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Актуальність теми.

Хронічний панкреатит займає одне з провідних місць в сучасній 

клінічній практиці. Епідеміологічні, клінічні та патологоанатомічні 

дослідження свідчать про двократне зростання захворюваності на хронічний 

панкреатит у світі за останні ЗО років, аналогічний тренд поширеності 

спостерігається і в Україні. Крім того, хронічний панкреатит призводить до 

ряду ускладнень, які значно погіршують стан здоров’я хворого. Особливістю 

негативного впливу також є те, що значна кількість таких пацієнтів мають не 

тільки фізичні, а й психоемоційні проблеми (депресію, почуття тривоги), що 

призводить до зниження самооцінки, соціальної ізоляції, результатом чого є 

зниження якості життя хворого.

Первинна інвалідизація при хронічному панкреатиті досягає 15%, а 

летальність -  5,1%. Рівень смертності при хронічному панкреатиті становить 

20% після 10 років та до 50% -  при 25-літньому перебігу хвороби. 

Летальність через 20 років в середньому складає 11,9%, при цьому 15-20% 

хворих на хронічний панкреатит помирають від ускладнень, що пов’язані з 

атаками захворювання, а інші від інфекційних ускладнень та порушення 

травлення внаслідок захворювання. В 5 разів збільшується ризик розвитку 

раку підшлункової залози при наявності хронічного панкреатиту протягом 20



років. При цьому 46,1% дорослого населення з патологією підшлункової 

залози -  це люди працездатного віку. Вищенаведене свідчить про те, що 

хронічний панкреатит -  це не лише медична, а і важлива медико-соціальна та 

економічна проблема, оскільки захворювання призводить до зниження якості 

життя, економічних витрат, до інвалідності та смертності населення, а хворі 

потребують частої та довготривалої госпіталізації та реабілітації.

З цієї точки зору, оптимізація системи медико-санітарної допомоги та 

реабілітації хворих на хронічний панкреатит є дуже важливою не лише для 

пацієнта, але й для економіки охорони здоров’я. Саме тому, представлена 

робота, яка присвячена оптимізації реабілітації хворих на хронічний 

панкреатит, є актуальною та науково обґрунтованою.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертація виконана 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» № держреєстрації 

0115Ш00239, термін виконання: 2015-2017 рр., та науково-дослідної роботи 

Центральної науково-дослідної лабораторії Харківського національного 

медичного університету: «Наукове обґрунтування медико-соціальної

клінічної концепції з охорони громадського здоров’я населення 

індустріального мегаполісу від екологічної патології хімічного генезу», № 

держреєстрації 0118Ш00941, термін виконання: 2018-2020 р. р.

Автором сформульовано мету дослідження та визначено перелік задач, 

що дозволяють її досягти.

Метою роботи є: науково обґрунтувати, оптимізувати та оцінити 

ефективність медико-соціальної моделі реабілітації хворих на хронічний 

панкреатит на регіональному рівні.

Основними задачами відповідно до мети стали: провести системний 

аналіз вітчизняних та зарубіжних наукових інформаційних джерел щодо



сучасних поглядів на медико-соціальну проблему хронічного панкреатиту; 

дослідити захворюваність і поширеність хвороб підшлункової залози та 

динаміку цих показників серед населення Харківського регіону; встановити 

фактори ризику та обґрунтувати ступені їх впливу на виникнення хронічного 

панкреатиту серед населення; розробити методику вивчення якості життя 

хворих на хронічний панкреатит та оцінити її на індивідуальному та 

популяційному рівнях; визначити групи ризику стану здоров’я хворих на 

хронічний панкреатит та розробити методику раннього індивідуального 

прогнозування ризику розвитку хронічного панкреатиту; вивчити сучасний 

стан організації медичної допомоги хворим на хронічний панкреатит на 

первинному, вторинному та третинному рівнях; обґрунтувати, розробити та 

впровадити в практику охорони здоров’я оптимізовану модель реабілітації 

хворих на хронічний панкреатит та оцінити її ефективність.

