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Актуальність обраної теми. Сучасне зростання темпів життя, урбанізація, 

зниження якості харчування, підвищення стресових навантажень, погіршення 
екології позначаються на захворюваності населення, особливо на здоров’ї дитячої 
популяції. Здоров’я дітей та підлітків, у тому числі й стоматологічне, є одним із 
найбільш чутливих показників, що відображають соціальну та економічну ситуацію 
в Україні, стан оточуючого середовища,  також є індикатором благополуччя 
суспільства. Висока стоматологічна захворюваність дитячого населення України 
вже багато років залишається однією з актуальних медичних проблем, у різних 
вікових групах стабільно збільшується частота випадків карієсу, хвороб пародонту, 
порушень розвитку та формування зубів, що несе негативний вплив на здоров’я 
дитини. Аномалії зубощелепної системи займають одне з перших місць серед 
захворювань щелепно-лицьової ділянки. За даними ряду авторів, функціональні і 
морфологічні відхилення виявлені у 75% трирічних дітей і за поширеністю можуть 
перевищувати частоту карієсу та інших стоматологічних захворювань. За останні 
десятиліття частота виявлення аномалій прикусу збільшується, а потреба в 
лікувально-профілактичних заходах становить при змінному прикусі 36,9%, а в 
період постійного прикусу більше, ніж 40%, і постійно збільшується з віком. 

Вивчення регіональних особливостей поширеності ортодонтичної патології 
має велике значення для планування та надання якісної і своєчасної стоматологічної 
допомоги дітям. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами і темами. Дослідження 
виконане в рамках науково-дослідної роботи Української медичної стоматологічної 
академії «Наукове обґрунтування технологій управління і організації різних видів 
медичної, в тому числі стоматологічної, допомоги дорослому та дитячому 
населенню в період реформування системи охорони здоров'я» № 011311004778 за 
2013-20117 роки та «Медико-соціальне обґрунтування оптимізації підходів до 
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управління та організації різних видів медичної допомоги дорослому та дитячому 
населенню в період реформування галузі охорони здоров’я» на 2018-2022 роки 
(знаходиться на реєстрації). Автор дисертаційної роботи виконувала фрагмент теми, 
який відповідає назві дисертації. 

Ступінь обґрунтованості основних наукових положень, висновків і 
практичних рекомендацій, сформульованих у дисертації. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, що 
були сформульовані у дисертаційній роботі Ляхової Наталії Олександрівни, 
оцінюється як високий, виходячи з того, що робота ґрунтується на вивченні 
достатньої кількості наукових джерел, використанні адекватних методологічних 
підходів, проведенні масштабних досліджень і глибокому, всебічному аналізі 
результатів. 

Дослідження проводилося із залученням широкого спектру загальнонаукових 
та спеціальних методів дослідження, в тому числі: системного підходу і аналізу, 
бібліосемантичного, історичного, епідеміологічного, медико-статистичного, 
соціологічного, експертних оцінок, описового моделювання, організаційного 
експерименту, економічного та біостатистичного. 

У цілому дисертаційна робота є завершеною працею, в якій з належною 
послідовністю та змістовністю висвітлено проблему побудови інтеграційно-
логістичної моделі надання ортодонтичної допомоги дітям на регіональному рівні. 

Автором особисто одержано та проаналізовано усі матеріали дослідження. За 
результатами роботи отримано нові наукові положення, які суттєво збагатили 
теорію соціальної медицини. 

Обґрунтованість основних наукових положень дисертаційної роботи 
підтверджується їх апробацією на науково-практичних конференціях, публікаціями 
у наукових фахових виданнях, використанням в організації роботи низки 
регіональних систем охорони здоров'я, у навчальному процесі вищих медичних 
навчальних закладів. 

Достовірність основних наукових положень, висновків і практичних 
рекомендацій, проведених наукових досліджень та одержаних результатів. 

Сформульовані Ляховою Н. О. основні наукові положення, висновки і 
практичні рекомендації, основані на використанні адекватних до поставлених 
завдань досліджень, інформативних сучасних методів досліджень та методів 
медико-соціального обґрунтування моделі надання ортодонтичної допомоги 
дитячому населенню на регіональному рівні. 

