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попередньої експертизи з оцінки наукової новизни, теоретичного та 

практичного значення результатів дисертаційної роботи аспіранта кафедри 

громадського здоров’я та управління охороною здоров’я ХНМУ Трегуба 

Павла Олеговича на тему: «Медико-соціальне обґрунтування огітимізованої 

моделі реабілітації хворих на хронічний панкреатит», що представлена на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії (РІЮ) за спеціальністю 

222 «Медицина», спеціалізація «Соціальна медицина»

03 січня 2020 р. м. Харків

Голова фахового семінару: професор кафедри гігієни та екології № 1, 

доктор медичних наук, професор Коробчанський В. О.

Секретар фахового семінару: доцент кафедри гігієни та екології № 1, 

кандидат біологічних наук Герасименко О. І.
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Присутні члени фахового семінару: завідувач кафедри громадського 

здоров’я та управління охороною здоров’я, д. мед. н., професор Огнєв В. А.; 

професор кафедри гігієни та екології № 1, д. мед. н., професор Воронцов М. П.; 

професор кафедри гігієни та екології № 2, д. мед. н., професор Завгородній І. В.; 

професорка кафедри внутрішньої медицини № 1, д. мед. н., професорка 

Железнякова Н. М.; професор кафедри громадського здоров’я та управління 

охороною здоров’я, к. мед. н., професор Сокол К. М.; професор кафедри 

громадського здоров’я та управління охороною здоров’я, доктор наук з 

державного управління, професор Карамишев Д. В.; завідувач кафедри 

соціальної медицини, управління та бізнесу в охороні здоров’я ХМАПО, 

д. мед. н., професор Сердюк О. І.; професор кафедри соціальної медицини, 

управління та бізнесу в охороні здоров’я ХМАПО, д. мед. н., професор Короп О. А.; 

завідувач кафедри екстреної та невідкладної медичної допомоги, ортопедії та 

травматології, д. мед. н., професор Березка М. І.; професор кафедри 

громадського здоров’я та управління охороною здоров’я, доктор наук з 

державного управління, професор Мельниченко О. А.; доцент кафедри 

громадського здоров’я та управління охороною здоров’я, д. мед. н. Ковтун М. І.; 

доцент кафедри громадського здоров’я та управління охороною здоров’я, 

к. мед. н., доцент М ’якина О. В.; доцент кафедри громадського здоров’я та 

управління охороною здоров’я, к. мед. н., доцент Усенко С. Г.; 

доцент кафедри громадського здоров’я та управління охороною здоров’я, 

кандидат наук з державного управління, доцент Чухно І. А.; доцент кафедри 

громадського здоров’я та управління охороною здоров’я, к. мед. н., 

доцент Вашев О. Е.; доцент кафедри громадського здоров’я та управління 

охороною здоров’я, к. мед. н., доцент Філатова Н. М.; старший викладач 

кафедри громадського здоров’я та управління охороною здоров’я, к. мед. н. 

Черненко 1.1.; завідувач ЦНДЛ ХНМУ, к. фарм. н. Іваненко Т. О.; старший 

викладач кафедри громадського здоров’я та управління охороною здоров’я, 

к. мед. н. Помогайбо К. Г.



Усього присутніх: 21 член фахового семінару з попередньої експертизи 

дисертаційних робіт.

Порядок денний: Апробація дисертаційної роботи аспіранта кафедри 

громадського здоров’я та управління охороною здоров’я ХНМУ Трегуба П. О. 

на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 

222 «Медицина», спеціалізація -  «Соціальна медицина» на тему: «Медико- 

соціальне обґрунтування оптимізованої моделі реабілітації хворих на 

хронічний панкреатит».

Тема дисертації затверджена на засіданні вченої ради ХНМУ 

протокол № 10 від 22.09.2016 року.

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор, завідувач 

кафедри громадського здоров’я та управління охороною здоров’я ХНМУ 

Огнєв Віктор Андрійович.

Термін виконання 01.09.2016 -  30.08.2020 рр.

Рецензенти:

1. Доктор медичних наук, професорка Железнякова Н. М., професорка 

кафедри внутрішньої медицини № 1 Харківського національного медичного 

університету;

2. Кандидат медичних наук, професор Сокол К. М., професор кафедри 

громадського здоров’я та управління охороною здоров’я Харківського 

національного медичного університету.

І з  запитаннями до дисертанта та в обговоренні результатів роботи 

виступили завідувач кафедри соціальної медицини, управління та бізнесу в 

охороні здоров’я ХМАГІО, д. мед. н., професор Сердюк О. І.; професор кафедри 

соціальної медицини, управління та бізнесу в охороні здоров’я ХМАПО, 

д. мед. н., професор Короп О. А.; завідувач кафедри екстреної та невідкладної 

медичної допомоги, ортопедії та травматології, д. мед. н.,



професор Березка М. І.; професор кафедри гігієни та екології № 1, д. мед. н., 

професор Воронцов М. П.; професор кафедри гігієни та екології № 2, 

д. мед. н., професор Завгородній І. В.; професор кафедри гігієни та 

екології № 1, д. мед. н., професор Коробчанський В. О.; професор кафедри 

громадського здоров’я та управління охороною здоров’я, доктор наук з 

державного управління, професор Карамишев Д. В.; професор кафедри

громадського здоров’я та управління охороною здоров’я, доктор наук з 

державного управління, професор Мельниченко О. А.; доцент кафедри

громадського здоров’я та управління охороною здоров’я, к. мед. н.,

доцент М ’якина О. В.; доцент кафедри громадського здоров’я та управління 

охороною здоров’я, к. мед. н., доцент Усенко С. Г.; доцент кафедри гігієни та 

екології № 2, к. мед. н., доцент Філатова Н. М.

