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Актуальність теми. Патологія підшлункової залози посідає особливе 

місце серед хвороб органів травлення, її частка, за даними медичної статистики, 

складає більш ніж 12%. Захворюваність на патологію підшлункової залози та її 

поширеність має стійку тенденцію до збільшення, пропорційно до чого 

збільшується і частота розвитку ускладненого перебігу даної патології.

Щорічна захворюваність на хронічний панкреатит, який є однією з 

найбільш актуальних проблем сучасної гастроентерології і відзначається 

істотним превалюванням хворих чоловічої статі працездатного віку, у світі, в 

цілому, коливається в межах 1,6-23 випадки на 100 тис. населення, в країнах 

Європи - 5-10 випадків на 100 тис. населення.

Загальна кількість хворих на хронічний панкреатит в світі за останні 30 

років збільшилась в 2 рази. Поширеність в Європі становить 25,0-26,4 випадки 

на 100 тис. населення, а в Україні - 27,4-50,0 випадків на 100 тис. населення.

Хронічний панкреатит характеризується високим рівнем первинної 

інвалідизації, який досягає 15% та високою смертністю хворих (через 5 років 

перебігу хвороби цей показник становить майже 18%, а через 10 років -  25 %). 

Велике значення має той факт, що хронічний панкреатит є фактором ризику 

виникнення карциноми підшлункової залози (ризик виникнення раку при 

наявності хронічного панкреатиту протягом 20 років збільшується в 5 разів).

Захворювання супроводжується обмеженням життєдіяльності хворих, що 

обумовлене больовим синдромом, екзокринною та ендокринною дисфункцією і 

призводить до суттєвого зниження якості життя таких пацієнтів.



Не зважаючи на значні досягнення у комплексних наукових дослідженнях 

хвороб підшлункової залози, хронічний панкреатит залишається актуальною 

світовою і національною медико-соціальною та економічною проблемою.

Сучасні офіційні дані медичної статистики не в повній мірі відображають 

дійсний рівень захворюваності на хронічний панкреатит та поширеності 

хвороби серед населення, рівень інвалідності та смертності населення внаслідок 

хронічного панкреатиту, тому дослідження проблеми хронічного панкреатиту 

серед населення Харківського регіону з наступним вивченням потенційних 

факторів ризику і якості життя хворих, оптимізації системи медико-санітарної 

допомоги медичної допомоги населенню з даною патологією та їх реабілітації 

визначили актуальність проведеного дослідження.

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

Дисертаційне дослідження виконане в рамках НДР 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 0115U000239, термін виконання: 

2015-2017 p.p.) і НДР 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 ґенезу» 

(№ держреєстрації Oil 8U000941, термін виконання - 2018-2020 p.p.). Автором 

виконувались фрагменти дослідження, що відповідали темі дисертації.

Мета дослідження повністю відповідає темі дисертації і полягає в 

науковому обґрунтуванні, розробці та оцінці ефективності медико-соціальної 

моделі реабілітації хворих на хронічний панкреатит на регіональному рівні.

Завдання дослідження, що спрямовані на досягнення поставленої мети, 

комплексні і вирішені в повній мірі.

Ступінь обґрунтованості основних наукових положень, висновків і 

практичних рекомендацій, сформульованих у дисертації. Виходячи з того,



що дисертаційна робота Трегуба Павла Олеговича ґрунтується на вивченні 

достатньої кількості наукових джерел, використанні адекватних 

методологічних підходів, проведенні масштабних досліджень і глибокому, 

всебічному аналізі одержаних результатів, ступінь обґрунтованості наукових 

положень, висновків і рекомендацій, що були сформульовані у дисертаційній 

роботі, оцінюється як високий.

Дослідження проводилося із використанням широкого спектру 

загальнонаукових та спеціальних методів дослідження, в тому числі - 

системного підходу та системного аналізу, бібліосемантичного, історичного, 

епідеміологічного, соціологічного, статистичного, прогнозування, 

концептуального моделювання та експертних оцінок.