Достовірність наукових положень дисертаційної роботи, висновків і 
рекомендацій, приведених у науковій праці, підтверджується коректним 
застосуванням класичних методів досліджень та використанням достатньої 
інформаційної бази. 
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 Дослідження виконано на достатньому за обсягом репрезентативному 
первинному матеріалі, що підтверджено відповідними розрахунками, проведено 
огляд 1517 дітей дошкільного та шкільного віку та опитування 408 осіб – батьків 
дітей. Також проаналізовано обліково-звітну документацію закладів охорони 
здоров’я  Полтавської області, які надають стоматологічну допомогу дитячому 
населенню та щорічні статистичні звіти Полтавського обласного інформаційно-
аналітичного центру медичної статистики за 2010-2016 роки; 

Всі наукові положення, висновки і рекомендації достатньо обґрунтовані, 
ілюстровані за допомогою рисунків та таблиць, підтверджені за допомогою 
широкого арсеналу статистичних прийомів.  

Наукова новизна основних наукових положень, висновків і практичних 
рекомендацій, а також проведених наукових досліджень та одержаних 
результатів. 

Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає в тому, що автором 
вперше в Україні: 
– розроблено, обґрунтовано та впроваджено оптимізовану модель надання 
стоматологічної ортодонтичної допомоги дитячому населенню на регіональному 
рівні, в основу якої покладена профілактична спрямованість та раннє виявлення і 
лікування ОП,  яке досягається державотворчою  політикою через вплив на три 
складові: фінансове забезпечення, організацію ОД, кадри, що носить координовану, 
багаторівневу, комплексну, доступну, всебічну ортодонтичну допомогу та 
сприятиме прихильності батьків до профілактики та лікування дітей; 
– ідентифіковано три підходи надання стоматологічної ортодонтичної допомоги 
через визначені фактори, які впливають на: 

  виявлення ортодонтичної патології; 

 профілактичне відвідування дитячого стоматолога; 

 дотримання порад лікаря-стоматолога, 
при цьому кожний підхід передбачає співпрацю лікаря і батьків, важливість 
втручання яких в стоматологічне здоров’я дітей не викликає сумнівів; 
– досліджено характерні для Полтавської області регіональні особливості 
впливу медико-демографічних, біологічних та соціальних факторів ризику на 
виникнення ОП, які можуть служити маркерами його скринінгу: використання 
пустунки(відношення шансів (ВШ 1,803 [95% довірчий інтервал (ДІ) 1,077-3,020], 
соматичній  захворюваності (ВШ 1,794 [95% ДІ 1,080-2,979]),  карієсу (ВШ 
2,041[95% ДІ (1,353-3,078)]), видаленні постійних зубів через карієс (ВШ 1,751 [95% 
ДІ (1,009-3,040)]), супутні захворювання у дитини (ВШ 5,176 [95% ДІ 
(2,58910,348)]), ОП у родині (ВШ 3,932[95% ДІ (2,064-7,490)]; 
– обґрунтовано роль лікаря педіатра, ЗПСМ лікарів гігієністів у профілактиці та 
ранньому виявленні ОП. Встановлено, що зацікавленими сторонами (stakeholder) в 
санітарно-просвітницькій роботі з профілактики та раннього виявлення ОП можуть 
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бути батьки, громадські діячі, які мають достатнє фінансове забезпечення (ВШ  
3,759 [95% ДІ (1,596-8,851)]), (p=0,004), ті батьки, у дітей яких стан ротової 
порожнини задовільний (ВШ 6,466 [95% ДІ (2,688-15,557)]), (p=0,000), які 
контролюють та навчають дотримання дітьми правил гігієни (ВШ  4,541 [95% ДІ 
(1,943-10,613)]), (p=0,001), у тих, в кого в родині була ОП (ВШ 1,068  [95% ДІ 
(1,027-1,111)]), (p=0,021); 
– визначено медичну, економічну ефективність оптимізованої моделі надання 
стоматологічної ортодонтичної допомоги дитячому населенню; 
– уточнено динаміку показників захворюваності ОП в різних регіонах 
Полтавської області у порівнянні з карієсом: 

a. встановлено достовірне зниження рівня захворюваності на ОП: м. Полтава, м. 
Кременчук, Гадяцький район  та Полтавська область, але не дивлячись на позитивні 
тенденції до зниження рівня цієї захворюваності вона залишається на досить 
високому рівні, коливається від 17,6 до 91%, і в окремих районах перевищує 
захворюваність на карієс; 

