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офіційної опонентки, завідувачки кафедри соціальної медицини, 

громадського здоров ’я, організації та  економіки охорони здоров’я з 

лікарсько-трудовою  експертизою У країнської медичної стоматологічної 

академії, доктора медичних наук, професорки  

Голован ової Ірини Анатоліївни на дисертаційну роботу Подпрядової 

Анни Анатоліївни «М едико-соціальне обґрунтування моделі управління  

якістю ж иття хворих, які перенесли інф аркт м іокарда», що представлена  

до спеціалізованої вченої ради Д Ф  64.600.036 у Х арк івськом у  

національному медичному університету М ОЗ У країни для захисту на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії (РЬБ) за спеціальністю  

222«М едицина», спеціалізація «С оц іал ьн а  медицина».

А ктуальність  теми дисертації.

Серед усіх неепідемічних захворювань хвороби серцево-судинної системи 

являються основною причиною захворюваності та смертності в усьому світі. Це 

також стосується такої патології, як інфаркт міокарда. В Україні спостерігається 

несприятлива тенденція щодо поширеності серцево-судинних захворювань, 

зокрема інфаркту міокарда. За останні 25 років спостерігається ріст поширеності 

даної патології серед дорослого населення в три рази, а рівень смертності -  вдвічі. 

Щорічно в Україні реєструється близько 50 тисяч випадків інфаркту міокарда. 

Крім того, інфаркт міокарда може викликати ряд ускладнень: серцеву

недостатність, порушення ритму, порушення провідності, аневризму серця, 

тромбоемболію та інші.

Слід зазначити, що інфаркт міокарда є важливою медико-соціальною та 

економічною проблемою, так як призводить до інвалідності, довготривалого 

лікування та реабілітації, зниження якості життя хворих з даною патологією та до 

високого рівня смертності серед населення.
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Все це свідчить про те, що представлена робота, яка присвячена управлінню 

якістю життя хворих, які перенесли інфаркт міокарда, є актуальною та науково 

обгрунтованою.

З в ’ язок теми дисертації з галузевими науковими програмами.

Дисертаційне дослідження виконано в рамках науково-дослідної роботи 

кафедр соціальної медицини, економіки та організації охорони здоров’я та 

фізіології Харківського національного медичного університету: «Особливості 

інтегративних та вегетативних функцій в процесі адаптації до інтелектуальних, 

емоційних та фізичних навантажень» №  держреєстрацїї 0 1 15U000239, термін 

виконання: 2015-2017 p.p. та науково-дослідної роботи Центральної науково-

дослідної лабораторії Харківського національного медичного університету: 

«Наукове обгрунтування медико-соціальної клінічної концепції з охорони 

громадського здоров’я населення індустріального мегаполісу від екологічної 

патології хімічного генезу», №  держреєстрації Oil 8U 000941, термін виконання:

2018-2020 p.p.

М ета та  задачі дослідження. Мета дослідження відповідає темі 

дисертації. Серед поставлених задач необхідно виділити наступні: проведення 

системного аналізу вітчизняних та зарубіжних сучасних поглядів, ініціатив 

ВООЗ та документів щодо проблеми інфаркту міокарда серед дорослого 

населення; вивчення динаміки захворюваності на інфаркт міокарда серед 

дорослого населення Харківської області; встановлення основних факторів 

ризику та обґрунтування ступеня їх впливу на виникнення та розвиток інфаркту 

міокарда серед населення; розробку методики вивчення якості життя хворих, які 

перенесли інфаркт міокарда та оцінку її на індивідуальному та популяційному 

рівні; вивчення організації медичної допомоги та впливу медико-організаційних 

факторів на стан здоров'я хворих, які перенесли інфаркт міокарда; 

обґрунтування, розробку та впровадження в практику охорони здоров'я моделі
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управління якістю життя хворих, які перенесли інфаркт міокарда, та оцінку її 

ефективність.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків  і рекомендацій.

У дослідженні приймало участь 500 осіб дорослого населення, з них -  310 

хворих на інфаркт міокарда, які звернулися за медичною допомогою в заклади 

охорони здоров’я та 190 осіб з групи контролю.

Усі результати ретельно проаналізовано з застосуванням основних методів 

дослідження: бібліосемантичниго, соціологічного, статистичного, епідеміол 

огічного, прогнозування, концептуального моделювання та методу експертних 

оцінок.

Результати наукового дослідження повністю відповідають темі, меті та 

завданням дослідження.

Матеріали дисертаційної роботи в повній мірі висвітлені у наукових 

публікаціях, впроваджені в практику дев’яти закладів охорони здоров’я та в 

навчальний процес п ’яти вищих навчальних закладів.

