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Посібник для початківців кріоотоларин-
гологів В.І. Чернишука – практикуючого ото-
ларинголога, відомого на Хмельниччині ЛОР-
спеціаліста, випускника Тернопільського дер-
жавного медичного інституту, мого учня в 
минулому, присвячений основним сучасним 
питанням методики, клініки та результатам 
лікування методом кріохірургії в оторинолари-
нгології. Крім того, в посібнику подані практи-
чні рекомендації до застосування цього мето-
ду, висвітлені питання історії використання 
низької температури в медицині та сучасної 
вітчизняної і зарубіжної кріогенної апаратури. 
Вже той факт, що автором посібника для поча-
тківців кріоотоларингологів є практикуючий 
ЛОР-спеціаліст, говорить про актуальність 
розглянутої теми. Це перший посібник в Неза-
лежній Україні на подібну тематику, в якому 
узагальнено багатий досвід автора з цієї про-
блеми, а також систематизовано дані літерату-
ри. Впровадження в практичну діяльність ме-
тодів кріохірургії у хворих з різною ЛОР-
патологією підвищує ефективність їх терапії.  

Посібник буде корисним не тільки для 
початківців кріоотоларингологів, а й для зага-
льних і дитячих отоларингологів, клінічних 
ординаторів, аспірантів, лікарів-інтернів, лі-
карів-курсантів циклів тематичного удоскона-
лення, інших спеціалістів, студентів медичних 
ВНЗ ІІІ і ІV рівнів акредитації. 

Книга написана в компактній доступній 
формі, ілюстрована чорно-білими та кольоро-
вими малюнками, що робить матеріал, який 
подається, більш наочним і таким, що легко 
засвоюється. 

Посібник складається з «Предисловия», 
«Введения», цілого ряду розділів, «Заключе-
ния», «Conclusion», вказівника літератури. 

В «Предисловии» стисло, але дуже змі-
стовно представлено суть проблеми. 

У розділі «Введение» після короткої ха-
рактеристики запальних захворювань носа, 
глотки і глоткового кільця та вказівки на не-
достатню ефективність використовуваних в 
нинішній час терапевтичних і хірургічних 
методів лікування з приводу хронічних запа-
льних захворювань носа, глотки і мигдаликів 

наведено принципи застосованого кріохірур-
гічного метода лікування таких хворих. 

Розділ «Исторический очерк развития 
криохирургии в оториноларингологии». 
Описана історія розвитку кріохірургічного 
методу від примітивної (1909 р.) до сучасної 
техніки, проаналізовані дані літератури стосо-
вно кріохірургії в оториноларингології. 

Розділ «Криоаппаратура». Розгляда-
ються різні кріохірургічні апарати, що засто-
совуються при виконанні кріохірургічного 
втручання в оториноларингології. Приведено 
їх зображення. 

Розділ «Криохирургическое лечение 
хронических ринитов». Після наведення кла-
сифікації хронічних ринітів вказано, що кріо-
дія застосовується при вазомоторній, гіперт-
рофічній і алергічній формах риніту. Описана 
методика кріохірургічного лікування при 
хронічних ринітах. Проаналізовано його ре-
зультати у 1500 хворих на хронічний риніт.  

Розділ «Техника выполнения криохи-
рургических вмешательств в ринологии». 
Описана анестезія при виконанні кріохірургі-
чного втручання з приводу гіпертрофії носо-
вих раковин. Розглядається методика кріохі-
рургічного впливу при хронічному риніті в 
поєднанні з викривленням перегородки носа. 
Відмічено переваги поєднаного методу (хіру-
ргічна крістотомія і кріоконхотомія при ви-
кривленні перегородки носа). 

Розділ «Криохирургическое лечение 
полипоза носа». Вказано, що лікувати хворих 
на поліпоз носа складно, з чим не можна не 
погодитись. Наведено схему поліпозу носа. 
Автором застосована методика, де кріовплив 
на поліпи являється більш ощадливим мето-
дом порівняно з класичною поліпотомією.  

Розділ «Криохирургическое лечение 
хронических тонзиллитов и техника испо-
лнения». Після короткої характеристики хро-
нічного тонзиліту, приведена техніка кріотон-
зилотомії при цьому захворюванні. Зазначено, 
що терапевтичний ефект після кріотонзило-
томії відмічається у 86,5% пацієнтів. 

Розділ «Криолечение хронических фа-
рингитов и техника выполнения криовме-
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шательства». Представлена характеристика 
хронічного фарингіту (катарального, гіперт-
рофічного, бокового). Описана методика крі-
олікування при хронічному фарингіті. 