b. виявлені значущі переваги тренду середнього рівня захворюваності на ОП 
порівняно з  карієсом у дитячого населення Полтавської області за 2010-2016 рр. в 
м. Кременчук, Лубенському районі, Кобиляцькому районі. Виявлений сильний 
прямий зв'язок між середнім рівнем ОП та  карієсу (r=0,964)  (р<0,05) в 
Лохвицькому районі; 
– доведено, що кількість ОП в період тимчасового прикусу складає 35,8% (в 
різних вікових категоріях періоду значення однакові), під час змінного прикусу 
зростає до – 48,6% (в період раннього змінного прикусу кількість виявленої ОП 
дещо більша - 50,1%) в періоді постійного прикусу 52,4%, серед оглянутих 1517 
дітей рівень захворюваності склав 43,1%. 

– за результатами соціологічного дослідження шляхом анкетування визначено 
низький рівень обізнаності населення щодо факторів ризику виникнення ОП та 
факторів формування стоматологічного здоров’я. 
Теоретичне значення отриманих результатів полягає у доповненні теорії 

соціальної медицини в частині управління охороною здоров’я, зокрема щодо 
оптимізації ортодонтичної допомоги дитячому населенню. 

Практичне значення одержаних результатів. 
Результати дисертаційної роботи Ляхової Н. О. можуть використовуватись для 

створення якісно нової моделі раннього виявлення та первинної профілактики 
ортодонтичної патології; методики впровадження скринінгу цільових груп з 
виявленими факторами ризику розвитку ортодонтичної патології; визначене місце 
гігієністів зубних в санітарно-просвітницькій роботи щодо стоматологічних 
захворювань серед населення та в первинній профілактиці ортодонтичної патології 
та інших стоматологічних захворювань; визначені фактори ризику виникнення 
ортодонтичної патології, характерні для дитячого населення Полтавської області; 
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проведено аналіз думки лікарів-ортодонтів, дитячих стоматологів, науковців у галузі 
стоматології та організаторів охорони здоров’я щодо шляхів оптимізації надання 
ортодонтичної патології; проведений аналіз обізнаності населення Полтавської 
області щодо факторів ризиків виникнення ортодонтичної патології та факторів 
формування стоматологічного здоров’я. 

Результати наукових досліджень Ляхової Н. О. впроваджено в навчальний 
процес на кафедрах соціальної медицини Української медичної стоматологічної 
академії, Національного медичного університету ім.. О. О. Богомольця, Івано-
Франківського національного медичного університету, Львівського національного 
медичного університету ім. Данила Галицького, Медичного інституту Сумського 
державного університету, Вінницького національного медичного університету,  
Національної медичної академії післядипломної освіти ім.. П. Л. Шупика, ДЗ 
«Дніпропетровська медична академія МОЗ України», ДЗ «Запорізька медична 
академія післядипломної освіти МОЗ України», Харківської медичної академії 
післядипломної освіти, Харківського національного медичного університету. 

Впровадження результатів дослідження в практику проводилось на етапах 
його виконання на галузевому, регіональному та базовому рівнях. 

Повнота викладу основних наукових положень, висновків та практичних 
рекомендацій в опублікованих працях. 

Основні наукові положення, висновки і практичні рекомендації та одержані 
результати наукових досліджень у повній мірі висвітлені в опубліковано 33 
наукових праць: 6 наукових статей у періодичних фахових виданнях («Вісник 
проблем біології і медицини», «Україна. Здоров’я нації», «Управління закладом 
охорони здоров’я», «Сучасні медичні технології: Український науково-практичний 
журнал», "Східноєвропейський журнал громадського здоров’я»), 6 статей в 
закордонних журналах: (Польща, журнал «Wiadomosci Lwkarskie», «Public Health 
Forum»), 2 монографії, 1 методичні рекомендації МОЗ України, 18 робіт 
опубліковано у матеріалах конгресів і конференцій. 

Оцінка змісту та оформлення дисертації. 
Дисертаційна робота Ляхової Н. О. написана за класичним для таких робіт 

планом. Дисертаційна робота викладена на 262 сторінках друкарського тексту, з них 
обсяг основного тексту 161 сторінки; містить 41 таблицю, 31 малюнок, 3 додатки. 
Складається із вступу, огляду літератури, матеріалів і методів дослідження, 4-х 
розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення отриманих результатів, 
висновків, списку використаних джерел (332 джерел, із них кирилицею – 217, 
латиною –115). 

