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У національному підручнику вперше
основна увага приділяється дитячій оториноларингології. Передує всьому історія розвитку оториноларингології в Україні та її
становлення, відмічені видатні вченіотоларингологи, що має велике виховне
значення для наступних поколінь лікарів.
Слід відзначити, що якраз такий підручник
чекали дитячі отоларингологи України,
оскільки в ньому вперше в такому об’ємі
викладено матеріали сучасної діагностики,
клініки та лікування захворювань вуха, горла та носа.
Авторам (під редакцією проф.
А.А. Лайко) вдалося втілити в життя мрію
багатьох вчених-отоларингологів, написавши шедевральний підручник, в ньому кожна
сторінка відточена на основі наукових та
практичних досягнень вітчизняних вчених
та самих авторів.
Безумовно – це Національний підручник, і він вже став настільною книгою не
тільки дитячих отоларингологів, але й отоларингологів, які лікують дорослих людей.
Став цей підручник в нагоді і сімейним лі-

карям, бо вони часто першими зустрічаються з дітьми, хворими на захворювання вуха,
горла та носа.
Особливо слід звернути увагу на послідовність викладення матеріалу – це вказує
на великий педагогічний талант авторів.
Через весь підручник червоною ниткою
проходить етичний підхід до лікування хворої дитини, приділяється велика увага освоєнню практичних навичок дитячими отоларингологами.
Цей Національний підручник, виданий в 2013 р., уже оцінили дитячі оториноларингологи, оториноларингологи та сімейні лікарі. Підручник широко використовується для підготовки студентів-медиків і
лікарів-отоларингологів в академіях післядипломної медичної освіти.
Таким чином, можна констатувати,
що Національний підручник «Дитяча оториноларингологія» під редакцією професора
А.А. Лайко, за період після його виходу в
світ в 2013 р., завоював безліч прихильників
в медичній сфері, що вказує на необхідність
та своєчасність його написання та видання.
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