Н аукова новизна одержаних результатів . Дисертанткою вперше науково 

обгрунтовано, розроблено та впроваджено модель управління якістю життя 

хворих, які перенесли інфаркт міокарда, для досягнення більш ефективного життя 

зі збереженням або відновленням працездатності, поліпшення медичної допомоги 

на всіх рівнях, а також з метою запобігання розвитку ускладнень у хворих. 

Доведено ефективність моделі методом експертних оцінок за наступними 

параметрами: профілактична спрямованість, економічна доцільність,

відповідальність сучасному міжнародному досвіду, дієвість, доступність, 

комплексність та системність.

Сформовано сучасні погляди на систему управління якістю життя хворих, 

які перенесли інфаркт міокарда, та представлено основні напрямки його 

вдосконалення на всіх рівнях.
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Проведено комплексне дослідження захворюваності на інфаркт міокарда в 

динаміці серед дорослого населення Харківської області за 2014-2018 рр.. 

Встановлено, що захворюваність на інфаркт міокарда серед дорослого населення 

Харківської області станом на 2018 рік була на високому рівні та склала 100,77 на 

100000 населення, у місті Харкові -  120,947000о, у районах області 77,65 °/00оо.

Досліджено вплив біологічних, соціально-гігієнічних, соціально- 

економічних, психологічних та природно-кліматичних факторів ризику на 

розвиток інфаркту міокарда з метою попередження виникнення даної патології 

серед населення. Встановлено, що найбільший вплив мали біологічні та 

соціально-гігієнічні фактори.

Обґрунтовано методику прогнозування ризику розвитку інфаркту міокарда 

серед дорослого населення, що базується на системному підході з метою 

виявлення груп ризику. Практична цінність представленої методології 

прогностичної оцінки патологічних процесів обумовлена її універсальністю, 

простотою та можливістю поетапного застосування протягом будь-якого з 

періодів перебігу патології з внесенням коректив до лікарської тактики.

Вивчено та проаналізовано стан медико-санітарної допомоги хворим на 

інфаркт міокарда на всіх етапах її надання з метою виявлення основних недоліків.

Проведено оцінку якості життя хворих, які перенесли інфаркт міокарда, у 

тому числі залежно від віку та статі, розроблено математичну модель розрахунку 

основних її складових та прогнозування якості життя хворих з даною патологією.

Удосконалено статистичні дані стосовно факторів ризику розвитку інфаркту

міокарда. Виявлено, що крім основних факторів, таких як артеріальна гіпертензія,

гіперхолестеринемія, спадковість, паління, надмірне вживання жирної їжі,

гіподинамія, надмірне вживання алкоголю для мешканців Харківської області

характерні також інші достовірні природно-кліматичні та психологічні фактори

ризику: стреси на робочому місці, стресові ситуації в сім ’ї, тип темпераменту

особистості, погіршення самопочуття у результаті зміни погоди, залежність стану

здоров’я від часу доби та сезону та залежність стану здоров’я від кількості
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проведеного часу на свіжому повітрі. Також дисертанткою удосконалено підходи 

щодо покращення організації та якості медичної допомоги хворим на інфаркт 

міокарда на усіх рівнях її забезпечення.

Теоретичне значення результатів  дослідження полягає в суттєвому 

доповненні теорії соціальної медицини та організації охорони здоров’я в частині 

удосконалення управління якістю життя хворих, які перенесли інфаркт міокарда.

Розглядаючи питання практичного значення дисертації необхідно 

виділити ту обставину, що проведене дослідження дозволило обґрунтувати, 

розробити та впровадити в практику охорони здоров’я модель управління якістю 

життя хворих, які перенесли інфаркт міокарда. Результати дослідження дозволили 

впровадити в лікарську практику методику прогнозування ризику розвитку 

інфаркту міокарда серед населення з метою формування профілактичних заходів 

щодо розвитку даного захворювання, а також профілактики розвитку тяжких 

ускладнень; впровадити в лікарську практику математичну модель для 

розрахунку якості життя хворого на інфаркт міокарда з метою прогнозування 

якості життя; удосконалити медичне обслуговування хворих на інфаркт міокарда 

на первинному, вторинному та третинному рівнях надання медичної допомоги; 

оптимізувати навчальні програми під час підготовки організаторів охорони 

здоров’я, кардіологів, сімейних лікарів, лікарів санаторно-курортних закладів, 

реабілітологів на додипломному та післядипломному рівнях щодо організації 

профілактики та спеціалізованої допомоги хворим на інфаркт міокарда.

П овнота викладення матеріалів  дисертації в опублікованих працях.

