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ПРОФЕСОР АНДРІЙ АФАНАСІЙОВИЧ ЛАЙКО
(ДО 75-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)

Андрій Афанасійович Лайко народився 4 квітня 1936 р. Після закінчення у 1959
р. Станіславського державного медичного
університету (нині Івано-Франківський
державний медичний університет) він працював головним лікарем дільничної лікарні
в Миколаївській області, потім - районним
отоларингологом. В І962-І964 рр. А.А. Лайко навчався в клінічній ординатурі, займав
посаду завідувача ЛОР-відділення в Київській обласній лікарні. У 1969 р. він захистив
кандидатську дисертацію на кафедрі оториноларингології Київського інституту удосконалення лікарів (завідувач - заслужений
діяч науки, проф. С.І.Мостовий).
В січні 1969 р. створена самостійна
кафедра дитячої оториноларингології. Базою кафедри стало ЛОР-відділення лікарні
«Охматдит». Організатором і першим кері-

вником кафедри (1969-1975 рр.) була про.
О.А. Євдощенко, яка зробила значний вклад
в учбово-педагогічний, науковий і лікувальний процес.
У травні 1975 р. кафедра реорганізована в доцентський курс, який очолив доцент А.А. Лайко. У 1988 р. Андрій Афанасійович захистив докторську дисертацію на
тему: «Рецидивуючий середній отит у дітей». В 1990 р. кафедра знову отримала самостійний статус і завідувачем кафедри обраний проф. А.А. Лайко до 2002 р.
Андрій Афанасійович успішно поєднував учбово-педагогічну, наукову і практичну діяльність. З 1978 до 2004 р. він виконував обов'язки Головного дитячого отоларинголога МОЗ України.
А.А. Лайко є автором понад 100 наукових праць, в тому числі 19 монографій, 17
навчальних посібників, 9 винаходів, 2 підручників, понад 50 раціоналізаторських
пропозицій, він член редколегїї журналу
«Современная педиатрия», член профкому
НМАПО ім. П.Л. Шупика, член Спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських
та докторських дисертацій зі спеціальності
14.01.09 – «оториноларингологія».
Проф. А.А. Лайко - відмінник охорони
здоров’я СРСР (1978), заслужений лікар
України з 2002 р., нагороджений медалями,
грамотами МОЗ України за тривалу добросовісну роботу.
Від усього серця вітаємо професора,
доктора медичних наук, доброзичливу і
чуйну людину, Андрія Афанасійовича з
ювілеєм і бажаємо йому міцного здоров’я та
подальших успіхів у роботі на благо нашої
рідної України.
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