На підставі доповіді Трегуба П. О., відповідей на запитання, виступів 

рецензентів та дискусії одностайно ухвалили такий висновок:

Актуальність дисертаційного дослідження та його зв’язок з 

науковими планами Харківського національного медичного

університету

В Україні однією з актуальних проблем в системі охорони здоров’я є 

поліпшення якості медичної допомоги та реабілітації хворих на хронічний 

панкреатит з підвищенням її ефективності.

Хронічний панкреатит за останні десятиліття став важливою медико- 

соціальною та економічною проблемою. Епідеміологічні дослідження 

свідчать про дворазове зростання захворюваності на хронічний панкреатит за 

останні ЗО років у світі. Така тенденція має свої причини. Це й розвиток 

діагностичних засобів виявлення захворювання, посилення впливу 

несприятливих факторів зовнішнього середовища, збільшення випадків 

захворювань шлунково-кишкового тракту, а також наявність у населення



шкідливих звичок (насамперед збільшення вживання алкоголю та 

тютюнокуріння).

Спостерігається тенденція до збільшення поширеності хронічного 

панкреатиту незалежно від статі, раси, соціальної приналежності. 

Відзначається збільшення кількості хворих на хронічний панкреатит і в 

нашій країні. В Україні високі рівні поширеності хронічного панкреатиту 

(230 випадків на 100 тис. населення) та захворюваності (2400 випадків на 

100 тис. населення). Первинна інвалідизація у зв’язку з хронічним 

панкреатитом досягла 15%, а летальність -  5,1 %. Рівень смертності при 

хронічному панкреатиті становить 20%  після 10 років, та до 50%  від 

загальної кількості хворих при 25-річному перебігу хвороби. Летальність 

через 20 років в середньому становить 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. Велике значення має той факт, що хронічний 

панкреатит є фактором ризику виникнення карциноми підшлункової залози. 

У 5 разів збільшується ризик виникнення раку за наявності хронічного 

панкреатиту протягом 20 років.

Отже, медико-соціальна значущість хронічного панкреатиту визначає 

необхідність проведення досліджень у напрямку покращення надання 

медичної допомоги та проведення реабілітаційних заходів хворим на 

хронічний панкреатит, оскільки це захворювання не лише негативно впливає 

на здоров’я населення, якість життя хворого, а також скорочує його термін. 

Водночас офіційна статистика лікувальних установ не відображає дійсний 

рівень поширеності хронічного панкреатиту серед населення на сьогодні, 

тому виявлення справжньої поширеності хронічного панкреатиту серед 

населення Харківського регіону, з подальшим вивченням потенційних 

факторів ризику і якості життя, організації медичної допомоги населенню із 

зазначеною патологією, їх реабілітації є актуальним. Вирішення цих завдань 

буде сприяти підвищенню якості медичної допомоги хворим на хронічний



панкреатит на всіх її рівнях, зокрема при проведенні заходів медико- 

соціальної реабілітації.

Медико-соціальна значущість хронічного панкреатиту серед населення 

вивчена недостатньо, також недостатньо вивчені питання щодо структури 

поширеності хронічного панкреатиту залежно від віку й статі, не повною 

мірою вивчені фактори, які обумовлюють хронічний панкреатит серед 

населення. Відсутні методики кількісного оцінювання впливу факторів 

ризику хронічного панкреатиту з використанням показника сили впливу та 

вивчення й оцінки якості життя хворих на хронічний панкреатит. 

Різнобічного вивчення вимагає так само система надання медико-санітарної 

допомоги такому населенню, особливо система їх реабілітації, оскільки 

вчасно проведені в повному обсязі реабілітаційні заходи щодо такого 

пацієнта знижують кількість можливих ускладнень та дозволяють відновити 

працездатність. Успіх лікування цих пацієнтів більшою мірою залежить від 

цілеспрямованих сучасних медичних, соціальних, екологічних програм і 

систем регіонального та національного рівня, зосібна впровадження 

оптимізованої моделі медико-соціальної реабілітації хворих на хронічний 

панкреатит. Це й визначило актуальність дисертаційної роботи.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертація виконана в межах науково-дослідної’ роботи кафедр 

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

Харківського національного медичного університету: «Особливості

інтегративних та вегетативних функцій у процесі адаптації до 

інтелектуальних, емоційних та фізичних навантажень», № держреєстрації 

011511000239, 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 патологи хімічного генезу», 

№ держреєстрації 0118Ш00941, термін виконання: 2018-2020 рр.

