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Відгук 

офіційного опонента на дисертаційну роботу 

Янішена Ігоря Володимировича "Клініко-технологічні аспекти забезпечення 

якості лікування в ортопедичній стоматології" 

на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.22 -

стоматологія, подану до захисту у спеціалізовану вчену раду Д 64.600.02 при 

Харківському національному медичному університеті 

Актуальність теми. Джерела науково-медичної інформації останнього часу 

засвідчують надзвичайно велику актуальність проблеми створення інтегральної 

системи контролю якості ортопедичного стоматологічного лікування, вказуючи 

при цьому на відсутність інтегральних загальноприйнятих критеріїв оцінки якості 

відновних конструкцій та якості ортопедичної стоматологічної допомоги в 

цілому. 

У той же час розпрацьовані на базі глибоких наукових досліджень 

спеціальні методи досліджень оцінки фізичних властивостей матеріалів 

стоматологічного призначення та протезів виготовлених з них і особливостей їх 

взаємодій з тканинами протезного ложа і організмом у цілому в силу матеріально-

технічного забезпечення є прерогативою науково-дослідних баз НДІ та ВНЗ. 

Саме тому завданням сучасної ортопедичної стоматології є створення 

доступних та нескладних і водночас - високоінформативних критеріїв 

оцінювання у рамках інтегрованої системи для клінічної експертизи якості зубних 

протезів у практичній діяльності лікарів - стоматологів. 

Необхідність розпрацювання доступної та об'єктивної програми оцінки 

якості надання ортопедичної стоматологічної допомоги базується на наступних 

основних чинниках : 

- збільшення частки пацієнтів з дефектами зубів і зубних рядів з обтяженою 

загально-соматичною патологією, в тому числі екологічного генезу; 
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- появою на стоматологічному ринку України значної кількості різних за 

фізико-хімічним та технологічними властивостями матеріалів 

стоматологічного призначення; 

- збільшенням частки пацієнтів, які не задоволені наданою ортопедичною 

допомогою, в тому числі у приватно-практикуючих кабінетах; 

- очікуванням переходу медичної, в тому числі стоматологічної допомоги, на 

рівень страхової медицини. 

Отже ортопедична служба України на сьогодні вимагає негайного створення та 

впровадження єдиної адаптованої загально-державної системи оцінювання якості 

стоматологічного ортопедичного лікування, яка б повністю задовольняла як 

лікарів так і пацієнтів. 

Все вищевказане підтверджує актуальність для медичної науки та практики 

проведеного автором дослідження. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій. 

Дисертаційна робота викладена на 348 сторінках машинописного тексту і 

складається із вступу, аналітичного огляду літератури та розділу, у якому 

викладені матеріали і методи дослідження, чотирьох розділів за результатами 

власних досліджень, аналізом та узагальненням результатів, висновків, 

практичних рекомендацій, списку використаних джерел, що містить 389 

бібліографічних джерел вітчизняних і зарубіжних авторів. Дисертація 

проілюстрована 36 рисунками і 45 таблицями. 

У вступі автор поставив за мету - підвищення якості лікування пацієнтів в 

ортопедичній стоматології на основі інноваційних розробок у галузі 

стоматологічного матеріалознавства за рахунок обґрунтованого добору 

конструкційних та допоміжних зубо-технічних матеріалів. 

Для досягнення мети автором поставлені до вирішення вісім завдань, які є 

адекватними щодо досягнення кінцевого результату. 
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В огляді літератури, на підставі аналізу джерел науково-медичної 

інформації автор спираючись на погляди різних авторів наводить характеристику 

сучасних зубо-технічних матеріалів та окреслює проблемні питання їх клінічного 

застосування при лікуванні пацієнтів ортопедичними конструкціями (підрозділ 

1.1). 

Аналіз даних наукової літератури щодо ролі клініко-лабораторних етапів у 

забезпеченні якості лікування пацієнтів ортопедичними конструкціями 

викладений у підрозділі 1.2, а якість лікування ортопедичними конструкціями як 

проблеми клінічної стоматології з висвітленням методологічних підходів до 

оцінювання якості лікування та клінічних і лабораторних методів аналізу якості 

ортопедичного лікування викладені у підрозділі 1.3 огляду літератури. 