У вступі чітко та аргументовано розкрита актуальність проблеми, обґрунтована 
необхідність подібного роду досліджень, сформульовано мету, завдання, розкрито 
суть наукової новизни дослідження, теоретичне та практичне значення результатів 
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роботи та їх впровадження, особистий внесок автора, викладено дані щодо апробації 
результатів дисертаційної роботи. 

Розділ 1 «Медико-соціальні проблеми захворювань зубощелепної ділянки 
(ортодонтичної патології)» присвячений аналізу світових і вітчизняних 
інформаційних ресурсів, наукових літературних джерел, досвіду України та інших 
країн, вивченню результатів наукових досліджень щодо поширеності різних видів 
ортодонтичної патології, факторів ризику їх виникнення, організації надання 
ортодонтичної допомоги дитячому населенню в Україні. При цьому був 
використаний бібліографічний і семантичний аналіз наукових джерел, результати 
якого аргументовано довели необхідність наукового обґрунтування оптимізованої 
моделі надання ортодонтичної допомоги дитячому населенню на регіональному 
рівні. 

Огляд літератури ретельно систематизований та базується на сучасних 
публікаціях. У цьому розділі продемонстровано глибоке знання проблеми, 
підкреслено її актуальність та об'єктивно доведено необхідність вирішення задач 
даного дослідження.  

У розділі 2 «Програма, матеріали та методи дослідження» подані програма 
дослідження, опис структурованих з використанням системного підходу його 
основних етапів. У розділі повно розкриваються методологія і методи, представлено 
обсяг виконаних досліджень по кожному завданню, визначено репрезентативність 
досліджених вибіркових сукупностей. Одержані результати власних досліджень 
послідовно і логічно викладені в 4 розділах, в яких розкрита сутність вирішення 
поставлених завдань. 

В третьому розділі «Епідеміологічна характеристика ортодонтичної 
патології серед дитячого населення» проведено аналіз демографічної ситуації в 
Полтавській області та Україні (динаміка народжуваності та смертності), 
досліджено динамічні ряди поширеності та захворюваності ортодонтичної патології 
серед дитячого населення Полтавської області, визначено темпи приросту для даних 
показників.  

Вивчалася та аналізувалася епідемічна ситуація стосовно ортодонтичної 
патології серед дитячого населення Полтавській області у порівнянні з даними по 
Україні та регіональні особливості захворюваності на ортодонтичну патологію. 
Отримані дані порівнювались з рівнем захворюваності на інші стоматологічні 
захворювання (карієс) в цих же регіонах. Можливість впровадження раннього 
виявлення ортодонтичної патології (скринінгу) та первинної профілактики 
ортодонтичої патології як складової надання ортодонтичної допомоги на 
регіональному рівні досліджували на основі контент-аналізу нормативно-правової 
документації. В ході дослідження аналізувалася обліково-звітна документація (ф. 
039-2/о, ф. 039-3/о, ф. 049/о, ф. 20, ф. 17) закладів охорони здоров’я Полтавської 
області, які надають стоматологічну допомогу дитячому населенню за 2010-2016 
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роки, щорічні статистичні звіти Полтавського обласного інформаційно-аналітичного 
центру медичної статистики, нормативно-правова база галузі охорони здоров’я. 

