіти. Від-
чувається чітко визначений підхід та акаде-
мічний стиль викладання матеріалу. Дотри-
мано вимоги міжнародної анатомічної но-
менклатури. Підручник написаний держав-
ною мовою в обсязі 703 сторінок, ілюстро-
ваний 197 рисунками і 9 таблицями, що ро-
бить матеріал більш наочним. Наклад скла-
дає 1000 примірників. 

Структура підручника витримана в 
класичному стилі і складається з змісту, пе-
редмови, 12 розділів, 4 додатків, літератури 
(55 джерел), переліку 38 умовних позна-
чень, предметного покажчика (8 сторінок). 
Дуже змістовно викладено історію отолари-

нгології, зокрема дитячої, висловлюється 
повага і прагнення зберегти пам’ять про ви-
значних вчених-отоларингологів України. 

В логічній послідовності представле-
но всі розділи сучасної дитячої отоларинго-
логії, орієнтовані на сучасні стандарти діаг-
ностики та лікування хворих з патологією 
ЛОР-органів. Усі розділи представлені до-
сить детально з урахуванням зауважень і 
побажань колег після попереднього видан-
ня, тому немає сенсу зупинятися на кожно-
му розділі підручника. 

Ґрунтовно описано особливості кліні-
чної анатомії, фізіології ЛОР-органів у ді-
тей. Особлива увага приділена методам до-
слідження ЛОР-органів, детально описані 
як класичні, так і сучасні методики. В кліні-
чних розділах викладення етіології, патоге-
незу, клінічної картини, симптоматики, діа-
гностики, диф. діагностики та лікування ба-
зується на найновітніших даних вітчизняної 
і світової літератури. Окрім того, лікування 
дітей з гострим середнім отитом, хронічним 
середнім отитом, хронічним тонзилітом, 
хронічним ринітом, секреторним отитом, 
сенсоневральною приглухуватістю, папіло-
матозом гортані, гострим і хронічним сину-
ситом абсолютно адаптовано до протоколів 
надання медичної допомоги дітям за спеці-
альністю «Дитяча оториноларингологія». 
Назви хвороб подаються української і ла-
тинською мовами. 

Значним позитивом підручника є по-
силання в кінці деяких розділів на моногра-
фії автора з співавторами «Рецидивирую-
щий средний отит»; «Хронічний середній 
отит»; «Секреторний середній отит»; «Аде-
ноїдні вегетації та аденоїди»; «Хронічний 
верхньощелепний синуїт»; «Інтубація та 
трахеотомія», в яких значно глибше викла-
дені теоретичні та практичні аспекти. 

Окремої і найвищої оцінки заслуго-
вують підрозділи «Маніпуляції та операції», 
в яких просто і детально описана техніка 
маніпуляцій та операцій на ЛОР-органах, 
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що є важливим для практичного отоларин-
голога. 

Слід зауважити, що після кожного 
розділу приводяться ситуаційні тестові за-
питання, а в кінці підручника – еталони від-
повідей на запитання тестового контролю, 
що має неабияке значення в плані контролю 
за вихідним рівнем знань спеціалістів. 

Вкрай актуальними і, на наш погляд, 
потрібними є підрозділи, присвячені ЛОР-
онкології, в котрих доступно описані добро-
якісні і злоякісні пухлини ЛОР-органів. Ори-
гінальним і дуже важливим є розділ, присвя-
чений аномаліям розвитку ЛОР-органів, то-
му що першими з цією патологією зустріча-
ються неонатологи та дитячі отоларинголо-
ги. Цікавим, особливо для отоларингологів, є 
розділи «Інфекційні захворювання дихаль-
них шляхів» та «Невідкладна допомога дітям 
з загрозливими станами». Доцільним є хара-
ктеристика клінічної картини грипу, скарла-
тини, кору, коклюшу, дифтерії, інфекційного 
мононуклеозу. Не менш актуальним є опис 
герпетичної, кандидозної та ВІЛ-інфекції. 
Особливо важливими є схеми надання невід-
кладної допомоги дітям з загрозливими ста-
нами та дози препаратів. 

Автор вперше наводить 4 додатки, 
присвячені лікарським речовинам, антибак-
теріальним препаратам і антибіотикам для 
лікування патології ЛОР-органів та біохімі-
чним показникам крові у дітей, що має 
практичне значення для професійної діяль-
ності отоларинголога.  

Підручник має окремі непринципові 
недоліки, які не зменшують його значимість 

і важливість. Зокрема, дещо скороченим є 
розділ «Диспансеризація дітей із захворю-
ваннями ЛОР-органів» і в такому вигляді 
його слід було подати 5 додатком; на 247 
сторінці є посилання на монографію «Сек-
реторний середній отит», якої немає в спис-
ку літератури; порушена нумерація таблиць 
(таблиця №8 на 487 стор., а таблиця №6 на 
643; 2 таблиці на стор. 643 і 418 під №6).  

Бажаним був би додаток: Протоколи 
надання медичної допомоги дітям за спеці-
альністю «Дитяча оториноларингологія», в 
складанні яких за дорученням Президента 
України і згідно спільного наказу МОЗ та 
АМН України приймав участь автор. Ство-
рення підручника – це колосальна праця, а 
тому окремі зауваження та побажання відо-
бражають нашу особисту точку зору, носять 
рекомендаційний характер і абсолютно не 
впливають на актуальність, теоретичну і 
практичну цінність підручника. 

В цілому підручник А.А. Лайко «Ди-
тяча оториноларингологія» – це фундамен-
тальна праця, в якій з вичерпною повнотою 
викладені всі розділи дитячої отоларинго-
логії, що буде сприяти більш глибокому ви-
вченню спеціальності. Без сумніву, підруч-
ник стане настільною книгою дитячих ото-
ларингологів, отоларингологів, курсантів 
медичних університетів та медичних акаде-
мій післядипломної освіти, лікарів-інтернів 
із спеціальності «дитяча отоларингологія» і 
«отоларингологія», а також корисним буде 
педіатрам, лікарям швидкої допомоги, сі-
мейним лікарям та студентам вищих медич-
них навчальних закладів. 
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