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Мінін Ю.В., Дерябіна О.Г., Кучеренко Т.І., Карась А.Ф., Карась Г.А., Мініна Г.Ю.  
ММСК з жирової тканини. Mожливість використання для корекції атрофії 
слизової оболонки верхніх дихальних шляхів. Повідомлення 1 

6 

Тімен Г.Е., Бєлоусова А.О., Руденька К.Л., Вінничук П.В., Чубко С.П.  
Терапевтична дія трофіну та глутаргіну при аміноглікозидному ототоксикозі 
(морфологічне дослідження) 

13 

Шидловська Т.А., Петрук Л.Г.  
Дані об’єктивних методів дослідження слухового аналізатора у осіб, які 
знаходилися у зоні проведення антитерористичної операції 

22 

Белякова И.А., Луценко В.И., Чайка С.П.  
Опыт использования препарата «Вертинекс®» при симптоматическом лечении 
пациентов с головокружением (вестибулярная дисфункция І-ІІІ степени и 
болезнь Меньера) 

30 

Шевченко Т.О., Борисенко О.М.  
Вплив пролонгованої тимпаностомії на вестибулярну функцію при хворобі 
Меньєра  

39 

Березнюк В.В., Сапронова Е.В.  
Диагностика и хирургическое лечение изолированных сфеноидитов 

49 

Писанко В.Н., Горбач О.Н., Сегал В.В., Мельников О.Ф.  
Возможности иммунопрофилактики у больных хроническим тонзиллитом 

58 

Юренко К.О.  
Добов рН-метрія у пацієнтів з поліпами гортані 

64 

Пухлик Е.С., Чеботарев Е.П.  
Оптимизация методики энуклеации глазного яблока при опухолях глаза, 
орбиты и решетчатого лабиринта путем использования высокочастотной 
электросварки биологических тканей (клинико-экспериментальное 
исследование) 

73 

ОБМІН ДОСВІДОМ 
Біль Б.Н., Назаренко А.М., Котлярова І.Г. Д 
ослідження ефективності препаратів «Трахісан» і «Тонзилотрен» в лікуванні 
пацієнтів з гострими запальними захворюваннями ротової частини глотки з 
оцінкою віддаленого періоду 

79 

Пухлик С.М.  
Острый синусит у больных с аллергической патологией. Подходы к лечению 

84 

ОГЛЯДИ 
Протасевич Г.С., Ніколов В.В., Яшан А.О.  
Рідкісні захворювання вушної раковини. Повідомлення 1  

91 

ЮВІЛЕЇ 
До 55-річчя з дня народження старшого ординатора клініки 
отоларингології, полковника медичної служби МО України Головка 
Володимира Володимировича 

98 
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