Підсумовуючи огляд літератури автор приходить до цілком слушного 

висновку, що наведені в літературі дані щодо оцінювання якості ортопедичних 

конструкцій є розпорошеними і за своєю формою нагадують окремі авторські 

методики, які потребують переосмислення та систематизації і підкреслюють 

актуальність системного аналізу оцінок, прийнятих у вітчизняній ортопедичній 

стоматології. 

До факторів, що збільшують актуальність вищезгаданої проблеми можна 

віднести : розвиток ринкових відносин в Україні, посилення правових та 

фінансових відносин між пацієнтами та лікарями, впровадження систем 

обов'язкового та добровільного страхування, підвищення зацікавленості 

юридичних структур у захисті прав пацієнтів, відсутність єдиних стандартів 

надання ортопедичних послуг населенню. 

Зростання кількості конфліктних ситуацій у яких приймають участь не 

тільки зацікавлені сторони, а й різноманітні експертні та страхові організації 

зумовлює необхідність створення об'єктивної шкали оцінювання якості 

ортопедичного лікування. 

Авторський аналіз літератури демонструє необхідність спеціальної наукової 

розробки та обґрунтування системи оцінювання , адже її відсутність створює 

умови до запуску порочного ланцюга помилок, починаючи від неадекватного 
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встановлення діагнозу, через неповне обстеження та отримання хибних даних, до 

побудови помилкових схем лікування та проведення його у невідповідності до 

реального необхідного обсягу. 

Важливим є також інформування пацієнтів щодо можливостей, обсягу та 

кінцевої якості ортопедичного лікування з урахуванням можливих "завищених" 

вимог пацієнта за клінічним або економічними показниками. 

Завершується огляд літератури підрозділом 1.4 "Гіпотеза дослідження" у 

якому викладені погляди автора на подальший шлях у вирішенні поставлених 

завдань. 

Принципових зауважень до огляду літератури не має, проте зустрічаються 

невдалі терміни : наприклад "порцелянова" маса,замість "керамічної". Прізвища 

російських авторів чомусь перекладені автором на українську мову і подані в 

українській транскрипції. 

У другому розділі "Матеріали і методи дослідження" у першому підрозділі 

автор викладає концептуальну модель програми дослідження, яка включає п'ять 

етапів, кінцевим з яких є виконання ортопедичного лікування 271 пацієнта 

різними типами ортопедичних конструкцій на підставі обґрунтованого добору 

системи "матеріали-конструкція" за запропонованим автором алгоритмом. 

У підрозділі "Клініко-популяційний аналіз безпосередніх, віддалених 

результатів та клініко-технологічна оцінка ускладнень при лікуванні пацієнтів 

ортопедичними конструкціями" автор наводить комплексну програму оцінки 

якості ортопедичних виробів із матеріалів вітчизняного виробництва, яка 

складається із п'яти частин. 

Автор підкреслює, що очікувані результати її реалізації дозволять урахувати 

основні закономірності щодо структури ортопедичних конструкцій, впливу 

кваліфікації лікарів та зубних техніків на частоту та характер показників 

зниження якості конструкцій на етапах їх клінічної експлуатації. 

На другому етапі виконання програми дослідження (підрозділ 2.3) 

застосовано комплекс порівняльного багатофакторного кваліметричного аналізу 

на прикладі 51 ЗТМ вітчизняного та імпортного виробництва за показниками 
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відповідних міжнародних стандартів за спеціально опрацьованими методиками 

(виконано 13110 лабораторних досліджень): відбиткових матеріалів, 

облицювальних матеріалів для незнімних конструкцій, акрилових пластмас для 

тимчасових конструкцій та інших конструкцій і допоміжних матеріалів; а також, 

оцінка клініко-технологічної якості цих зубо-технічних матеріалів за єдиною 

методикою. 

