Prefácio

A X edição do Manual da IAPO de Otorrinolaringologia Pediátrica,
semelhante aos que a precederam, oferece um paralelo ímpar, uma visão
multicultural do state of the art, com colaboradores internacionais, especialistas
em suas áreas, de 15 países, dos cinco continentes. De maneira incrível, esta
publicação de altíssima qualidade é distribuída sem custos (aos membros da
IAPO) no mundo inteiro, em vários idiomas, oferecendo um serviço educacional
à Otorrinopediatria e, o mais importante, às famílias e às crianças que dela são
beneficiadas.
William Osler escreveu “A função de um professor é ensinar e propagar
o que há de melhor para ser conhecido e ensinar ao mundo, e nada menos que
isso pode satisfazer mais a quem leva o nome de PROFESSOR.” Visto por este
contexto, Tania Sih é realmente uma professora de classe ao redor do mundo.
Sua indiscutível habilidade de assegurar contribuições do que há de melhor
na Otorrinopediatria, é um talento único, que muitos poucos da área podem
reproduzir, e o que não pode ser replicado por outro(s) é o que ela tem feito de
maneira consiste com uma nova edição anual, totalmente diferente das nove
edições anteriores destes textos já consagrados que fazem parte dos Manuais da
IAPO.
Com certeza, esteja seguro de saborear, desfrutar, e beneficiar-se, do que “há
de melhor tanto conhecido como ensinado para o mundo” organizado de forma
eloquente e conveniente neste Manual da IAPO, gratuito aos seus membros. A X
edição irá beneficiar igualmente ao médico recém-formado, quanto ao especialista,
com “dicas”, pérolas, e visões pessoais que facilitam a qualidade, atenção médica
com base em evidências, cobrindo todos os aspectos da Otorrinopediatria.
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