Наукові положення, розроблені особисто дисертантом, та їх 

новизна

У дисертаційному досліджені, за даними ретроспективного аналізу, 

обґрунтовано та розроблено оптимізовану модель медико-соціальної 

реабілітації хворих на хронічний панкреатит, основними частинами якої 

стали пацієнт, на якого впливають фактори ризику розвитку хронічного 

панкреатиту; міжсекторальна взаємодія органів місцевого самоврядування, 

громад, закладів вищої освіти, санаторно-курортних закладів, центрів 

громадського здоров’я та міждисциплінарне вирішення актуального питання 

щодо удосконалення реабілітації хворих, покращення їх якості життя, 

зменшення рівня захворюваності на хронічний панкреатит, його ускладнень. 

Обґрунтовано та розроблено функціонально-організаційну систему, що 

включає об’єкти управління, суб’єкти управління та блок наукового 

регулювання з його складовими, яка підтримується комплексом правових, 

управлінських, організаційних, інформаційних, фінансових технологій, що 

забезпечує комплексність, системність, координованість, наступність та 

безперервність процесу. Ефективність моделі медико-соціальної реабілітації 

хворих на хронічний панкреатит підтверджена методом експертних оцінок.

Вивчена в динаміці захворюваність та поширеність хвороб 

підшлункової залози серед дорослого населення Харківського регіону, виявлено 

їх особливості. Визначено, що захворюваність та поширеність хвороб 

підшлункової залози станом на 2017 рік в Харківській області була на 

високому рівні та становила 186,67 та 2025,43 відповідно на 

100000 населення. Виявлено, що дані показники в місті Харкові достовірно 

вищі (216,35 % о о о  та 2072,75 % о о о ) ,  ніж у районах Харківської області 

(153,39 % о о о  та 1972,38 % о о о )  відповідно. Отримані дані свідчать про те, що 

захворюваність та поширеність хвороб підшлункової залози серед жіночого



населення Харківської області значно вищі (222,51 % о о о ; 2291,99 % о о о ) ,  ніж 

серед чоловіків (145,17 ° / 0ооо ; 1716,87 °/оооо). Динаміка поширеності хвороб 

підшлункової залози в цілому в області за п’ятирічний період мала тенденцію 

до зростання з 1967,80 на 100000 населення у 2013 році до 2025,43 на 

100000 населення у 2017 році.

Для виявлення причиново-наслідкового зв’язку між станом здоров’я 

та захворюванням на хронічний панкреатит визначено фактори ризику даної 

патології, дано кількісну оцінку з використанням показника сили впливу та їх 

ранжування й визначено їх роль у виникненні патології з розробленням 

механізму прогнозування ризику розвитку хронічного панкреатиту; з ’ясовано 

вирішальне роль у виникненні захворювання соціальних, біологічних та 

психологічних факторів. Виявлено, що провідна роль у виникненні 

хронічного панкреатиту серед населення належить соціальним факторам 

ризику, серед них -  переважання в раціоні м’ясної жирної гострої смаженої 

їжі (г|-12; р<0,001; СЖ= 4,36), хронічне вживання алкоголю (т|-11; р<0,001; 

(Ж = 4,10), наявність травм в ділянці живота (ц-9; р<0,001; (Ж = 4,34), 

тютюнопаління (ц-8; р<0,001; (Ж = 3,44), біологічним факторам ризику, 

основними з них є захворювання жовчного міхура (жовчнокам’яна хвороба) 

із силою впливу (г|-10; р<0,001; СЖ= 4,30), наявність таких захворювань, як 

ентерит, виразкова хвороба 12-палої кишки та шлунка (ц-7; р<0,001; 

(Ж=4,96), наявність паразитарних захворювань (ц-6; р<0,001; (Ж = 5,68), 

вроджені аномалії підшлункової залози (г)-6; р<0,001; (Ж = 6,53); і такі 

психологічні фактори, як психоемоційне напруження (ц-8; р<0,001; (Ж = 3,45) 

та неповноцінний нічний відпочинок (ц-7; р<0,001; СЖ= 3,00).

На основі комплексного методичного підходу проведено оцінку якості 

життя населення, що хворіють на хронічний панкреатит, у тому числі залежно 

від віку та статі, а також розроблено та обґрунтовано математичну модель 

розрахунку якості життя для прогнозування якості життя хворого на хронічний 

панкреатит. Визначено, що якість життя хворих на хронічний панкреатит у 

середньому становить 55,73 %, серед хворих чоловічої статі -  58,67 %, а



жіночої -  53,15%. До основних факторів, що знижують якість життя, 

належать обмеження в психологічної сфері (гху= -0,742), обмеження в 

харчуванні (гху= -0,696), у фізичній сфері (гху= -0,651) та в соціальній сфері 

(гху= -0,606). На основі отриманих даних обґрунтовано та розроблено 

математичну модель залежності якості життя хворих на хронічний 

панкреатит від обмежень у різних сферах життя, що дозволяє спрогнозувати 

показник якості життя хворого за умови наявності даних про його спосіб 

життя. Сукупний вплив урахованих факторів дорівнює 92,3 %.