В цілому дисертаційна робота є завершеним дослідженням, в якому з 

належною послідовністю та змістовністю висвітлено проблему побудови 

оптимізованої моделі реабілітації хворих на хронічний панкреатит на 

регіональному рівні. Автором особисто одержано та проаналізовано усі 

матеріали дослідження. За результатами роботи отримано нові наукові 

положення, які суттєво доповнили теорію соціальної медицини.

Обґрунтованість основних наукових положень дисертаційної роботи 

підтверджується їх апробацією на науково-практичних конференціях, 

публікаціями у наукових фахових виданнях, практичним використанням в 

роботі медичних підприємств та у навчальному процесі вищих медичних 

навчальних закладів.

Достовірність основних наукових положень, висновків і практичних 

рекомендацій, проведених наукових досліджень та одержаних результатів. 

Сформульовані Трегубом П.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 оптимізованої моделі реабілітації хворих на 

хронічний панкреатит на регіональному рівні.



Достовірність наукових положень дисертаційної роботи, висновків і 

практичних рекомендацій, приведених у науковій роботі, підтверджується 

коректним використанням класичних методів досліджень та використанням 

достатньої інформаційної бази.

Дослідження виконано на достатньому за обсягом репрезентативному 

первинному матеріалі, що підтверджено детальним аналізом проблеми 

захворюваності та поширеності хвороб підшлункової залози серед дорослого 

населення Харківської області за 2013-2017 p.p. та результатами соціологічних 

досліджень серед 500 респондентів (з яких 300 були мешканцями м. Харкова та 

Харківської області), які хворіли на хронічний панкреатит і звернулись за 

медичною допомогою в 303 з приводу цього захворювання. Крім того, було 

досліджено 200 осіб контрольної групи.

Всі наукові положення, висновки і рекомендації достатньо обґрунтовані, 

ілюстровані рисунками і таблицями, підтверджені результатами статистичної 

обробки результатів дослідження, що проводилася автором з використанням 

програм «Statistica 8» та «Microsoft Ехеї».

Наукова новизна основних наукових положень, висновків і 

практичних рекомендацій, а також проведених наукових досліджень та 

одержаних результатів полягає в тому, що автором вперше в Україні:

- обґрунтовано і розроблено оптимізовану модель медико-соціальної 

реабілітації хворих на хронічний панкреатит, основою якої є міжсекторальна 

взаємодія органів місцевого самоврядування, громад, закладів вищої освіти, 

санаторно-курортних закладів, центрів громадського здоров’я та 

міждисциплінарне вирішення актуальної проблеми удосконалення реабілітації 

хворих, покращення якості їх життя, зменшення рівня захворюваності на 

хронічний панкреатит та профілактика його ускладнень;

- обґрунтовано та розроблено функціонально-організаційну модель, яка 

забезпечує функціонування оптимізованої моделі медико-соціальної 

реабілітації хворих на хронічний панкреатит;



- вивчені регіональні особливості захворюваності та поширеності хвороб 

підшлункової залози серед дорослого населення;

- визначені фактори ризику виникнення хронічного панкреатиту, надана 

їх кількісна оцінка та визначена роль визначених факторів у виникненні 

дослідженої патології із розробкою механізму прогнозування ризику розвитку 

хронічного панкреатиту;

- проведено оцінку якості життя хворих на хронічний панкреатит, 

розроблено та обґрунтовано математичну модель розрахунку якості їх життя 

щодо прогнозування якості життя хворих на хронічний панкреатит;

- проаналізовано організацію медико-санітарної допомоги та реабілітації 

хворих на хронічний панкреатит та надана об’єктивна оцінка якості та рівня 

реабілітаційних заходів;

- адаптовано організаційно-функціональний підхід в створенні моделі 

покращення якості та ефективності моделі медико-соціальної реабілітації 

хворих на хронічний панкреатит;

- обґрунтовані концептуальні принципи реабілітації хворих на хронічний 

панкреатит;

- визначено роль пацієнта в досягненні системних цілей, що полягають у 

мінімізації несприятливих подій при хронічному панкреатиті.