За темою дисертації опубліковано 15 наукових робіт, у тому числі 5 статей у 

фахових виданнях, регламентованих МОН України (з них: 2 в журналі, що 

включений до міжнародної наукометричної бази Scopus, 1 в журналі, що входить 

до наукометричної бази, 2 - в фахових журналах), 10 робіт -  у матеріалах 

наукових конференцій, 1 нововведення та 1 авторське свідоцтво на винахід.



Опубліковані роботи повністю відображають зміст проведеного дослідження, 

зроблені висновки та практичні рекомендації логічні і конкретні.

Загальна характеристика дисертаційної роботи.

Загальний обсяг дисертаційної роботи -  228 сторінок друкованого тексту. 

Робота містить вступ, аналітичний огляд наукової літератури, п ’ять розділів 

власних досліджень, аналіз та узагальнення власних досліджень, висновки,

практичні рекомендації та додатки, 14 таблиць та 9 рисунків. Список

використаних джерел літератури складається з 302 найменувань, з них 123 -  

іноземні.

У «В ступ і»  дисертанткою логічно обґрунтовано актуальність даної теми, 

стан та значення наукової проблеми. Чітко сформульовано мету та завдання 

наукового дослідження, обґрунтовується необхідність проведення даного

дослідження, висвітлено наукову новизну та практичну значимість роботи.

Перший розділ «Аналітичний огляд наукової літератури» складається з 

аналізу тенденції захворюваності на інфаркт міокарда, визначено фактори ризику 

виникнення інфаркту міокарда, вивчено поняття якості життя і питання медико- 

санітарної допомоги хворим на інфаркт міокарда. Це дало змогу авторці

виокремити наукову проблему, підкреслити її актуальність та визначити

напрямки її вирішення.

Інформація, яку подано у першому розділі є актуальною, викладена

структуровано та доступна для сприйняття.

Другий розділ «Програма, матеріали, обсяги та методи наукового

дослідження» присвячений опису програми та основних методів дослідження. 

Наведено детальну характеристику основної групи та групи контролю. Обсяги 

дослідження є достатніми, що забезпечує отримання достовірних результатів.

Третій розділ «Вивчення захворюваності на інфаркт міокарда серед 

дорослого населення Харківської області» присвячено епідеміологічним 

особливостям захворюваності населення на інфаркт міокарда. Авторкою

визначено, що показник захворюваності на гострий інфаркт міокарда серед



населення Харківської області в 2018 році знаходився на високому рівні та склав 

100,77 на 100000 населення, у місті Харкові -  120,94%ооо, У районах області

77 ,65о /0000.

У четвертому розділі «Оцінка ризиків виникнення інфаркту міокарда серед 

дорослого населення» визначено основні фактори ризику розвитку інфаркту 

міокарда.

Авторкою виділено 30 факторів, які мали достовірний вплив на виникнення 

інфаркту міокарда та поділено їх на 5 груп: біологічні, соціально-гігієнічні, 

соціально-економічні, психологічні та природно-кліматичні. Визначені фактори 

ризику було розділено на основні, які мали силу впливу 3% і більше та 

другорядні, які мали силу впливу менше 3%.

Основні фактори ризику розвитку інфаркту міокарда було віднесено до 

біологічних (артеріальна гіпертензія, гіперхолестеринемія) та соціально- 

гігієнічних (паління, надмірне споживання жирної їжі та надмірне споживання 

алкоголю).

Зазначені фактори ризику стали основою для розробки методики 

прогнозування ризику розвитку інфаркту міокарда серед дорослого населення, 

що, в свою чергу, може бути використано у практиці охорони здоров’я для 

проведення профілактичних заходів з метою попередження виникнення даного 

захворювання серед населення.

ІГ  ятий розділ «Вивчення якості життя хворих, які перенесли інфаркт 

міокарда» складався з оцінки якості життя хворих, які перенесли інфаркт 

міокарда. Дисертанткою наведено наступні дані: середній показник якості життя 

хворих, які перенесли інфаркт міокарда, склав 52,48±0,45, серед хворих 

чоловічої статі -  53,47%, а жіночої -  50,83%. До основних факторів, що 

знижують якість життя відносяться: обмеження в фізичній сфері (Р„= - 0,265), 

обмеження в психологічній сфері (Р.х=  -0,247), у соціальній сфері (Рх=  -0,151) та в 

сфері харчування (рх=  -0,182). Все це дало змогу авторці розробити математичну 

модель залежності якості життя хворих на інфаркт міокарда від обмежень в 

різних сферах життя, що дозволяє спрогнозувати показник якості життя хворого
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на інфаркт міокарда, маючи дані стосовно його способу життя.

