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Д.І. ЗАБОЛОТНИЙ, А.А. ЛАЙКО Ю.В. МІНІН І СПІВАВТОРИ

МОНОГРАФІЯ «ГОСТРИЙ ТА ХРОНІЧНИЙ РИНІТ»
Випуск монографії колективу авторів
«Гострий та хронічний риніт» має важливе
значення як для отоларингологів, так і для
лікарів загальної практики – сімейної медицини, а також для лікарів-інтернів. Це перше узагальнене видання з актуальних питань патології носа.
Про важливість теми, яка розглядається в монографії, говорить факт об’єднання в
написанні даної монографії відомих науковців та практикуючих лікарів, які узагальнили свій великій досвід з питань діагностики та лікування хворих на гострий та хронічний риніт. Представлений матеріал базується на найновітніших даних вітчизняної і
світової науки та практики, докладно викладений, написаний в гарному стилі і тому
легко читається.
В І-му розділі монографії стисло наведені дані з анатомії носа, кровопостачання та іннервації, будови слизової оболонки
носа на світловому і електронномікроскопічному рівні. Ці дані сприяють
кращому розумінню нових поглядів на етіологію та патогенез гострого і хронічного
риніту. Актуальним є викладення сучасних
поглядів на етіологію і патогенез розвитку
запальних процесів в носовій порожнині,
що дає змогу як молодому лікарю, так і досвідченому спеціалісту прийняти правильне
кваліфіковане рішення вибору оптимальних
форм лікувальної тактики.
Питання етіології та патогенезу гострого і хронічного риніту були ще недостатньо вивченими, хоч хронічний риніт найбільш поширене захворювання, на яке хворіють всі групи населення. Монографія,
зокрема розділ 2, успішно компенсує цей
недолік, оскільки сучасні погляди на етіоло-

гію та патогенез досконало описані авторами в цьому розділі.
Викладення клінічної класифікації,
симптоматики, діагностики, представлене в
3-му розділі монографії, базується на найновітніших даних вітчизняної і світової літератури, докладно представлено, описано в
гарному стилі, легко читається. Чітко визначені диференціальні ознаки різних форм
хронічного риніту, що сприяє вибору оптимальних схем лікувальної тактики. Авторами розроблені та представлені також показання до консервативного лікування і хірургічного втручання, а також методи консервативного лікування. Ці питання висвітлені
в 4-му розділі: «Лікування гострих та хронічних ринітів».
Актуальним є розділ, присвячений
профілактиці риніту, де автори зазначають,
що останнім часом спостерігається підвищення питомої ваги хронічних рецидивуючих та латентних форм запальних захворювань верхніх дихальних шляхів і в більшості
випадків це пов’язано із зниженням загальної та місцевої реактивності організму хворих. Враховуючи, що широке та тривале
використання фармакологічних заходів
призводить до значних побічних ефектів,
автори вважають за доцільне з лікувальною
і профілактичною метою підвищувати захисні реакції організму, регулювати активність імунної системи, нормалізувати гомеостаз.
В цілому вихід монографії «Гострий
та хронічний риніт» – чудова новина і цінний подарунок не тільки для отоларингологів, а й для лікарів інших спеціальностей:
терапевтів, педіатрів, фахівців загальної
практики – сімейної медицини.

Зав. кафедри оториноларингології з курсом хірургії голови та шиї ІФНМУ
– проф. В.І. ПОПОВИЧ
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