Проаналізовано організацію медико-санітарної допомоги та реабілітацію 

хворих на хронічний панкреатит, дана об’єктивна оцінка якості та рівня 

реабілітаційних заходів з метою виявлення їх недоліків, виявлено низький 

відсоток охоплення хворих на хронічний панкреатит динамічним 

спостереженням, відмічається недостатня спадкоємність лікарів у 

забезпеченні медичної допомоги та реабілітації при наданні екстреної 

медичної допомоги відмічені несвоєчасні госпіталізації та інше. Доведено, 

що надання медичної допомоги та реабілітації хворих на хронічний 

панкреатит є недостатньо ефективним, що підтверджується низьким 

відсотком охоплення хворих на хронічний панкреатит динамічним 

спостереженням (70,7±2,6 %), що є недостатнім. При цьому, під наглядом у 

сімейного лікаря не перебуває 19,3±2,3 %пацієнтів, у лікаря- 

гастроентеролога -  22,0±2,4 %. Відмічається недостатня спадкоємність 

лікарів у забезпеченні медичної допомоги та реабілітації; так, після 

встановлення діагнозу хронічного панкреатиту згідно з уніфікованим 

клінічним протоколом первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної 

допомоги та медичної реабілітації не були направлені під нагляд до 

сімейного лікаря 17,3±2,2 % пацієнтів. При наданні екстреної медичної 

допомоги 47,7±2,9 % хворих були госпіталізовані лише через 5-10 годин 

після загострення хронічного панкреатиту, при цьому щорічно екстрено були 

госпіталізовані 58,4±2,9 % пацієнтів, з них більша частина -  2 і більше разів



З’ясовано, що немає єдиного системного підходу до організації та 

проведення медичної, соціальної та психологічної реабілітації хворих на 

хронічний панкреатит. Хворі на хронічний панкреатит недооцінюють роль 

психолога та дієтолога в забезпеченні реабілітаційних заходів. Так, до 

психолога звернулись лише 11,3±1,8 %, до дієтолога -  36,3±2,8 %, при цьому 

88,7±1,8% залишилися без психологічної допомоги та 63,7±2,8 % -  без 

консультації дієтолога. Водночас з числа тих, хто звернувся по психологічну 

та дієтологічну допомогу відповідно 85,3±6,1 % та 92,3±2,6 % відмічають 

покращення свого стану здоров’я. Виявлено, що тільки 15±2,1 % зверталися 

до регіональних центрів здоров’я. З тих, хто звернувся до цього закладу, 

97,8±2,2 % відмічають надання їм у центрі кваліфікованої допомоги. 

Негативним є те, що 29,7±2,6 % хворих на хронічний панкреатит прогноз 

свого стану визначають як несприятливий.

Доведено недостатній рівень інформованості населення про сучасні 

методи медичної, соціальної, професійної та психологічної реабілітації. Так, 

70,3±2,6% пацієнтів не можуть на долікарському рівні самостійно провести 

заходи щодо попередження захворювань, відсоток охоплення проведеного 

оздоровлення в санаторно-курортних закладах становив лише 34,7±2,8 % 

хворих, відповідно не проходили 65,3±2,8 %. Серед тих, хто пройшов 

санаторно-курортне лікування, позитивний ефект для свого здоров’я оцінили 

98,1±1,3 % пацієнтів, відмічається недостатній рівень знань у пацієнтів з 

організації дієтичного харчування -  лише 50,3±2,9 % в повному обсязі 

володіють необхідною інформацією. Недооцінюються фізіотерапевтичні 

методи, їх застосовують лише до 62,7±2,8 % осіб, недостатньо уваги хворі 

приділяли виконанню фізичних вправ: так, ранкову гімнастику робили лише 

64,0±2,8 %, що свідчить про необхідність удосконалення моделі реабілітації 

хворих на хронічний панкреатит. Обґрунтовано концептуальні принципи 

реабілітації хворих на хронічний панкреатит, які включають в себе вчасність 

початку реабілітації, єдність лікування та реабілітації, багатодисциплінарність, 

міжсекторальний підхід, функціональну цілеспрямованість, безперервність,



послідовність, спадкоємність, урахування індивідуальних особливостей 

пацієнта, оцінку ефективності реабілітаційних заходів.

Визначено роль пацієнта в досягненні системних цілей -  мінімізації 

несприятливих подій при хронічному панкреатиті, зафіксовано значну 

частоту недбалого ставлення до свого здоров’я, оскільки 70,3±2,6 % пацієнтів 

не можуть на долікарському рівні самостійно провести заходи щодо 

попереджування захворювання, тільки 34,7±2,8 % хворих проходять 

оздоровлення в санаторно-курортних закладах, 50,3±2,9 % мають недостатній 

рівень знань щодо дієтичного харчування, фізіотерапевтичні процедури 

виконують лише до 62,7±2,8 %, ранкову гімнастику роблять 64,0±2,8 %.