Оцінка змісту і оформлення роботи.

Дисертаційна робота викладена на 242 сторінках друкованого тексту 

(основного тексту 156 сторінок), має традиційну структуру та складається з 

анотації, вступу, аналітичного огляду наукової літератури, програми 

дослідження та п’яти розділів власних досліджень з аналізом отриманих 

даних, висновків, практичних рекомендацій, 6 додатків, містить 20 таблиць 

та 13 рисунків. Список використаної літератури містить 307 наукових 

джерел, у тому числі 56 іноземних авторів.

У вступі автором обґрунтовано актуальність обраної теми, мету та 

завдання, об’єкт і предмет дослідження, наведені та обґрунтовані методи 

дослідження. Доведено наукову новизну одержаних результатів, їх 

теоретичне та практичне значення. Представлено особистий • внесок 

здобувана в розробку наукових результатів, зазначено, де проводилась їх 

апробація та впровадження.

Перший розділ «Сучасне медико-соціальне значення проблеми 

хронічного панкреатиту» присвячений теоретичному аналізу вітчизняних та 

світових науково-інформаційних джерел та нормативно-правових документів.



Розглянуті тенденції епідеміології хронічного панкреатиту, визначені фактори 

ризику виникнення хронічного панкреатиту, вивчене поняття якості життя і 

питання медико-санітарної допомоги та реабілітаційних заходів хворим на 

хронічний панкреатит. Це дозволило автору виокремити наукову проблему, 

підкреслити її актуальність та визначити напрямки її вирішення.

У другому розділі «Програма, матеріали, методи та обсяги 

дослідження» представлено програму як теоретико-методологічну основу 

дослідження. Розроблена автором схема його проведення дає цілісне 

уявлення про дослідження, послідовно, поетапно, вирішуються поставлені 

автором задачі, переконливо показано, що складена програма, вибрані 

методи та визначені обсяг дослідження дозволяють отримати достовірні дані, 

що забезпечують вирішення поставлених завдань.

У третьому розділі проведений автором детальний аналіз даних 

дозволив виявити та проаналізувати тенденції захворюваності та 

поширеності хвороб підшлункової залози серед населення м. Харкова та 

районів Харківської області у 2013-2017 роках. Дисертантом виявлено, що 

захворюваність в Харківській області на хвороби підшлункової залози за 

2017 рік склала 186,67 на 100000 населення, відповідно в місті Харкові -  

216,35°/оооо та в районах області -  153,39°/оооо. Поширеність хвороб 

підшлункової залози в Харківській області в 2017 році склала 2025,43 на 

100000 дорослого населення, при цьому, найбільший рівень її відмічається в 

м. Харкові 2072,75°/оооо> а в районах області дещо нижче -  1972,38 на 100000 

населення. Дисертант звертає увагу на високий рівень захворюваності та 

поширеності хвороб підшлункової залози.

У четвертому розділі дисертантом було виявлено фактори' ризику 

виникнення хронічного панкреатиту серед населення, проведено їх аналіз, 

надано кількісну характеристику по кожному фактору ризику. Визначено, що 

провідна роль у виникненні хронічного панкреатиту серед населення 

належить соціальним факторам ризику (переважання в раціоні м’ясної 

жирної гострої смаженої їжі, хронічне вживання алкоголю, наявність травм в



області живота, тютюнопаління), біологічним факторам ризику 

(захворювання жовчного міхура (жовчнокам’яна хвороба), наявність 

захворювань: ентериту, виразкової хвороби 12-палої кишки, шлунку, 

наявність паразитарних захворювань, вроджені аномалії підшлункової 

залози) та психологічним факторам ризику (психоемоційне напруження та 

неповноцінний нічний відпочинок). Ці дані дисертант використав при 

розробці методики раннього індивідуального прогнозування ризику 

виникнення хронічного панкреатиту для вчасного проведення комплексу 

ефективних та раціональних заходів первинної профілактики з метою 

попередження виникнення хронічного панкреатиту серед населення.