Теоретичне значення отриманих результатів полягає у доповненні теорії 

соціальної медицини в частині управління охороною здоров’я, зокрема щодо 

оптимізації організації медичної, соціальної та психологічної реабілітації хворих 

на хронічний панкреатит.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що на їх 

основі:

- розроблено і впроваджено якісно нову оптимізовану модель медико- 

соціальної реабілітації хворих на хронічний панкреатит, яка спрямована на 

забезпечення її медичної та соціальної ефективності;



- розроблено реєстр захворювань підшлункової залози серед дорослого 

населення, призначений для своєчасного та ефективного проведення 

профілактичних і реабілітаційних заходів;

- розроблено і впроваджено в засоби персоніфікованої оцінки факторів 

ризику хронічного панкреатиту за комплексом медико-соціальних, біологічних та 

психологічних факторів;

- впроваджено в лікарську практику методики прогнозування ризику 

розвитку хронічного панкреатиту серед населення для забезпечення раннього 

виявлення провісників загострення хронічного панкреатиту;

- впроваджено використання в лікарській практиці математичної моделі 

розрахунку якості життя для прогнозування якості життя хворих на хронічний 

панкреатит;

- розроблено алгоритм ідентифікації пацієнтів в залежності від ризику 

виникнення хронічного панкреатиту;

- впроваджено та обґрунтовано методику визначення пріоритетних 

елементів моделі реабілітації хворих на хронічний панкреатит;

- розроблено та обґрунтовано критерії та алгоритми визначення обсягів і 

оцінки ефективності моделі реабілітації на первинному, вторинному та 

третинному рівнях надання медичної допомоги;

- оптимізовано навчальні програми підготовки організаторів охорони 

здоров’я, гастроентерологів, сімейних лікарів, лікарів санаторно-курортних 

закладів, реабілітологів на додипломному, так і післядипломному рівнях;

- розроблено навчально-методичні матеріали з організації надання 

медичної допомоги та реабілітації хворих на хронічний панкреатит.

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 висвітлені у 13 наукових працях, в тому числі 5 статтях 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 публікаціях у 

матеріалах наукових конференцій, 1 нововведенні та 1 авторському свідоцтві на 

винахід.

Оцінка змісту та оформлення дисертації. Дисертація Трегуба П.О. є 

закінченою науковою роботою, написана за класичним планом, викладена на 

242 сторінках друкарського тексту (з них обсяг основного тексту 156 сторінок); 

містить 20 таблиць, 13 рисунків, 6 додатків, складається зі вступу, огляду 

літератури, матеріалів і методів дослідження, п’яти розділів власних 

досліджень з аналізом та узагальненням отриманих результатів, висновків, 

списку використаних джерел (307 наукових джерел, із них кирилицею -  251, 

латиною - 56).

У вступі чітко та аргументовано розкрита актуальність проблеми, 

обґрунтована необхідність подібного роду досліджень, сформульовано мету, 

завдання, розкрито сутність наукової новизни дослідження, теоретичне та 

практичне значення результатів роботи та їх впровадження, особистий внесок 

автора, викладено дані щодо апробації результатів дисертаційної роботи.

Перший розділ дисертаційного дослідження присвячено аналізу світових 

і вітчизняних інформаційних ресурсів, наукових літературних джерел, досвіду 

України та інших країн, вивченню результатів наукових досліджень щодо 

епідеміології хронічного панкреатиту, визначення факторів ризику його 

виникнення, вивчення аспектів якості життя і питань медико-санітарної допомоги 

та реабілітації хворих на хронічний панкреатит, що дозволило дисертанту 

визначити наукову проблему, обґрунтувати її актуальність та обрати шляхи 

вирішення визначеної наукової проблеми.

