
висновок
про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів 

дисертації СЕРЕДЮК ЛЕСІ ВОЛОДИМИРІВНИ 

на тему «Закономірності ведення та лікування хворих на стабільну ішемічну 

хворобу серця з фібриляцією передсердь з урахуванням рівня стресу» на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 Охорона 

здоров’я за спеціальністю 222 Медицина

1. Виконання освітньо-наукової програми. Здобувачем Середюк 

Лесею Володимирівною повністю виконано індивідуальний навчальний план, 

відповідно до освітньо-наукової програми аспірантури Івано-Франківського 

національного медичного університету, що повністю відповідає Національній 

рамці кваліфікацій та вимог Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових 

установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

23.03.2016 № 261.

Аспірант Середюк Леся Володимирівна здобула глибинні знання зі 

спеціальності 222 Медицина (спеціалізація «Внутрішні хвороби»); оволоділа 

загальнонауковими (філософськими) компетентностями, спрямованими на 

формування системного наукового світогляду, професійної етики та загального 

культурного кругозору; набула універсальних навичок дослідника, зокрема усної 

та письмової презентації результатів власного наукового дослідження 

українською мовою, застосування сучасних інформаційних технологій у 

науковій діяльності, організації та проведення навчальних занять, управління 

науковими проектами та складення пропозицій щодо фінансування наукових 

досліджень, реєстрації прав інтелектуальної власності; здобула мовні 

компетентності, достатні для представлення та обговорення результатів своєї 

наукової роботи іноземною мовою (англійською) в усній та письмовій формі, а 

також для повного розуміння іншомовних наукових текстів з відповідної 

спеціальності.



2. Виконання індивідуального плану наукової роботи (наукова складова 

освітньо-наукової програми). Індивідуальний план наукової роботи аспіранта 

Середюк Лесі Володимирівної був затверджений рішенням вченої ради ІФНМУ 

24.04.2018 року (протокол №5). Науковий керівник доктор медичних наук, 

професор Вакалюк Ігор Петрович. Термін виконання роботи: 2017-2021 роки.

Усі розділи індивідуального плану наукової роботи аспірантки Середюк 

Лесі Володимирівни виконані своєчасно в установлені терміни, що підтверджено 

результатами піврічної проміжної, підсумкової (річної) та заключної атестації.

Дослідження (клінічні, лабораторні, експериментальні) проведені своєчасно 

і в повному обсязі із застосуванням сучасних та інформативних методів.

3. Актуальність дисертації. Фібриляція передсердь (ФП) -  є 

найпоширенішим типом серцевої аритмії, що асоціюється із підвищеним рівнем 

захворюваності і смертності. Ризик виникнення ФП протягом життя становить 

близько 25 % і підвищується з віком. У таких пацієнтів уп’ятеро збільшується 

ризик тромбоемболічних ускладнень.

Причиною її появи є стабільна ішемічна хвороба серця, кардіоміопатії, 

гіпертиреоз, міокардити, набуті і вроджені вади серця, синдром слабкості 

синусового вузла, тромбоемболія легеневої артерії. Проте огляд останніх 

досліджень вказує, що психоемоційний стрес може бути фактором ризику 

виникнення фібриляції передсердь.

Утім не до кінця з’ясовано чи у всіх випадках емоційні розлади є 

незалежними предикторами розвитку ФП. Тому підібрана відповідна схема 

лікування хворих з ФП на тлі психоемоційної симптоматики дозволяє зменшити 

ризик небажаних серцево-судинних подій, а також розробити і впровадити 

алгоритм терапевтичних і профілактичних заходів, що сприяє підвищенню 

ефективності лікування і попереджує прогресування і розвиток ускладнень.

У зв’язку з цим розробка і використання в клінічній практиці 

транквілізаторів, а саме мебікару, дозволить вплинути на психосоціальні фактори 

і сприяти зниженню виникнення серцево-судинних захворювань.



з

4. Зв’язок теми із державними або галузевими науковими програмами, 

планами, темами. Дане дослідження є фрагментом комплексної НДР кафедри 

внутрішньої медицини №2 та медсестринства Івано-Франківського 

національного медичного університету «Розробка алгоритмів відновного 

лікування кардіоваскулярних захворювань за умов коморбідності» (державний 

реєстраційний номер 012011002106), в якому дисертант є виконавцем фрагменту 

даної роботи.

5. Наукові положення, розроблені особисто здобувачем, та їх новизна.

Аспіранткою обраний напрямок наукового пошуку, сформульовано мету та 

завдання, розроблений дизайн дослідження, проведено набір хворих, сформовані 

З основні групи, дві з яких поділено на чотири підгрупи залежно від схеми 

лікування. Здобувачем особисто здійснювалося динамічне спостереження за 

хворими, систематизація результатів досліджень, аналіз, узагальнення та 

статистична обробка отриманих результатів. Здобувачем самостійно написані всі 

розділи дисертації, сформовані висновки і практичні рекомендації. За 

результатами роботи підготовлені до публікацій наукові статті та тези.

6. Ступінь обґрунтованості і достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій. Наукові положення, висновки, рекомендації 

сформульовані в дисертації, отримані на достатньому клінічному матеріалі з 

використанням сучасних інформативних методів дослідження та детальній 

статистичній обробці матеріалу, що в цілому дозволило обґрунтувати ряд 

положень, які мають важливе теоретичне і практичне значення. Результати 

роботи відповідають заплановій меті і завданням дослідження. Робота виконана 

на сучасному науково-методичному рівні з застосуванням принципів доказової 

медицини. Достатня для статистичної обробки кількість клінічних спостережень 

дозволяє вважати отримані результати достовірними. Наукові положення,



висновки, рекомендації, які сформульовані в дисертації, одержані на 

достатньому фактичному матеріалі.