У п ’ятому розділі було проведено вивчення та оцінку якості життя 

хворих на хронічний панкреатит. Дисертант наводить такі дані: якість життя 

хворих на хронічний панкреатит в середньому складає 55,73%, серед хворих 

чоловічої статі -  58,67%, а жіночої -  53,15%. До основних факторів, що 

знижують якість життя відносяться: обмеження в психологічної сфері (гху= - 

0,742), обмеження в харчуванні (гху= -0,696), в фізичній сфері (гху= -0,651) 

та в соціальній сфері (гху= -0,606). Отримані результати дозволили автору 

розробити математичну модель залежності якості життя хворих на хронічний 

панкреатит від обмежень в різних сферах життя, що дозволяє спрогнозувати 

показник якості життя хворого на хронічний панкреатит, маючи дані про 

його спосіб життя.

У шостому розділі дисертаційної роботи автор дає детальну 

характеристику та проводить аналіз стану організації медичної допомоги та 

реабілітації хворих на хронічний панкреатит. Проведений дисертантом аналіз 

дозволив виявити недоліки надання медичної допомоги та проведення 

реабілітації хворих на хронічний панкреатит, а саме: недостатній рівень 

охоплення динамічним спостереженням, недостатня спадкоємність лікарів в 

забезпеченні медичної допомоги та реабілітації, відсутність єдиного 

системного підходу до організації та проведення медичної, соціальної та 

психологічної реабілітації хворих на хронічний панкреатит, недостатній



рівень інформованості населення щодо сучасних методів медичної, 

соціальної, професійної та психологічної реабілітації та низький рівень 

охоплення проведеного оздоровлення в санаторно-курортних закладах, що в 

свою чергу приводить до зниження якості життя хворого, розвитку 

ускладнень, інвалідності та смертності населення, частої та довготривалої 

госпіталізації, потребує значних економічних витрат, фізичних і емоційних 

зусиль. Отримані автором дані свідчать про те, що хронічний панкреатит -  це 

важлива медико-соціальна та економічна проблема, вивчення якої має 

важливе медико-соціальне значення.

У сьомому розділі на основі отриманих даних проведеного 

дисертаційного дослідження дисертантом з метою покращення медичної 

допомоги та реабілітації хворих на хронічний панкреатит було розроблено 

оптимізовану модель медико-соціальної реабілітації хворих на хронічний 

панкреатит, а для 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. 

Зокрема, дисертант пропонує удосконалити проведення реабілітації хворих 

на хронічний панкреатит шляхом створення центрів реабілітації хворих на 

хронічний панкреатит, що дозволить на високому рівні проводити 

психологічну адаптацію, інформування та консультування, навчання 

самообслуговуванню, медичний супровід, допомогу лікаря-дієтолога, 

навчання соціальним навичкам та професіональним навичкам. Автором 

сформовані принципи реабілітації хворих на хронічний панкреатит, 

розроблені заходи щодо якісного надання медико-соціальної реабілітації 

хворим на хронічний панкреатит. Проведена експертна оцінка розробленої 

дисертантом оптимізованої моделі реабілітації хворих на хронічний 

панкреатит свідчить про високий рівень оцінки експертів моделі по основним 

характеристикам, а саме: профілактична спрямованість, економічна

доцільність, відповідність сучасному міжнародному досвіду, дієвість, 

доступність, комплексність та системність.



Дисертація написана грамотною українською мовою, сприймається 

вільно та легко. Ілюстрації і таблиці доречні та вдало доповнюють текст, 

покращуючи його сприйняття.

Таким чином, дисертація Трегуба П. О. містить ряд положень, 

висвітлених автором у рамках розробленої ним концепції та формулювання 

висновків, які належить кваліфікувати як науково обґрунтоване розв'язання 

напрямку вдосконалення проведення медико-соціальної реабілітації хворих 

на хронічний панкреатит, що є суттєвим вкладом у медичну науку та 

практику охорони здоров'я.