Обґрунтованість та достовірність наукових положень, висновків і 

рекомендацій, які захищаються

Обґрунтованість та достовірність наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, базується на глибокому 

вивченні автором джерел інформації, науково-інформаційного пошуку щодо 

даної проблеми, підтверджується методологічно правильною побудовою, 

достатньою кількістю обстежених пацієнтів, застосуванням сучасних методів 

досліджень, усебічним статистичним аналізом одержаних результатів з 

використанням комп’ютерної техніки.

Робота переконливо обґрунтована, наукові положення, висновки та 

рекомендації достовірні, повністю випливають з фактичного матеріалу, 

мають теоретичне й практичне значення.

Наукове та практичне значення одержаних результатів

У дисертаційній роботі представлено наукове та практичне 

обґрунтування і пропозиції практичного вирішення наукового завдання -  

обґрунтування та розроблення на базі напрацювань міжнародних та 

національних професійних співтовариств, а також результатів власного 

вивчення оптимізованої моделі медико-соціальної реабілітації хворих на 

хронічний панкреатит, впровадження якої спрямоване на відновлення



здоров’я хворих та зменшення впливу несприятливих регіонально- 

популяційних та медико-соціальних факторів, які є значущими у формуванні 

ризику на державному, галузевому, регіональному та сімейному рівнях. 

Доведено медичну та соціальну ефективність запропонованої моделі, її 

потенційну можливість при масштабному впровадженні зменшити 

глобальний медичний тягар хронічного панкреатиту на систему охорони 

здоров’я та громади.

Розроблення реєстру захворюваності та поширеності хвороб 

підшлункової залози серед дорослого населення дозволить удосконалити 

державну реєстрацію та облік хворих на хронічний панкреатит, розширить 

доступність до високоякісної гастроентерологічної медичної допомоги, 

забезпечить своєчасні та ефективні профілактичні й реабілітаційні заходи, 

дозволить забезпечити управлінські рішення та розроблення реабілітаційно- 

організаційних заходів стосовно підвищення ефективності використання 

ресурсів закладів охорони здоров’я при розробленні програм реформування 

галузі.

Розроблення та впровадження в засоби персоніфікованої оцінки факторів 

ризику хронічного панкреатиту за комплексом медико-соціальних та 

біологічних факторів дозволить розробити стратегію та тактику попередження 

виникнення хронічного панкреатиту серед населення, накопичення баз даних за 

кількісними та якісними характеристиками, забезпечить ефективне 

спостереження за станом здоров’я хворих на хронічний панкреатит, активізує 

роль родини та лікаря загальної практики в організації та проведення 

реабілітаційних заходів.

Впровадження в лікарську практику використання методики 

прогнозування ризику розвитку хронічного панкреатиту серед населення для 

забезпечення раннього виявлення провісників загострення хронічного 

панкреатиту, дозволяє проводити скринінг на рівні первинної ланки системи 

охорони здоров’я, дозволяє розподілити пацієнтів на групи здоров’я, що



забезпечить диференційований підхід реабілітаційних заходів при 

розробленні комплексу лікувально-профілактичних заходів та підвищить їх 

ефективність.

Впровадження в лікарську практику використання математичної моделі 

розрахунку якості життя для прогнозування якості життя хворого на хронічний 

панкреатит забезпечить можливість зробити прогноз якості життя хворого на 

хронічний панкреатит та розробити комплекс заходів, спрямованих на 

покращення якості життя хворих шляхом усунення впливу негативних факторів 

у кожній групі.

Розроблення алгоритму ідентифікації пацієнтів залежно від ризику 

виникнення хронічного панкреатиту дозволить значно ефективніше виявляти та 

об’єктивно оцінювати ризики, застосовувати практично-здійсненні заходи для 

мінімізації ризику, вдосконалити процес моніторингу та є основою 

профілактичної роботи.

Впровадження та обґрунтування методики визначення пріоритетних 

елементів моделі реабілітації хворих на хронічний панкреатит забезпечить 

надання медичної допомоги та проведення реабілітаційних заходів на більш 

високому рівні, що дасть можливість покращити результати відновлення цього 

контингенту населення.

Розроблення й обґрунтування критеріїв та алгоритмів визначення обсягів 

й оцінки ефективності моделі реабілітації хворих на хронічний панкреатит на 

первинному, вторинному, третинному рівнях надання медичної допомоги 

забезпечить удосконалення надання медичної допомоги хворим на хронічний 

панкреатит, а також їх реабілітацію, що призведе до покращення якості життя 

хворого, зменшення інвалідизації, смертності від даного захворювання. 

Запровадження етапності в проведенні відновлювальних заходів з 

диференціацією та раціональним розподілом наявних ресурсів і 

функціональних обов’язків оптимізує медико-соціальну експертизу та 

реабілітаційні заходи.



З метою забезпечення кваліфікованим медичним персоналом отримані 

результаті дослідження дозволять переглядати галузевий стандарт вищої освіти 

підготовки фахівців першого, другого та третього рівня вищої освіти, галузі 

знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 222 «Медицина», оптимізувати 

робочі навчальні програми при підготовці організаторів охорони здоров’я, 

гастроентерологів, дієтологів, сімейних лікарів, лікарів санаторно-курортних 

закладів, реабілітологів як на до дипломному, так і на післядипломному рівнях.