У другому розділі наведена програма дослідження та опис 

структурованих з використанням системного підходу його основних етапів, 

розкрита методологія і методи дослідження, представлено обсяг виконаних 

досліджень за кожним завданням, визначено репрезентативність досліджених



вибіркових сукупностей. Одержані результати власних досліджень послідовно і 

логічно викладені в 5 розділах, в яких розкрита сутність вирішення 

поставлених завдань.

У третьому розділі наведено результати вивчення епідеміології хвороб 

підшлункової залози серед населення м. Харкова та районів Харківської області 

за 2013-2017 роки, що дозволило автору зробити висновки щодо рівня та змін 

показників захворюваності і поширеності хвороб підшлункової залози за 

досліджений період, визначити їх особливості в залежності від статі хворих та 

нерівномірність показників захворюваності і поширеності серед населення 

м. Харкова та окремих районів Харківської області, що й визначило 

необхідність оптимізації діючої моделі надання медичної допомоги та 

реабілітації хворих на хронічний панкреатит.

У четвертому розділі наведено результати вивчення факторів ризику 

виникнення хронічного панкреатиту серед населення та виявлено, що 

провідними факторами ризику є соціальні (переважання в раціоні м ’ясної 

жирної гострої смаженої їжі, хронічне вживання алкоголю, травми живота та 

тютюнопаління), біологічні (жовчнокам’яна хвороба, ентерит, виразкова 

хвороба шлунку і 12-палої кишки, паразитарні хвороби та вроджені аномалії 

підшлункової залози) та психологічні фактори (психоемоційне напруження, 

неповноцінний нічний відпочинок та інші). Дисертантом розроблено методику 

прогнозування ризику розвитку хронічного панкреатиту серед населення, яка 

базується на системному підході та орієнтована на формування груп ризику 

серед пацієнтів і доведено, що розроблена методика спрямована на своєчасне 

проведення комплексної профілактики захворювань підшлункової залози серед 

населення.

П’ятий розділ присвячено системному аналізу якості життя хворих на 

хронічний панкреатит і встановлено, що якість життя хворих на хронічний 

панкреатит в середньому складає 55,73% (серед чоловіків -  58,67% та серед 

жінок -  53,15%), що в певній мірі залежить від віку і статі хворих, обмежень в 

психологічній, фізичній, соціальній сферах та у харчуванні. Проведений аналіз



якості життя хворих на хронічний панкреатит дозволив автору розробити 

математичну модель залежності якості життя хворих на хронічний панкреатит 

від обмежень в різних сферах життя з допомогою методу найменших квадратів, 

яка спрямована на прогнозування показників якості життя хворих на хронічний 

панкреатит, базуючись на даних про їх спосіб життя.

Шостий розділ містить результати вивчення організації медико- 

санітарної допомоги та реабілітації хворих на хронічний панкреатит. 

Проведеним дослідженням доведено, що надання медичної допомоги та 

реабілітація хворих на хронічний панкреатит є недостатньо ефективними, що 

підтверджується недостатнім рівнем охоплення хворих на хронічний 

панкреатит динамічним спостереженням у сімейного лікаря та у лікаря- 

гастроентеролога та недостатньою наступністю в забезпеченні медичної 

допомоги та реабілітації хворих на хронічний панкреатит на різних етапах 

надання медичної допомоги. Автором встановлено відсутність єдиного 

системного підходу до організації та проведення медичної, соціальної та 

психологічної реабілітації хворих на хронічний панкреатит та виявлено 

недостатній рівень інформованості населення щодо сучасних методів медичної, 

соціальної, професійної та психологічної реабілітації, що унеможливлює 

хворим на хронічний панкреатит самостійно проводити профілактичні заходи 

на долікарському рівні, знижує рівень оздоровлення в санаторно-курортних 

закладах, сприяє недостатньому рівню знань • пацієнтів щодо організації 

дієтичного харчування, недооцінці ефективності фізіотерапевтичних методів 

лікування, недостатній увазі фізичним вправам, що, в цілому, й обумовило 

необхідність удосконалення моделі реабілітації хворих на хронічний 

панкреатит.