Експертні висновки та одержані показники прямих вимірювань враховані 

автором у процесі виконання комплексної програми дослідження за наступними 

параметрами : визначення деформації при стискуванні, напруги вигину, ударної 

в'язкості, опору стирання полімеризату, рівня залишкового мономеру, 

водопоглинання матеріалів, мікротвердості, оцінка мікропористості, часу 

набухання експериментального зразка, твердості та конічної точки текучості за 

Хепплером, часу структуризації лакової плівки, показників міцності адгезивного 

зв'язку лакової плівки з металевою поверхнею, показників міцності адгезивного 

зв'язку лакової плівки з акриловими пластмасами, часу змішування, часу 

твердіння, адгезії до металу/дентину, робочого/загального часу, консистенції, 

відновлення після деформації, лінійної усадки, міцності при стискуванні, 

відносного подовження. 

У підрозділі 2.4 викладена порівняльна оцінка зубо-технічних матеріалів із 

урахуванням базових властивостей, а в підрозділі 2.5 система обґрунтування 

добору зуботехнічних матеріалів. 

Ураховуючи, що ці матеріали пов'язані між собою і кожний з підрозділів 

займає Уг сторінки їх доцільно було об'єднати і дещо розширити. 

У підрозділі 2.6, який присвячений методичному забезпеченню п'ятого 

етапу програми дослідження автором наводиться клінічна характеристика хворих, 

з яких 271 пацієнт групи дослідження протезованих за добором системи 

"матеріали-конструкція" та 129 осіб групи порівняння. 

Клінічне дослідження здійснювалося за загально прийнятою методикою. 

Автором також проведено біофізичне дослідження ротових рідини, визначення 
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ступеня дпсбіозу порожнини рота, визначення рівня гігієни порожнини рота і 

стану тканин пародонта, ступеня галітозу порожнини рота. 

У підрозділі 2.7 наведені методи метрологічного контролю засобів 

стандартизації та методи статистичного аналізу даних лабораторних та клінічних 

досліджень, які є адекватні для отримання статистично-достовірних результатів. 

Зауважень до розділу не має. 

У розділі 3 "Клініко-популяційний аналіз та прогнозування якості 

ортопедичних конструкцій зубних протезів на етапах їх клінічної експлуатації"" 

викладено результати вивчення клініко-технологічної якості ортопедичних 

конструкцій зубних протезів із матеріалів вітчизняного виробництва, що 

здійснено за комплексною програмою на підставі вивчення наступних видів 

протезів : 20329 штучних коронок (пластмасові - 13304 од; комбіновані по 

Бєлкіну, Бородюку, Ахметову - 7025 од), 15621 мостоподібних протезів 

(пластмасових - 9789 од; комбінованих 5832 од) та 8903 бюгельних протезів (з 

фіксуючими елементами у вигляді кламерів системи Нея - 7100 од та з замковою 

фіксацією - 1803 од). 

Критеріями оцінки якості конструкцій зубних протезів у ранньому (до 24 

міс. клінічної експлуатації) та віддаленому (понад 24 міс. клінічної експлуатації) 

періодах автором вибрані наступні індикатори: зміна кольору, наявність тріщин, 

розцементування, поломка конструкції, порушення її форми за рахунок стирання, 

тріщини базису, порушення фіксації знімних протезів. Формою інформаційного 

забезпечення дослідження стали результати експертної оцінки, що виконана по 

картах амбулаторного пацієнта (ф.043/о) 10 лікувально-профілактичних закладів 

Харківської області: загальна кількість проаналізованих конструкцій зубних 

протезів - 68391 од; загальна кількість лікарів-ортопедів-стоматологів склала 75 

осіб, зубних техніків - ЮЗособи (з розрахунком середньозваженого рівня). 

