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РЕЦЕНЗІЇ 
 
УДК 616.321-002(049.3) 

РЕЦЕНЗІЯ НА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК  
«ГОСТРИЙ ТА ХРОНІЧНИЙ ФАРИНГІТ» 

 
 
Навчально-методичний посібник «Го-

стрий та хронічний фарингіт» надруковано 
за рішенням Вченої ради Національної ме-
дичної академії післядипломної освіти імені 
П.Л. Шупика МОЗ України та Асоціації 
дитячих оториноларингологів України. Він 
розрахований на лікарів-інтернів вищих 
медичних закладів, клінічних ординаторів, 
аспірантів, сімейних лікарів, педіатрів, те-
рапевтів та студентів вищих навчальних 
медичних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. 

У навчально-методичному посібнику 
розглянуто сучасні питання етіології, пато-
генезу, клініки, діагностики, диференційної 
діагностики, лікування і профілактики гост-
рого і хронічного фарингіту. Основою на-
вчально-методичного посібника є багатий 
досвід наукової розробки авторів з цієї про-
блеми, а також систематизовані дані літера-
турних джерел. Він написаний на високому 
науковому рівні, державною мовою, із за-
стосуванням прийнятої медичної терміно-
логії.  

Всі розділи в посібнику представлені 
на основі вивчення великої кількості джерел 
вітчизняної та іноземної літератури, а також 
власного досвіду авторів. Посібник добре 
ілюстрований чорно-білими малюнками, 
фотографіями, таблицями, що значною мі-
рою покращує сприйняття матеріалу. Всі 
його розділи написані на сучасному мето-
дичному рівні. Книга читається легко, із 
зацікавленням, особливо розділи діагности-
ки та лікування хворих з гострими та хроні-
чними фарингітами; вона написана в компа-
ктній, лаконічній формі, оформлена в твер-
дій обкладинці, легко читається і сприйма-
ється. 

Враховуючи, що навчання слухачів та 
інтернів йде в кредитно-модульній системі, 
автори в кінці посібника дають контрольні 
тестові питання та еталони відповідей до 

них. Також вказано дані стосовно лікарсь-
ких препаратів, які використовуються в ди-
тячій оториноларингологічній практиці. 
Автори детально визначають дози і частоту 
прийому медикаментів залежно від віку 
дитини.  

В першому розділі описано етіологію, 
патогенез і патологічну анатомію гострого 
та хронічного фарингіту. Вказано, що різ-
номанітність етіологічних факторів, склад-
ність патогенетичних механізмів розвитку 
атрофічних процесів верхніх дихальних 
шляхів зумовлюють необхідність удоскона-
лення комплексу існуючих лікувальних за-
ходів, потребують подальших наукових 
напрацювань шляхом запровадження інно-
ваційних лікувальних розробок. 

В другому розділі описано клініку та 
діагностику різних видів патологічних змін 
слизової оболонки глотки при гострих та 
хронічних банальних та специфічних інфе-
кційних розладах. 

В третьому розділі представлено су-
часні методи лікування гострих та хроніч-
них запальних захворювань глотки. Зокрема 
вказано, що комплексне лікування окремих 
форм хронічного фарингіту є досить ефек-
тивним. Аналіз сучасної наукової літерату-
ри засвідчує, що багато вітчизняних і зару-
біжних авторів схильні вважати, що засто-
сування окремих методів лікування досить 
низьке. Тому при всіх видах фарингіту ліку-
вання повинно бути комплексним, яке діє 
на різні етіологічні та патогенетичні механі-
зми. Комплекс загальних і місцевих лікува-
льних заходів повинен сприяти нормалізації 
компенсаторних реакцій організму з метою 
відновлення функцій слизової оболонки 
глотки. 

В четвертому розділі описано методи 
профілактики гострих та хронічних фарин-
гітів. Профілактику хронічних фарингітів 
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доцільно починати з раннього дитячого ві-
ку. В основі профілактики лежать загально-
зміцнюючі заходи, санація осередків інфек-
ції в ЛОР-органах і зубощелепній системі, 
загартовуючі процедури, санаторно-
курортне лікування та екологічні заходи. 

Таким чином, підготовлений на висо-
кому сучасному науково-методичному рівні 
навчально-методичний посібник «Гострий 
та хронічний фарингіт», написаний співро-
бітниками кафедри дитячої оториноларин-
гології, аудіології та фоніатрії НМАПО іме-

ні П.Л. Шупика, співробітниками ДУ «Ін-
ститут отоларингології ім. проф. О.С. Ко-
ломійченка НАМН України» та інших на-
вчальних медичних закладів за редакцією 
одного з провідних оториноларингологів 
України – доктора медичних наук, професо-
ра А.А. Лайка широко використовується 
зараз і буде затребуваний багато років не 
тільки фахівцями у розв’язанні вказаної 
проблеми, а й науковцями, які спрямовува-
тимуть свої зусилля на розробку методів 
сучасного лікування хворих на фарингіт.  
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