У сьомому розділі дисертаційного дослідження дисертантом наведено 

медико-соціальне обґрунтування та результати розробки оптимізованої моделі 

реабілітації хворих на хронічний панкреатит, спрямованої на покращення 

якості їх життя. З метою підвищення ефективності функціонування 

оптимізованої моделі реабілітації хворих на хронічний панкреатит автором



розроблено функціонально-організаційну модель медико-соціальної 

реабілітації хворих на хронічний панкреатит, яка складається з об’єктів, 

суб’єктів управління та блоку наукового регулювання з його складовими. У 

розділі автором доведено, що практичне використання оптимізованої моделі 

реабілітації хворих на хронічний панкреатит при взаємодії елементів 

функціонально-організаційної моделі дає можливість надавати медичну 

допомогу більш високого рівня та проводити необхідні реабілітаційні заходи.

Матеріали розділу містять результати експертної оцінки оптимізованої 

моделі медико-соціальної реабілітації хворих на хронічний панкреатит, 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 оптимізованої моделі медико-соціальної реабілітації хворих на 

хронічний панкреатит у всіх регіонах України.

Характеризуючи у цілому розділи власних досліджень, необхідно 

констатувати, що дисертант провів суттєве за змістом, важливе у науковому та 

практичному відношенні дослідження щодо проблеми медико-соціальної 

реабілітації хворих на хронічний панкреатит.

Висновки та практичні рекомендації достатньо обґрунтовані і в повній 

мірі відображають одержані результати проведених досліджень.

Відповідність паспорту спеціальності. Дисертаційна робота відповідає 

паспорту спеціальності 14.02.03 -  соціальна медицина.

При опоненції дисертаційної роботи ознак плагіату не виявлено.

Недоліки дисертації щодо її змісту і оформлення. Принципових 

зауважень до методології проведення дослідження та оформлення 

дисертаційної роботи немає.

При загальній позитивній оцінці дисертації виникли наступні дискусійні 

питання:
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1. Які ризики на державному та регіональному рівні Ви передбачаєте 

при впровадженні моделі медико-соціальної реабілітації хворих на хронічний 

панкреатит?

2. Яка роль відводиться Вами первинній медико-санітарній допомозі в 

розробленій оптимізованій моделі медико-соціальної реабілітації хворих на 

хронічний панкреатит, що містить міждисциплінарні та міжсекторальні підходи 

на різних рівнях надання медичної допомоги та як це, в цілому, буде сприяти 

підвищенню якості надання медичної допомоги?

ВИСНОВОК

Дисертаційна робота Трегуба Павла Олеговича на тему: «Медико- 

соціальне обґрунтування оптимізованої моделі реабілітації хворих на хронічний 

панкреатит» є самостійною завершеною науково-дослідною роботою, яка 

містить принципово нові, науково обґрунтовані результати, що у сукупності 

висвітлюють конкретне наукове завдання - науково обґрунтувати, розробити та 

оцінити ефективність медико-соціальної моделі реабілітації хворих на хронічний 

панкреатит на регіональному рівні.

Представлена дисертаційна робота за актуальністю теми дослідження, 

науково-методичним та науково-практичним значенням 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 (РИБ), а здобувач заслуговує на присудження 

наукового ступеня доктора філософії (РЫЗ) за спеціальністю 222 «Медицина», 

спеціалізація «Соціальна медицина».

Офіційний опонент:
професор кафедри соціальної медицини, 
управління та бізнесу в охороні здоров’я 
Харківської медичного академії 
післядипломної освіти МОЗ України, 
доктор медичних наук, професор
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