Наведене дозволило при виконанні дослідження урахувати основні 

закономірності щодо структури ортопедичних конструкцій, впливу кваліфікації 

лікарів та зубних техніків на частоту та характер показників зниження якості 

конструкцій на етапах їх клінічної експлуатації. 
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Результати дослідження викладені у розділі базуються на вивченні частоти 

та прогнозування зниження якості ортопедичних конструкцій зубних протезів на 

етапах її клінічної експлуатації (підрозділ 3.1), порівняльній оцінці якості 

ортопедичних конструкцій на етапах їх клінічної експлуатації (підрозділ 3.2) та 

виявлені, узагальнені та аналіз факторів що визначають якість ортопедичної 

конструкції (підрозділ 3.3) 

Таким чином, у розділі вичерпно викладені наукові здобутки щодо 

визначення безпосередніх та віддалених результатів з виконанням клініко-

технологічної оцінки якості лікування хворих із застосуванням зубних протезів із 

матеріалів вітчизняного виробництва та визначені основні клініко-технологічні 

чинники, що впливають на якість лікування за окремо визначеними групами 

протезів. 

У розділі 4 "Порівняльна кваліметрична оцінка стоматологічних матеріалів 

для виготовлення конструкцій зубних протезів" автором викладені результати 

порівняльного багато факторного кваліметричного-аналізу конструкційних та 

допоміжних стоматологічних матеріалів за єдиною методикою комплексної 

оцінки їх властивостей, що інтегрально характеризують якість матеріалу за 

комплексом показників, а саме : 

• конструкційні матеріали для виготовлення зубних протезів (стоматологічні 

пластмаси , покривні лаки, цементи для постійної фіксації зубних протезів, 

функціонально-конструкційні матеріали (підкладочні силіконові та 

адгезивні); 

• допоміжні матеріали для виготовлення зубних протезів: (відбиткові 

матеріали (А-силіконові,С-силіконові та альгінатні, стоматологічні 

моделювальні воски, ізоляційні лаки, адгезивні матеріали). 

Отримані автором дані використані для обґрунтування та розробки 

професійної консультативної системи добору комплаєнтних стоматологічних 

матеріалів при виготовлені знімних та незнімних конструкцій зубних протезів. 
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У розділі вичерпно викладені наукові здобутки автора щодо порівняльної 

оцінки фізико-механічних та клініко-технологічних особливостей 

конструкційних та допоміжних стоматологічних матеріалів з виконанням 

порівняльної кваліметричної їх оцінки за показниками значимих в клініці 

ортопедичної стоматології властивостей, матеріал статистично опрацьований і 

його результати не викликають сумнівів. 

У п'ятому розділі "Пацієнт-орієнтовані інновації зубо-технічного 

матеріалознавства в стоматологічному лікуванні знімними та незнімними 

конструкціями" з позицій власних інноваційних розробок щодо 

кваліметричної стратифікації стоматологічних матеріалів обґрунтоване 

комплаентні комплекси для виготовлення різного типу ортопедичних 

конструкцій, які базуються на чотирьохрівневій модельній системі пацієнт-

орієнтованого підходу забезпечення якості ортопедичного лікування на основі 

урахування багатьох властивостей досліджених матеріалів. Застосовуючи 

методологію системного аналізу і наукового синтезу даних щодо їх 

властивостей, автором опрацьовано систему обґрунтованого добору 

комплаєнтної структури ортопедичних конструкцій різних типів, не від'ємною 

частиною якої є пацієнт-орієнтовні інновації клініко-лабораторного етапу 

протезування. 

Автором для адекватного добору комплаєнтних комплексів "матеріали-

конструкція" обгрунтовано клініко-технологічне завдання для розробки 

комп'ютерної програми добору "пов'язаних комплексів" стоматологічних 

матеріалів для різних варіантів ортопедичних конструкцій, якою, реалізується 

можливість професійного матеріалознавчого консультування щодо рівня 

якості майбутніх ортопедичних конструкцій (високого,середнього та 

задовільного рівня). 

Отже, у розділі вичерпно викладені наукові здобутки автора щодо добору 

комплексів стоматологічних матеріалів стоматологічних матеріалів для 

виготовлення ортопедичних конструкцій , принципи та логіка розробки і 

результати клінічного застосування спеціальної програми добору коплаєнтних 
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комплексів "матеріали-конструкція" , а також авторські інноваційні розробки 

у галузі стоматологічного матеріалознавства. 