Наукова новизна одержаних результатів.

У роботі обґрунтовано та розроблено оптимізовану модель медико- 

соціальної реабілітації хворих на хронічний панкреатит з метою 

удосконалення надання медичної допомоги та реабілітації хворих, 

покращення якості їх життя, зменшення рівня захворюваності на хронічний 

панкреатит та його ускладнень. Для ефективного функціонування 

оптимізованої моделі розроблена її функціонально-організаційна модель.

Вивчено динаміку захворюваності та поширеності хвороб підшлункової 

залози серед населення Харківського регіону, виявлені особливості їх 

проявлення.

Визначені фактори ризику виникнення хронічного панкреатиту та надана 

кількісна оцінка з використанням показника сили впливу, а також визначена їх 

роль у виникненні патології з розробкою механізму прогнозування ризику 

розвитку хронічного панкреатиту.

Проведено оцінку якості життя населення, що хворіють на хронічний 

панкреатит та розроблено і обґрунтовано математичну модель розрахунку 

якості життя для прогнозування якості життя хворого на хронічний панкреатит.

Проаналізовано організацію медико-санітарної допомоги та реабілітацію 

населення, що хворіють на хронічний панкреатит та виявлено її недоліки з 

метою оптимізації проведення даних заходів.



Адаптовано організаційно-функціональний підхід в створенні моделі 

покращення якості та ефективності медико-соціальної моделі реабілітації 

хворих на хронічний панкреатит, обґрунтовані концептуальні принципи 

реабілітації хворих на хронічний панкреатит та визначена роль пацієнта в 

досягненні системних цілей.

Практичне значення.

Розроблено та впроваджено оптимізовану якісно нову модель медико- 

соціальної реабілітації хворих на хронічний панкреатит, що дозволяє розробити 

та обґрунтувати критерії та алгоритми визначення обсягів і оцінки ефективності 

моделі реабілітації на первинному, вторинному та третинному рівнях надання 

медичної допомоги, а також методики визначення пріоритетних елементів 

моделі реабілітації хворих на хронічний панкреатит.

Розроблено реєстр захворювань підшлункової залози серед дорослого 

населення, який дозволить своєчасно та ефективно проводити профілактичні та 

реабілітаційні заходи.

Доведено актуальність розробки та впровадження в засоби 

персоніфікованої оцінки факторів ризику хронічного панкреатиту за 

комплексом медико-соціальних, біологічних та психологічних факторів.

Визначено необхідність впровадження в лікарську практику 

використання методики прогнозування ризику розвитку хронічного 

панкреатиту серед населення для забезпечення раннього виявлення провісників 

загострення хронічного панкреатиту з розробкою алгоритму ідентифікації 

пацієнтів в залежності від ризику виникнення хронічного панкреатиту та 

використання математичної моделі розрахунку якості життя для прогнозування 

якості життя хворого з даною патологією.

Отримані результати дослідження дозволяють оптимізувати навчальні 

програми підготовки організаторів охорони здоров’я, гастроентерологів, 

сімейних лікарів, лікарів санаторно-курортних закладів, реабілітологів як на 

додипломному, так і післядипломному рівнях та розробити лекційні курси та



посібники з організації надання медичної допомоги та реабілітації хворих на 

хронічний панкреатит.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і
• »-» і ••• •• • • •рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх достовірність і новизна, 

повнота їх викладу в опублікованих працях.

В дисертаційному дослідженні приймало участь доросле населення, в 

кількості 500 чоловік, з них 300 -  це мешканці міста Харкова та Харківської 

області, які хворіють на хронічний панкреатит і звернулись за медичною 

допомогою в 303 з приводу цього захворювання, та 200 чоловік контрольної 

групи. Наукові результати, висновки та практичні рекомендації 

дисертаційної роботи Трегуба П. О. підкріплені рядом методів, що 

використані в дослідженні, а саме: системного підходу та системного аналізу, 

бібліосемантичний, епідеміологічний, соціологічний, статистичний, 

прогнозування, концептуального моделювання та метод експертних оцінок. 