Ш остий розділ «Організація медичної допомоги хворим на інфаркт 

міокарда» присвячений оцінці якості надання медико-профілактичної допомоги 

хворим на інфаркт міокарда та виявленню ряду недоліків на етапах її реалізації, а 

саме: недостатній рівень охоплення динамічним спостереженням, відсутність 

єдиного системного підходу до проведення медичної, соціальної та психологічної 

реабілітації хворих на інфаркт міокарда, недостатній рівень інформованості 

населення щодо сучасних методів медичної, соціальної, професійної та 

психологічної реабілітації, що приводить до зниження якості життя хворого, 

розвитку ускладнень, інвалідності та смертності населення.

У Сьомом у розділі «Медико-соціальне обґрунтування моделі управління 

якістю життя хворих, які перенесли інфаркт міокарда» з метою покращення 

медичної допомоги та якості життя хворих на інфаркт міокарда дисертанткою 

було розроблено оптимізовану модель управління якістю життя хворих, які 

перенесли інфаркт міокарда, а з метою більш ефективного її функціонування 

додатково було розроблено функціонально-організаційну модель, яка складається 

з об’єктів, суб’єктів управління та блоку наукового регулювання з його 

складовими.

Матеріали розділу містять результати експертної оцінки моделі управління 

якістю життя хворих, які перенесли інфаркт міокарда, які свідчать про високий 

рівень експертами розробленої моделі за основними її характеристиками 

(профілактичною спрямованістю, економічною доцільністю, відповідністю 

сучасному міжнародному досвіду, дієвістю, доступністю, комплексністю та 

системністю) та дозволяють рекомендувати впровадження розробленої моделі у 

всіх регіонах України.

У розділі «А н аліз та  узагальнення результатів  дослідження» авторка 

узагальнює результати власних спостережень та співвідносить їх з літературними 

даними.
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Висновки дисертаційного роботи є обґрунтованими та аргументованими, 

містять фактичний матеріал, відповідають меті і завданням дисертаційного 

дослідження та відображають зміст результатів, отриманих в ході дослідження.

Дисертаційну роботу написано грамотною українською мовою, таблиці та 

рисунки істотно доповнюють текст, що дає змогу з легкістю сприймати 

викладений матеріал.

При розгляді дисертаційної роботи ознак порушення академічної 

доброчесності не виявлено.

Недоліки дисертації щодо її змісту та  оформлення.

Суттєвих зауважень до наукової роботи не виникло, всі розділи було 

позитивно оцінено. Є незначні зауваження щодо наявності стилістичних помилок 

та повторів. Але це все не знижує позитивної оцінки дисертаційної роботи.

Дисертаційне дослідження є цілком самостійно завершеною науковою 

працею, в якій вирішена актуальна наукова проблема в галузі соціальної 

медицини. Проте, під час проведення опоненції дисертаційної роботи виникли 

питання, які потребують уточнення:

1 .3 метою вивчення якості життя хворих, які перенесли інфаркт міокарда 

Вами було розроблено авторську методику вивчення якості життя. На яких 

принципах базувалася Ваш а методика та як саме Ви оцінювали результати?

2. Яка роль відводиться центрам громадського здоров’я у запропонованій 

моделі?

3. Яка очікувана соціальна та медична ефективність запропонованої вами 

моделі?
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Заклю чения  

Відповідність дисертації встановленим вим огам

Дисертація Подпрядової А. А. «Медико-соціальне обґрунтування моделі 

управління якістю життя хворих, які перенесли інфаркт міокарда», виконана під 

керівництвом д.мед.н., професора В. А. Огнева, є закінченою науково-дослідною 

роботою, в якій отримано нові науково обґрунтовані результати, що розв'язують 

конкретне завдання -  науково обґрунтувати, розробити та оцінити ефективність 

медико-соціальної моделі управління якістю життя хворих, які перенесли інфаркт 

міокарда, на регіональному рівні.

Представлена дисертаційна робота за актуальністю, методичним рівнем, 

обсягом проведених досліджень, науковою новизною результатів, висновків та 

практичних рекомендацій, відповідає вимогам п. 10 Порядку проведення 

експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого 

постановою КМУ від 06.03.2019 №  167 та Вимогам до оформлення дисертації, 

затвердженими наказом МОН України від 12.01.2017 №  40, які пред'являються до 

дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора філософії (Рііб), а 

здобувачка заслуговує, присудження їй наукового ступеня доктора філософії 

(РЬсі) за спеціальністю 222 «М едицина», спеціалізація «Соціальна медицина».

Офіційна опонентка: 

завідувачки кафедри

соціальної медицини, громадського здоров’я, 

організації та економіки охорони здоров’я

/І.А. Голованова
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