Шостий розділ "Клініко-орієнтовані технології забезпечення якості 

стоматологічного лікування із використанням конструкцій зубних протезів" 

присвячений клінічному обґрунтуванню доробок автора на підставі клінічної 

оцінки якості виготовлення ортопедичних конструкцій за двома їх видами : 

незнімні конструкції та знімні конструкції. 

Дослідження базується на об'єктивній оцінці фізичних, біохімічних та 

гігієнічних показниках ротової рідини та стану порожнини рота в процесі 

експлуатації різних видів зубних протезів, виготовлення яких здійснено за 

запропонованою автором системою добору конструкційних матеріалів при 

різних варіантах клінічного застосування комплієнтних комплексів 

"матеріали-конструкція". 

Визначення достовірних клінічних ефектів від застосування обґрунтованого 

добору зубо-технічних матеріалів для виготовлення конструкцій зубних 

протезів автором розраховані відносні показники по кожному із індикаторів 

оцінки впливу зубних протезів на стан порожнини рота. 

Клінічний моніторинг якості та ефективності ортопедичного лікування за 

клініко-технологічними показниками дозволив обґрунтувати шляхи 

підвищення якості лікування ортопедичних хворих за рахунок інноваційних 

розробок у галузі вітчизняного стоматологічного матеріалознавства, а також 

оптимізувати добір конструкційних та допоміжних матеріалів і впровадити 

моніторинг якості та ефективності ортопедичного лікування. 

У розділі "Аналіз і узагальнення результатів дослідження" автор у стислій 

формі узагальнює отримані результати дослідження та доводить, що 

виготовлення зубних протезів з високим рівнем конструкційної узгодженості 

стоматологічних матеріалів підвищує ефективність ортопедичного лікування 

за рахунок позитивних змін біофізичних, біохімічних, імунних властивостей 

ротової рідини, стану тканин протезного ложа, мікробіоценозу та порожнини 

рота у цілому. 
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Висновки за результатами дослідження адекватні поставленим завданням, 

відображають суть отриманих результатів, проте, на нашу думку, перший 

висновок дещо переобтяжений. 

Достовірність отриманих автором результатів ґрунтується на значному 

об'ємі лабораторних і клінічних досліджень. 

Дисертаційна робота теоретично узагальнює та вирішує актуальну наукову 

проблему: з позиції концептуально нового наукового підходу та з 

використанням методології доказової медицини обґрунтовано шляхи 

підвищення якості лікування пацієнтів в ортопедичній стоматології на основі 

інноваційних розробок у галузі стоматологічного матеріалознавства та за 

рахунок обґрунтованого добору конструкційних та допоміжних зуботехнічних 

матеріалів. Зокрема: 

• Уперше науково сформульовано та обґрунтовано поняття клініко-

орієнтованих технологій виготовлення та оцінювання якості 

ортопедичних конструкцій у взаємозв'язку з використаною системою 

"матеріали-конструкція" та доведено необхідність індивідуалізованого 

добору відповідних зубо-технічних матеріалів як матеріалознавчого 

забезпечення якості конструкції на етапі їх добору, що забезпечує 

підвищення якості зубних протезів. 

• Набула подальшого розвитку концепція багатофакторної зумовленості 

результатів лікування пацієнтів з використанням ортопедичних 

конструкцій, зокрема, доведено наявність взаємозв'язків між якістю 

конструкцій та рівнем кваліфікації персоналу (лікаря та зубного 

техніка), властивостями зубо-технічних матеріалів, обґрунтованим 

добором системи "матеріали-конструкція", позитивними загальними та 

місцевими реакціями організму. 

• Проведені автором дослідження мають теоретичне і практичне значення 

в галузі клінічної стоматології та зубо-технічного матеріалознавства. У 

дослідженні з позицій системного підходу реалізовано цілісну 

методологію забезпечення якості лікування ортопедичними 
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конструкціями з удосконаленням клініко-лабораторних технологій 

виготовлення зубних протезів шляхом обґрунтування, розроблення та 

клінічного застосування нових матеріалів. 