Теоретичне значення дослідження полягає в доповненні теорії соціальної 

медицини як науки в частині оптимізації організації медичної, соціальної та 

психологічної реабілітації населення, що хворіють на хронічний панкреатит.

Отримані науково-практичні результати свідчать про досягнення 

поставленої мети дослідження.

Використання результатів роботи. Впровадження в практику охорони 

здоров’я України результатів дослідження проводилося на галузевому й 

регіональному рівнях, що підтверджується інформаційно-методичними 

документами, спрямованими на підвищення якості реабілітаційних заходів:

а) на галузевому рівні:

-  свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 72898 «Анкета- 

опитувальник для оцінки якості життя хворих на хронічний панкреатит 

(додаток до історії хвороби)» (дата реєстрації 17.07.2017),

-  нововведення «Оптимізована модель медико-соціальної реабілітації 

хворих на хронічний панкреатит», Реєстр галузевих нововведень (Випуск 4), 

с.533-534, Київ-2018, Реєстр. № 599/4/17.

б) на регіональному та локальному рівні:

-  шляхом впровадження результатів дослідження у практичну охорону 

здоров’я Харківської області: комунальне некомерційне підприємство

Балаклійської районної ради Харківської області «Балаклійський районний 

центр первинної медико-санітарної допомоги» (акт впровадження від



25.04.2019 р.); комунальний заклад охорони здоров’я «Мереф’янська 

центральна районна лікарня» Харківського району Харківської області (акт 

впровадження від 28.03.2019 р.); комунальне некомерційне підприємство 

«Змїївська центральна районна лікарня» (акт впровадження від 29.05.2019 р.).

-  використанні в навчальному процесі кафедр соціальної медицини та 

громадського здоров’я Івано-Франківського національного медичного

університету (акт впровадження від 23.05.2019 р.); громадського здоров’я 

медичного інституту Сумського державного університету (акт впровадження 

від 28.05.2019 р.); соціальної медицини, організації та економіки охорони 

здоров’я з медичною статистикою Тернопільського державного медичного 

університету ім. І. Я. Горбачевського (акт впровадження від 03.06.2019 р.); 

громадського здоров’я Ужгородського національного університету (акт 

впровадження від 05.06.2019 р.); організації охорони здоров’я та соціальної 

медицини національного медичного університету ім. О. О. Богомольця (акт 

впровадження від 23.04.2019 р.); громадського здоров’я Львівського 

національного медичного університету ім. Данила Галицького (акт 

впровадження від 14.06.2019 р.); соціальної медицини, організації та

економіки охорони здоров’я з біостатистикою Української медичної 

стоматологічної академії (акт впровадження від 12.06.2019 р.); соціальної 

медицини та організації охорони здоров’я Вінницького національного 

медичного університету ім. М. І. Пирогова (акт впровадження від

29.01.2019 р.); соціальної медицини, управління та бізнесу Харківської 

медичної академії післядипломної освіти (акт впровадження від

26.06.2019 р.); організації охорони здоров’я, публічного управління та 

адміністрування Харківської медичної академії післядипломної освіти (акт 

впровадження від 14.06.2019 р.). Кількість актів впровадження -  13.



Повнота викладу матеріалів дисертації в публікаціях

За матеріалами дисертації опубліковано 13 наукових робіт, у 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 - у  фахових журналах), 

8 робіт -  у збірках матеріалів наукових конференцій, 1 нововведення та 

1 авторське свідоцтво на винахід.

Наукові праці, в яких опубліковано основні наукові результати дисертації:

1. Трегуб П. О. Фактори ризику та їх роль у виникненні хронічного 

панкреатиту серед населення / В. А. Огнєв, П. О. Трегуб // Україна. Здоров’я 

нації. -  2017. -  № 4/1 (46). -  С. 16-20. (Дисертантові належать збір та аналіз 

і обробка матеріалу, написання статті).

2. Трегуб П. О. Оцінка якості життя у хворих на хронічний панкреатит /

В. А. Огнєв, П. О. Трегуб // Wiadomosci Lekarskie 2018, tom LXXI, nr 3 cz II.-C. 

653-657. (Дисертантові належать збір та аналіз і обробка матеріалу, 

написання статті).

3. Трегуб П. О. Організація медико-санітарної допомоги хворим на 

хронічний панкреатит та їх реабілітація / П. О. Трегуб // Вісник соціальної 

гігієни та організації охорони здоров’я України. -  2018. -  № 2 (76). -  С. 49-53. 

(Дисертантові належать збір та аналіз і обробка матеріалу, написання 

статті).

4. Трегуб П. О. Захворюваність та поширеність хвороб підшлункової 

залози серед дорослого населення Харківської області / В. А. Огнєв, 

П. О. Трегуб // Україна. Здоров’я нації. -  2018. - № 4/1 (53). -  С.13-17.

(Дисертантові належать збір та аналіз і обробка матеріалу, написання 

статті).

