
 

86 Оториноларингологія, №1 (2), 2019 

РЕЦЕНЗІЇ 
 
УДК 616.284-036.12 

РЕЦЕНЗІЯ 
НА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК  
“ХРОНІЧНІ ХВОРОБИ СЕРЕДНЬОГО ВУХА”  

 
Навчально-методичний посібник 

«Хронічні хвороби середнього вуха», прис-
вячений 100-річчю Національної медичної 
академії післядипломної освіти імені П. Л. 
Шупика і 50-річчю кафедри дитячої отори-
ноларингології, аудіології та фоніатрії, на-
писаний колективом авторів кафедри дитя-
чої оториноларингології, аудіології та фоні-
атрії і співробітниками ДУ «Інститут отола-
рингології ім. проф. О.С. Коломійченка 
НАМН України», рекомендований до друку 
Вченою радою НМАПО імені П.Л. Шупика 
та асоціацією дитячих отоларингологів 
України, затверджений Міністерством охо-
рони здоров’я України для оториноларин-
гологів, лікарів-інтернів вищих медичних 
навчальних закладів, а також може бути 
використаний для викладання «оторинола-
рингології» студентам медичних вишів. 

Він написаний на високому науково-
му рівні, державною мовою, із застосуван-
ням прийнятої медичної термінології. Всі 
розділи в ньому представлені на основі ви-
вчення великої кількості джерел вітчизня-
ної, іноземної літератури і власного досвіду 
авторів. Посібник добре ілюстрований чор-
но-білими малюнками, фотографіями, ауді-
ограмами, рентгенограмами, комп’ютер-
ними томограмами, що значною мірою пок-
ращує сприйняття матеріалу. 

Всі його розділи написані на сучасно-
му методичному рівні. Автори навчально-
методичного посібника ставили за мету на-
дати практичну допомогу оториноларинго-
логам та науковцям у питаннях всебічного 
вивчення етіології, патогенезу, клінічного 
перебігу, діагностики та методів консерва-
тивного і хірургічного лікування хронічних 
захворювань середнього вуха. 

За останні роки проблема хронічних 
хвороб середнього вуха висвітлювалася в 
періодичній літературі з оториноларинголо-

гії, на конференціях та з’їздах оторинолари-
нгологів України. Проте етіологія, патоге-
нез, сучасна діагностика та новітні методи-
ки лікування цих хвороб потребують пода-
льшого вивчення і систематизації отрима-
них результатів. 

Впровадження антибіотиків в прото-
коли лікування запальних захворювань се-
реднього вуха значно сповільнило перехід 
гострих запальних процесів у хронічні, ско-
ротило частоту виникнення хронічного 
гнійного середнього отиту, знизило частоту 
внутрішньочерепних отогенних ускладнень. 
Але, разом з тим, з’явилися нові особливос-
ті клінічного перебігу хронічних секретор-
них середніх отитів, часто в дитячому віці, 
діагностика яких проводиться несвоєчасно, 
що утримує своєчасне застосування ефекти-
вних і сучасних новітніх методів лікування. 

Книга написана в компактній, лаконі-
чній формі, оформлена в твердій обкладин-
ці, легко читається і сприймається. Не див-
лячись на достатньо великий об’єм посіб-
ника, читається він легко, із зацікавленням.  

В першому розділі навчального посіб-
ника коротко і стисло наведені основні по-
ложення клінічної анатомії зовнішнього, 
середнього та внутрішнього вуха з віковими 
особливостями дитячого вуха. 

В другому і третьому розділах навча-
льно-методичного посібника приведені еті-
ологія, патогенез, клініка, діагностика та 
лікування хронічного гнійного середнього 
отиту (ХСГО) та хронічного секреторного 
середнього отиту (ХССО). Особливо цінним 
є наявність зазначених відмінностей в пере-
бігу та лікуванні гнійного та секреторного 
хронічних середніх отитів. 

Розділ четвертий посібника висвітлює 
надважливе питання профілактики хроніч-
них хвороб середнього вуха, де авторам 
видання вдалось указати на найбільш важ-
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ливі моменти попередження виникнення 
вказаних станів. 

Враховуючи, що навчання слухачів та 
інтернів йде в кредитно-модульній системі, 
автори в кінці розділів дають еталони від-
повідей та питання тестового контролю.  

Таким чином, підготовлений на висо-
кому сучасному науково-методичному рівні 
для лікарів-інтернів та слухачів навчально-
методичний посібник «Хронічні хвороби 

середнього вуха», написаний співробітни-
ками кафедри дитячої оториноларингології, 
аудіології та фоніатрії НМАПО імені П.Л. 
Шупика та співробітниками ДУ «Інститут 
отоларингології ім. проф. О.С. Коломійчен-
ка НАМН України» за редакцією одного з 
провідних оториноларингологів України, 
доктора медичних наук, професора А.А. 
Лайка широко використовується зараз і бу-
де затребуваний багато років.  
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