Повнота викладу наукових положень дисертації в опублікованих працях 

Основні положення дисертаційної роботи висвітлено в 76 друкованих 

працях, з них 2 монографії, 27 статей у фахових виданнях (із них одноосібно 15), 

7 статей в інших наукових виданнях, 25 тез у збірниках матеріалів вітчизняних та 

закордонних конгресів, з'їздів і конференцій, отримано 1 патент на винахід та 14 

деклараційних патентів України на корисну модель. 

Дисертаційна робота є фрагментом комплексної НДР Харківського 

національного медичного університету МОЗ України "Основні стоматологічні 

захворювання, їх лікування та профілактика (№ держреєстрації 0110Ш01808", 

2010-2012 рр.) і "Діагностика та лікування захворювань органів та тканин 

щелепно-лицевої ділянки" (№ держреєстрації 0113Ш02274, 2013-2015 рр.) 

Зміст автореферату ідентичний щодо основних положень дисертації. 

Дисертаційна робота написана українською мовою, в достатній мірі ілюстрована 

таблицями, діаграмами та рисунками. Принципових зауважень щодо викладення 

фактичного матеріалу немає. 

При ознайомлені з дисертацією, авторефератом та друкованими роботами 

дисертанта, виникла низка запитань, на які у дискусійному плані бажано 

отримати відповіді в ході обговорення роботи. 

1.Вами запропоновані наступні індикатори : ІХя (індекс технологічної 

якості) та показник рівня якості, в чому їх суть та різниця? 

2. Чому для визначення стану тканин пародонта Ви обрали саме індекс 

Силнес-Лое, а не інший, - наприклад, індекс РМА? 

3. Чому для розробок алгоритму прогнозування Вами застосований метод 

Вальда в модифікації Гублера? 
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Висновок 

Дисертаційна робота Янішена Ігоря Володимировича "Клініко-технологічні 

аспекти забезпечення якості лікування в ортопедичній стоматології", подана на 

здобуття наукового ступеня доктора медичних наук є самостійним завершеним 

науковим дослідженням, що вирішує важливу для стоматології проблему -

підвищення якості лікування пацієнтів в ортопедичній стоматології на основі 

інноваційних розробок у галузі стоматологічного матеріалознавства шляхом 

обґрунтованого добору конструкційних та допоміжних матеріалів клінічного і 

зуботехнічного призначення. 

Всебічний аналіз дисертації дозволяє зробити висновок, що дисертаційна 

робота виконана на сучасному рівні із залученням сучасних методів 

дослідження,містить суттєву наукову новизну, має важливе практичне значення. 

Значний обсяг клінічного матеріалу та спеціальних методів дослідження 

дозволяють достовірно аргументувати наукові положення, висновки та практичні 

рекомендації. Матеріали дисертаційної роботи у повній мірі опубліковані у 

фахових наукових виданнях, використовуються у навчальному процесі, 

впроваджені у практику. 

На підставі вищенаведеного вважаю, що дисертаційна робота 

Янішена Ігоря Володимировича "Клініко-технологічні аспекти забезпечення 

якості лікування в ортопедичній стоматології" відповідає вимогам, що 

пред'являються до докторських дисертацій п 10. "Порядку присудження наукових 

ступенів та присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника", 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №567 від 24.07.2013 р. 

стосовно дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук, а її 

автор Янішен Ігор Володимирович заслуговує на присвоєння наукового ступеня 

доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.22-стоматологія за високий рівень 

теоретичних і практичних знань та вирішення актуальної медичної проблеми -

підвищення якості лікування пацієнтів в ортопедичній стоматології на основі 
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інноваційних розробок у галузі стоматологічного матеріалознавства шляхом 

обґрунтованого добору конструкційних та допоміжних матеріалів клінічного і 

зуботехнічного призначення. 

Професор кафедри ортопедичної стоматології 

Львівського національного медичного університету 

імені Данила Галицького, 

доктор медичних наук, професор В.Ф.Макєєв 

Підпис професора Макєєва В.Ф. засвідчую 

Вчений секретар 

.111 МУ ім. Данила Галицького - -"-гк^$ 
' <с щ \0 -5'їЗ 

О.Б.Надрага 