5. Трегуб П. О. Медико-соціальне обґрунтування оптимізованої моделі 

реабілітації хворих на хронічний панкреатит / П. О. Трегуб, В. А. Огнєв,



М. I. Березка // Міжнародний медичний журнал. -  2018. -  Том 24, № 4(96). -  

С. 95-100. (Дисертантові належать збір та аналіз і обробка матеріалу, 

написання статті).

Опубліковані праці апробаційного характеру:

6. Трегуб П. О. Основні фактори розвитку хронічного панкреатиту 

серед населення / П. О. Трегуб, В. Л. Трегуб // Історична спадщина та сучасні 

аспекти забезпечення громадського здоров’я в Україні: матеріали наук-практ. 

конф.; з нагоди 140-річчя від дня народження С. А. Томіліна (1877-1952), 

видатного соціал-гігієніста та демографа, завідувача кафедри соціальної 

гігієни Харківського медичного інституту (м. Харків, 25 жовтня 2017 р.). -  

Харків, 2017. -  С.91-92. Дисертантові належать збір, аналіз матеріалу, 

написання тез).

7. Трегуб П. О. Вплив факторів ризику на виникнення хронічного 

панкреатиту серед населення / П. О. Трегуб, В. Л. Трегуб //. Громадське 

здоров’я в Україні: проблеми та способи їх вирішення: матеріали наук.-практ. 

конф. з міжнар. уч., 24 жовтня 2018 р. Харків: Вид-во ХНМУ, 2018. -  С. 83-

84. (Дисертантові належать збір, аналіз матеріалу, написання тез).

8. Трегуб П. О. Медико-соціальна допомога та реабілітація хворих на 

хронічний панкреатит / П. О. Трегуб, В. Л. Трегуб //. Громадське здоров’я в 

Україні: проблеми та способи їх вирішення: матеріали наук.-практ. конф. з 

міжнар. уч., 24 жовтня 2018 р. Харків: Вид-во ХНМУ, 2018. -  С. 84-85.

(Дисертантові належать збір, аналіз матеріалу, написання тез).

9. Трегуб П. О. Якість життя хворих на хронічний панкреатит / 

П. О., Трегуб, В. Л. Трегуб // Громадське здоров’я в Україні: проблеми та 

способи їх вирішення: матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. уч., 24 жовтня 

2018 р. Харків: Вид-во ХНМУ, 2018. -  С. 85-86. (Дисертантові належать 

збір, аналіз матеріалу, написання тез).

10. Трегуб П. О. Вивчення якості життя хворих на хронічний 

панкреатит / П. О. Трегуб // Медицина XXI століття: матеріали науково-



практичної конференції молодих вчених з міжнародною участю присвяченої 

95-літньому ювілею Харківської медичної академії післядипломної освіти, м. 

Харків, 23 листопада 2018 р. -  Харків, 2018. -  С. 16-17. (Дисертантові 

належать збір, аналіз матеріалу, написання тез).

11. Трегуб П. О. Медико-санітарна допомога та реабілітація хворих на 

хронічний панкреатит / П. О. Трегуб, В. Л. Трегуб // Громадське здоров’я в 

Україні: проблеми та способи їх вирішення : матеріали II науково-практичної 

конференції з міжнародною участю, м. Харків, 24 жовтня 2019 р. -  Харків, 

2019. -  С. 71. (Дисертантові належать збір, аналіз матеріалу, написання 

тез).

12. Трегуб П. О. Медико-соціальні аспекти захворюваності та 

поширеності хвороб підшлункової залози в Харківській області / 

П. О. Трегуб, В. Л. Трегуб // Громадське здоров’я в Україні: проблеми та 

способи їх вирішення : матеріали II науково-практичної конференції з 

міжнародною участю, м. Харків, 24 жовтня 2019 р. -  Харків, 2019. -  С. 33-34. 

(Дисертантові належать збір, аналіз матеріалу, написання тез).

13. Трегуб П. О. Основні положення оптимізованої моделі реабілітації 

хворих на хронічний панкреатит / П. О. Трегуб, В.Л. Трегуб // Громадське 

здоров’я в Україні: проблеми та способи їх вирішення : матеріали II науково- 

практичної конференції з міжнародною участю, м. Харків, 24 жовтня 2019 р. 

-  Харків, 2019. -  С. 72. (Дисертантові належать збір, аналіз матеріалу, 

написання тез).

Наукові праці, які додатково відображають наукові результати дисертації:

14. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 72898. Карта 

опитування «Анкета-опитувальник: для оцінки якості життя хворих на 

хронічний панкреатит ( додаток до історії хвороби)». Дата реєстрації: 

17.07.2017.

15. Трегуб П. О. Оптимізована модель медико-соціальної реабілітації 

хворих на хронічний панкреатит / В. А. Огнєв, П. О. Трегуб // Реєстр галузевих



нововведень -  К.: -  Укрмедпатентінформ, 2017.- Вип. 4. -  № 599/4/17. -

С. 533-534.

Відомості щодо проведення біоетичної експертизи дисертаційного 

дослідження.

