
 

88 Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №6, 2016 

РЕЦЕНЗІЇ 
 
УДК 616.21-053 

РЕЦЕНЗІЯ НА ПІДРУЧНИК 
«ДИТЯЧА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ: НАЦІОНАЛЬНИЙ ПІДРУЧНИК  

(А.А. ЛАЙКО, А.Л. КОСАКОВСЬКИЙ, Д.Д. ЗАБОЛОТНА ТА ІН.);  
ЗА РЕД. ПРОФ. А.А. ЛАЙКА. – К.: ЛОГОС, 2013. – 576 С. 

 

У національному підручнику вперше 
основна увага приділяється дитячій отори-
ноларингології. Передує всьому історія роз-
витку оториноларингології в Україні та її 
становлення, відмічені видатні вчені-
отоларингологи, 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, гор-
ла та носа. 

Авторам (під редакцією проф.  
А.А. Лайко) вдалося втілити в життя мрію 
багатьох вчених-отоларингологів, написав-
ши шедевральний підручник, в ньому кожна 
сторінка відточена на основі наукових та 
практичних досягнень вітчизняних вчених 
та самих авторів. 

Безумовно – це Національний підруч-
ник, і він вже став настільною книгою не 
тільки дитячих отоларингологів, але й ото-
ларингологів, які лікують дорослих людей. 
Став цей підручник в нагоді і сімейним лі-

карям, бо вони часто першими зустрічають-
ся з дітьми, хворими на захворювання вуха, 
горла та носа. 

Особливо слід звернути увагу на пос-
лідовність викладення матеріалу – це вказує 
на великий педагогічний талант авторів. 
Через весь підручник червоною ниткою 
проходить етичний підхід до лікування хво-
рої дитини, приділяється велика увага осво-
єнню практичних навичок дитячими отола-
рингологами. 

Цей Національний підручник, вида-
ний в 2013 р., уже оцінили дитячі оторино-
ларингологи, оториноларингологи та сімей-
ні лікарі. Підручник широко використову-
ється для підготовки студентів-медиків і 
лікарів-отоларингологів в академіях після-
дипломної медичної освіти. 

Таким чином, можна констатувати, 
що Національний підручник «Дитяча ото-
риноларингологія» 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.  

  

Завідувач кафедри отоларингології та дитячої отоларингології  ХМАПО 
Заслужений діяч науки і техніки України,  

доктор медичних наук, професор Г.І. Гарюк  
 
 

Надійшла до редакції 23.11.16 

 