У четвертому розділі «Фактори, асоційовані з виникненням ортодонтичної 
патології» проводилось визначення найбільш вагомих антенатальних і 
постнатальних факторів ризику, які асоціюються з виникненням ортодонтичної 
патології, вивчення рівня інформованості батьків дітей стосовно факторів ризику 
виникнення ортодонтичної патології та факторів формування стоматологічного 
здоров’я у дітей, санітарно-гігієнічної обізнаності батьків, оцінки батьками стану 
стоматологічного здоров’я дітей, відношення до лікування ортодонтичної патології 
та інших стоматологічних захворювань. Для цього було проведено польове когортне 
дослідження (оглянуто 1517 дітей дошкільного та шкільного віку) та проведено 
анонімне анкетування серед батьків дітей (408 осіб). В анкеті містилися питання, що 
стосувались найбільш вагомих факторів, які асоціюються з виникненням 
ортодонтичної патології (антенатальні, постнатальні фактори ризику), питання, які 
стосувались рівня інформованості батьків стосовно факторів ризику виникнення 
ортодонтичної патології та факторів формування стоматологічного здоров’я, 
санітарно-гігієнічної обізнаності батьків, оцінки батьками стану стоматологічного 
здоров’я дітей, відношення до лікування ортодонтичної патології та інших 
стоматологічних захворювань 
 У п'ятому розділі «Виклики ризики імплементації моделі надання 
ортодонтичної допомоги дитячому населенню на регіональному рівні» 
проводилося вивчення нормативно-правової бази надання ортодонтичної допомоги 
дітям області; дослідження організації надання стоматологічної допомоги пацієнтам 
з іншими стоматологічними захворюваннями, забезпечення медичними ресурсами 
Полтавської області: заклади, які надають стоматологічну ортодонтичну допомогу 
дітям області, кадрове забезпечення. Для цього вивчалися річні статистичні звіти 
Обласного інформаційно-аналітичного центру медичної статистики за 2010-2016 
роки, нормативно-правова база департаменту охорони здоров’я та первинної ланки. 
Аналізувалися дані анонімного опитування лікарів-стоматологів, що надають 
стоматологічну допомогу дітям (лікарі-стоматологи-ортодонти, дитячі стоматологи), 
предметом вивчення якого стало знання медичними працівниками факторів ризику 
ортодонтичної патології, думки фахівців щодо оптимізації системи профілактики, 
диспансеризації, скринінгу та санітарної просвіти та дані анонімного опитування 
батьків пацієнтів щодо персональної освіченості стосовно факторів ризику 
ортодонтичної патології та інших стоматологічних захворювань. 

Шостий розділ «Медико-соціальне обґрунтування оптимізованої моделі 
надання ортодонтичної допомоги дитячому населенню на регіональному рівні» 
полягав у розробці, обґрунтуванні та впровадженні моделі надання ортодонтичної 
допомоги дитячому населенню на регіональному рівні, для цього були вивчені та 
проаналізовані нормативні та директивні документи, що регламентують діяльність 
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галузі охорони здоров’я, досліджено досвід вітчизняних та зарубіжних фахівців, 
проаналізовані та застосовані рекомендації міжнародної асоціації ортодонтів. 
Визначено медичну, економічну ефективність запропонованої моделі. Медична 
ефективність вивчалась на основі оцінки експертами ймовірних позитивних змін з 
боку клінічних показників. 

Індикаторами економічної ефективності стали оцінки експертів з приводу 
ймовірного зниження тривалості лікування, кількості відвідувань лікаря та 
зменшення вартості лікування за рахунок раннього виявлення ортодонтичної 
патології. 

Характеризуючи у цілому розділи власних досліджень, необхідно констатувати, 
що Ляхова Н. О. провела суттєве за змістом, важливе у науковому та практичному 
відношенні дослідження щодо питань раннього виявлення факторів ризику 
ортодонтичної патології, оптимізації системи первинної профілактики 
стоматологічних захворювань та системи санітарної просвіти населення.  

Робота завершується висновками та практичними рекомендаціями, які у повній 
мірі відображають одержані результати проведених досліджень та є завершенням 
важливої за значенням дисертаційної роботи. 

Висновки та практичні рекомендації у повній мірі відображають одержані 
результати проведених досліджень і достатньо обгрунтовані. 

Автореферат за змістом повністю відповідає основним положенням дисертації, 
за оформленням, структурою та змістом відповідає вимогам, які визначені ДАК 
МОН України. 

Відповідність паспорту спеціальності. Дисертаційна робота відповідає 
паспорту спеціальності 14.02.03 – соціальна медицина. 

При опоненції дисертаційної роботи ознак плагіату не виявлено. 
Принципових зауважень до методології проведення дисертаційного 

дослідження та оформлення роботи немає. 
При позитивній оцінці дисертації в цілому, хотілося б почути відповідь на 

наступні дискусійні питання: 
1. Ви представили модель, яка в існуючих умовах функціонування системи 

охорони здоров’я  діє і є медично і економічно ефективною.  В теперішній 
час  змінюється система фінансування галузі і в першу чергу це 
стосується  стоматологічної допомоги. Поясніть,  хто має 
фінансувати  запропоновані Вами планові огляди  дітей у віці 3, 6-и та 12-и 
років  лікарем – стоматологом  ортодонтом та що Ви включаєте в 
термін  «диспансеризація», яку Ви пропонуєте в моделі. Адже диспансерізацію 
населення МОЗ України відмінив більше 2-х років назад. 

 
2. Яким чином Ви пропонуєте здійснювати рекомендоване 

Вами заохочення ортодонтів до роботи в сільській місцевості та які категорії 