Наукове дослідження очного аспіранта Трегуба П. О. за темою: 

«Медико-соціальне обґрунтування оптимізованої моделі реабілітації хворих 

на хронічний панкреатит», комісією з питань етики та біоетики Харківського 

національного медичного університету визнано таким, що відповідає 

загальноприйнятим нормам моралі, вимогам дотримання прав, інтересів та 

особистої доступності учасникам дослідження.

Ризик для суб’єктів дослідження під час виконання роботи відсутній. 

Учасники дослідження інформувалися про всі аспекти, пов’язані з метою, 

завданнями, методиками та користю дослідження.

Методи досліджень, що використані при виконанні роботи, є 

загальноприйнятими. Трегуб П. О. у своїй діяльності керувався гуманними 

цілями, гідно виконував свої обов’язки та діяв на благо хворих.

Мета та завдання дисертації є науково обґрунтованими, використані

методи дослідження є безпечними.

Висновки та рекомендації не пов’язані з безпосереднім ризиком для 

здоров’я пацієнтів, порушенням їх прав чи морально-етичних норм, 

приниженням людської гідності або дискримінацією. Експерименти на 

людині не проводились.

Ухвалили: фахова комісія не заперечує проти подання до офіційного 

захисту дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії (РЬЕ)) аспіранта кафедри громадського здоров’я та управління 

охороною здоров’я Трегуба П. О. за темою: «Медико-соціальне

обґрунтування оптимізованої моделі реабілітації хворих на хронічний 

панкреатит», та вважає, що описані в дисертаційній роботі методи

ХМ-



дослідження, використовувалися з дотриманням прав людини, відповідно до 

чинного в Україні законодавства, відповідають міжнародним етичним 

вимогам і не порушують етичних норм у науці та стандартів проведення 

біомедичних досліджень (протокол № 1 засідання комісії з питань етики та 

біоетики Харківського національного медичного університету від

06.02.2019 року).

Оцінка мови та стилю дисертації

Дисертація викладена українською мовою, написана грамотно, 

професійно, легко сприймається. Матеріал викладено послідовно, логічно, 

висновки відповідають меті та завданням роботи, що свідчить про 

кваліфікаційну фахову підготовку автора.

Відповідність змісту дисертації спеціальності, за якою вона 

подається до захисту

Дисертація присвячена вирішенню актуальної медико-соціальної 

проблеми -  науковому обґрунтуванню та розробленню оптимізованої моделі 

медико-соціальної реабілітації хворих на хронічний панкреатит.

Дисертаційне дослідження за даною тематикою відповідає науковим 

напрямкам паспорта спеціальності 222 «Медицина»,

спеціалізація «Соціальна медицина», що відповідає паспорту спеціальності 

14.02.03 -  Соціальна медицина:

2.1. Вивчення закономірностей формування стану здоров’я населення 

з метою виявлення провідних чинників ризику та обґрунтування медико- 

соціальних заходів щодо попередження їх несприятливого впливу.

2.3 Наукове дослідження стану здоров’я населення з метою 

визначення потреб в окремих видах, формах і обсягах надання медичної 

допомоги.



2.4. Обґрунтування якісно нових та оптимізація наявних 

організаційних форм, видів та методів діяльності органів, закладів та установ 

охорони здоров’я в умовах соціально-орієнтованого ринкового суспільства.

Рекомендація дисертації до захисту

Дисертація аспіранта кафедри громадського здоров’я та управління 

охороною здоров’я ХНМУ Харківського національного медичного 

університету Трегуба Павла Олеговича за темою: «Медико-соціальне 

обґрунтування оптимізованої моделі реабілітації хворих на хронічний 

панкреатит» на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 222 «Медицина», спеціалізація -  «Соціальна медицина» являє 

собою закінчену наукову роботу, у якій вирішується актуальне завдання 

вдосконалення організації надання медичної допомоги та реабілітації хворих на 

хронічний панкреатит.

У роботі наведено теоретичне обґрунтування і нове вирішення наукового 

завдання, яке полягає у науковому обґрунтуванні та розробленні оптимізованої 

моделі медико-соціальної реабілітації хворих на хронічний панкреатит, 

з’ясовано закономірності вивчення факторів ризику та розроблено методику 

раннього прогнозування ризику виникнення хронічного панкреатиту серед 

населення.

За своїм обсягом і рівнем досліджень, теоретичною та практичною 

цінністю, науковою новизною результатів, об’єктивністю та обґрунтованістю 

висновків дисертаційна робота Трегуба Павла Олеговича відповідає вимогам 

пункту 10 «Порядку проведення експерименту з присудження стгупеня 

доктора філософії», затвердженого постановою КМУ № 167 від 06.03.2019, 

та «Вимогам до оформлення дисертації», затвердженим наказом МОН 

України № 40 від 12.01.2017, які висуваються до дисертаційних робіт на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії (РЬО), а здобувач заслуговує



на присудження йому наукового ступеня доктора філософії (РШ) 

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

Результати голосування: за -  21, проти -  0 , утрималося -  0.

Голова фахового семінару:

д. мед. н., професор В. О. Коробчанський

Секретар:

к. б. н., доцент О. І. Герасименко