Розділ «Криохирургическое лечение на-
гноившихся атером в оториноларинголо-
гии». Розглядається методика лікування з при-
воду атером вушних раковин та запропонована 
автором методика лікування при нагноєних 
атеромах в дві стадії (малоінвазивний розріз з 
введенням дренажу і кріодеструкція за допо-
могою кріозонду). Підкреслюються переваги 
кріохірургічного методу лікування при атероах 
вушної раковини та іншої локалізації. 

Розділ «Криолечение папиллом внеш-
него слухового прохода и других мест распо-
ложения». Описана кріодеструкція папілом 
зовнішнього слухового ходу та іншої локалі-
зації. Наводяться правила, яких необхідно 
дотримуватись кріохірургам при проведенні 
кріодеструкції папілом. 

Розділ «Криохирургическое лечение 
келоидных рубцов в оториноларингологии». 
Підкреслюється, що існує ціла група методів 
терапії з приводу колоїдних і гіпертрофічних 
рубців. Описується кріохірургічний метод 
лікування при келоїдах вушних часточок. При 
цьому автором отримано позитивні результа-
ти в 70% випадків. 

Розділ «Криохирургическое лечение 
гемангиом». Відмічається, що питання про 
виникнення гемангіом до кінця не вирішене. 
Представлена методика кріодеструкції геман-
гіом вушної раковини, зовнішнього носа, но-
сової порожнини та інших анатомічних утво-
рень обличчя. 

Розділ «Криовоздействие при носовых 
кровотечениях». Після короткої характерис-
тики носових кровотеч описується методика 
кріовпливу на них. При цьому підкреслюєть-
ся, що тактика кріолікування при носових 
кровотечах різна і залежить від локалізації 
кровотечі.  

Розділ «Криолечение храпа». Опису-
ється синдром обструктивного апное сну, що 
характеризується наявністю храпу. Автор 
розглядає поетапне лікування – усунення за-
хворювання, що виявилось причиною храпа 
(кріоконхотомія, септум-операція, кріотонзи-
лотомія), а потім – кріоувулотомія. 

Розділ «Современное состояние при-
менения криохирургии в оториноларинголо-
гии». Відмічаються основні технічні вимоги 
як основа міжнародних стандартів для кріохі-
рургічної техніки за 12 позиціями. 

В розділах «Заключение» і 
«Conclusion» підводяться підсумки роботи.  

Вказівник літератури включає 61 дже-
рело інформації (51 російськомовне і украї-
номовне і 10 англомовних). 

На завершення висловлюю деякі поба-
жання. В книзі не вказані рецензенти, не про-
нумеровані розділи. Її треба було видати дер-
жавною мовою. Нам уявляється, що замість 
«носовая перегородка» доцільніше було б пи-
сати «перегородка носа», замість «ЛОР-
органи» – «ЛОР-органи», замість «криоприбор 
со вакуумно-теплоизоляционным сменным 
наконечником» – «криоприбор с вакуумно-
теплоизоляционным сменным наконечником», 
замість «двоих больных» – «двух больных», 
замість «рецидивы с одинаковой локализаци-
ей» – «рецидивы с той же локализацией», за-
мість «внешний слуховой проход» – «наруж-
ный слуховой ход», замість «внешний нос» – 
«зовнішній ніс». Зустрічаються невдалі вирази 
на кшталт «септикотомия»? На сторінці 40 
написано: «атерома мочек ушей» і тут же «ате-
рома на мочках ушных раковин». В деяких 
джерелах інформації (журналах, дисертаціях) 
не вказані сторінки. Список літератури складе-
но не за правилами бібліографічного опису. 

Одним з недоліків книги, в якому, од-
нак, не можна звинувачувати автора, є зовсім 
невеликий тираж – всього 80 примірників. 
Тому невідомо, чи задовольнить вона попит 
всіх бажаючих її придбати. Адже книгу захо-
чуть отримати не тільки початківці кріоотола-
рингологи, але й дитячі та загальні отоларин-
гологи, а також лікарі інших спеціальностей, 
студенти медичних ВНЗ ІІІ і ІV рівнів акреди-
тації, які готуються стати отоларингологами. 

В цілому книга практикуючого отола-
ринголога В.І. Чернишука «Криохирургиче-
ское лечение в отоларингологии: пособие для 
начинающих криоотоларингологов» є фунда-
ментальною і дуже цінною роботою. Зазначе-
ні побажання і зауваження відбивають нашу 
власну точку зору і в ніякій мірі не зменшу-
ють цінність книги. 
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