Крім основних було використано математико-статистичні методи, такі як: 

дисперсійний метод, кореляційно-регресійний метод та інші. Статистична 

обробка була проведена з допомогою комп'ютерних статистичних пакетів 

програм Statistica 8, Microsoft Exel.

Вищевикладене дає підстави вважати, що робота виконана на високому 

науково-методичному рівні, її положення у достатньому ступені 

обґрунтовані та достовірні. Проведення такого дослідження і його результати 

мають особливе значення для професійної діяльності лікарів, що надають 

медичну допомогу та проводять реабілітацію хворих на хронічний 

панкреатит.

Повнота викладення матеріалів дисертації в опублікованих 

працях.

За матеріалами дисертації опубліковано 13 наукових робіт, в тому 

числі 5 статей у фахових виданнях, регламентованих МОН України (з них: 1 

в журналі, що включений до міжнародної наукометричної бази Scopus, 2 в 

журналах, що входять до наукометричних баз, 2 -  в фахових журналах), 8



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.

При опоненції дисертаційної роботи ознак порушення академічної 

доброчесності не виявлено.

Недоліки дисертації щодо її змісту і оформлення.

Суттєвих зауважень до роботи не виникло, всі розділи дисертації 

отримали позитивну оцінку. Окремі зауваження щодо оформлення 

результатів дослідження, наявності стилістичних помилок, повторів не 

знижують позитивну оцінку дисертації, її важливого теоретичного та 

науково-практичного значення.

При рецензуванні роботи виникли запитання:

1. В розділі № 3 Ви вказуєте, що з 2013 по 2017 роки в окремих районах 

спостерігалося зниження рівнів захворюваності та поширеності хвороб 

підшлункової залози серед населення Харківської області. Крім цього, в різних 

районах зареєстровані різні рівні цих показників. Як Ви вважаєте, що формує 

цю різницю між адміністративними територіями та чи є зниження 

захворюваності і поширеності в окремих районах результатом покращення 

медичного обслуговування чи є інші чинники?

2. Ви запропонували цікаву оптимізовану модель реабілітації хворих на 

хронічний панкреатит, де Ви визначили мету, завдання, сформували принципи, 

розробили функціонально-організаційну модель медико-соціальної реабілітації 

хворих на хронічний панкреатит. Скажіть, будь ласка, в чому полягає 

оптимізація, що принципово нового Ви пропонуєте для рішення даної 

актуальної проблеми?

3. В своїй роботі для оптимізації розробленої моделі Ви пропонуєте 

посилити взаємодію пацієнта та медичних працівників. Які саме конкретні 

наслідки включає в себе цей напрямок запропонованої Вами моделі?



Заключения

Відповідність дисертації встановленим вимогам.

Дисертація Трегуба П. О. «Медико-соціальне обґрунтування 

оптимізованої моделі реабілітації хворих на хронічний панкреатит», 

виконана під керівництвом д.мед.н., професора В. А. Огнева, є закінченою 

науково-дослідною роботою, у якій отримано нові науково обґрунтовані 

результати, що розв'язують конкретне завдання -  науково обґрунтувати, 

розробити та оцінити ефективність медико-соціальної моделі реабілітації 

хворих на хронічний панкреатит на регіональному рівні.

За актуальністю, методичним рівнем, обсягом проведених досліджень, 

науковою новизною результатів, висновків та практичних рекомендацій 

дисертаційна робота Трегуба П. О. «Медико-соціальне обґрунтування 

оптимізованої моделі реабілітації хворих на хронічний панкреатит» 

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 (РШ ), а здобувач заслуговує, 

присудження йому наукового ступеня доктора філософії (РІЮ) за 

спеціальністю 222 «Медицина», спеціалізація «Соціальна медицина».
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