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РЕЦЕНЗІЇ  
 

УДК 616.21 

ПІДРУЧНИК «ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ» /  
ПІД РЕДАКЦІЄЮ ЗАСЛУЖЕНОГО ЛІКАРЯ УКРАЇНИ,  

ДОКТОРА МЕДИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА А.А. ЛАЙКА 

 

«Дитяча оториноларингологія» є дру-
гим переробленим та доповненим виданням 
аналогічного підручника автора, виданого в 
1998 р. Підручник рекомендований Мініс-
терством охорони здоров’я України для лі-
карів-інтернів, курсантів, а також з успіхом 
може бути використаний для викладання 
студентам медичних ВУЗів. 

Він написаний на високому науково-
му рівні, державною мовою, із застосуван-
ням прийнятої медичної термінології. Всі 
розділи в ньому представлені на основі ви-
вчення великої кількості джерел вітчизня-
ної, іноземної літератури і власного досвіду 
автора. Підручник добре ілюстрований чор-
но-білими малюнками, фотографіями, ауді-
ограмами, рентгенограмами, комп’ютер-
ними томограмами, що значною мірою по-
кращує сприйняття матеріалу. 

Всі його розділи написані на сучасно-
му методичному рівні. Особливо це стосу-
ється нових підходів в діагностиці ЛОР-
захворювань, методів консервативного і хі-
рургічного лікування. 

Клінічна анатомія і фізіологія ЛОР-
органів у дітей представлені стисло, але чіт-
ко, у віковому аспекті. Добре, на сучасному 
рівні в підручнику описані методи обсте-
ження, повно і детально розглядаються за-
пальні захворювання, травми ЛОР-органів, 
внутрішньочерепні ускладнення, пухлини, 
специфічні захворювання ЛОР-органів. 

Особливо важливим є розділ невід-
кладної допомоги дітям при стенозах, кро-

вотечах і сторонніх тілах. Тут автором чітко 
і конкретно описано поетапне надання до-
помоги дітям. 

Не дивлячись на великий об’єм підру-
чника (702 с.), читається він легко, із заці-
кавленням, особливо розділи лікування 
хворих. 

Враховуючи, що навчання студентів 
та інтернів йде в кредитово-модульній сис-
темі, автор в кінці підручника (с. 671) дав 
еталони відповідей на питання тестового 
контролю. Також представлені сучасні дані 
(доповнення 1) стосовно лікарських препа-
ратів, які використовуються в дитячій ото-
риноларингологічній практиці. У цьому 
розділі автор конкретно, залежно від віку 
дитини – до 6 міс і 14 років, детально ви-
значає дози і частоту їх прийому. У допов-
ненні №2-3 перераховуються антибактеріа-
льні препарати і антибіотики для лікування 
дітей, що значною мірою полегшує роботу 
інтернів, оскільки відпадає необхідність 
пошуку і використання спеціальних довід-
ників.  

Таким чином, підготовлений одним з 
провідних дитячих отоларингологів Украї-
ни, заслуженим лікарем України, доктором 
медичних наук, професором А.А. Лайком на 
високому сучасному науково-методичному 
рівні для лікарів-інтернів підручник «Дитя-
ча оториноларингологія» широко викорис-
товується зараз і ще багато років матиме 
попит. Автор його заслуговує присудження 
державної премії України. 
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