7. Апробація матеріалів дисертації. Основні положення дисертаційної 

роботи доповідалися та обговорювалися на міжнародних та всеукраїнських 

науково-практичних конференціях: IX науково-практичній конференції Асоціації 

аритмологів України (м. Київ, 2019); «Ювілейні терапевтичні читання. Клінічна 

та профілактична медицина: досвід та нові напрямки розвитку» (м. Харків, 2019); 

«Прикладні аспекти морфології експериментальних і клінічних досліджень» (м. 

Тернопіль, 2019); «European Society of Cardiology ESC Preventive Cardiology» 

(Online congress, 2021; Paris, France).

8. Повнота опублікування результатів дисертації, кількість наукових 

публікацій та конкретний особистий внесок здобувана. Основні наукові 

результати висвітлені в публікаціях та розкривають основний зміст дисертації. За 

матеріалами дисертації опубліковано 6 статей, з них 5 статей у фахових наукових 

виданнях України, відповідно до переліку наукових фахових видань України, 1 - 

в закордонному науковометричному виданні іншої держави, яка входить до 

Європейського Союзу, з напряму, за яким підготовлено дисертацію аспіранта. 

Крім того, опубліковано 8 тез - у матеріалах конгресів та науково-практичних 

конференцій (Додаток 1).

9. Особистий внесок здобувана в одержання наукових результатів, що 

виносяться на захист. Ідея проведення дослідження, мета і завдання 

дослідження сформульовані науковим керівником. Аспірантка Середюк Леся 

Володимирівна особисто провела наукове дослідження, самостійно здійснила 

збір та аналіз клінічного матеріалу, його обробку, шифрування. Аналіз 

результатів дослідження, узагальнення і їхнє оформлення проведені аспіранткою 

самостійно. Статистичний аналіз отриманих результатів клінічних, 

інструментальних, біохімічних досліджень автор провела самостійно з



використанням методів: статистичного нагляду варіаційної статистики,

множинного порівняння.

10. Характеристика первинної документації. Комісія з перевірки 

первинної документації при Івано-Франківському національному медичному 

університеті, що створена наказом ректора ІФНМУ (наказ за № 557-д від 14 

жовтня 2012 року) у складі голови -  д.мед.н., професора Ковальчук Л. Є., членів 

комісії -  д.мед.н., професора Мізюка М. І. та к.мед.н., доцента Чмута В. Г., 

провела перевірку первинної документації дисертації Середюк Л. В. і дійшла 

висновку, що представлені документи достовірні, і повністю відповідають 

сутності виконаної дисертаційної роботи та вимогам до неї (протокол № 11 від 

22 грудня 2020 року).

11. Заключення комісії з питань етики. Комісії з питань етики, щодо 

дотримання етичних принципів при виконанні дисертаційного дослідження 

Середюк Л.В. «Закономірності ведення та лікування хворих на стабільну 

ішемічну хворобу серця з фібриляцією передсердь з урахуванням рівня стресу» 

позитивно оцінила наукову роботу (протокол № 118/20 від 15.12.2020 р.).

12. Перевірка дисертаційної роботи на наявність академічного плагіату.

Дисертаційна праця була перевірена на наявність академічного плагіату. 

Відсоток автентичності тексту становить 96,4 % (протокол № 681-д від 

01.07.2020).

13. Оцінка змісту, мови та стилю дисертації. Дисертація викладена 

українською мовою на 249 сторінках друкованого тексту (146 сторінок 

основного тексту), який складається зі вступу, аналітичного огляду літературних 

джерел, розділу, в якому викладені матеріали і методи дослідження та клінічна 

характеристика хворих, 3 розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення 

отриманих результатів, висновків, практичних рекомендацій, переліку



використаних літературних джерел, додатків. Роботу проілюстровано 13 

рисунками та 50 таблицями. Список використаної літератури складає 250 

джерел, з яких 167 кирилицею та 83 латиницею.

У вступі здобувай розкриває актуальність обраної теми дослідження, 

зв’язок роботи з науковими програмами, планами та темами, формулює її 

основну мету і завдання, висвітлює наукову новизну і практичну значимість 

одержаних результатів роботи, особистий внесок у роботу, дані щодо апробації 

та публікації результатів дослідження.

В огляді літератури описано вплив стресу, тривоги і депресії, як чинників 

високого серцево-судинного ризику у хворих на стабільну ішемічну хворобу 

серця у поєднанні з фібриляцією передсердь. Висвітлено сучасні аспекти 

патогенезу її розвитку з урахуванням цих станів. Ретельно проаналізовані 

особливості медикаментозного лікування хворих з стабільною ішемічною 

хворобою серця з постійним і пароксизмальним типом фібриляції передсердь.

У розділі «матеріали і методи дослідження» представлена клінічна 

характеристика хворих, які включені в дослідження, наведено план обстеження 

та лікування хворих, описані методи дослідження, які були використані в роботі.

У трьох розділах представлені результати власних досліджень. У третьому 

розділі здобувачем наведено особливості клініки, інструментальних показників 

(ЕхоКГ), лабораторних (біохімічний аналіз крові, коагулограма, активність 

антиоксидантних ферментів) та імуноферментних (кортизол, йі-термінальний 

фрагмент попередник мозкового натрійуретичного пептиду (їчПГ-ргоВКР)) 

методів обстеження, проаналізовано показники психоемоційного статусу в 

хворих без фібриляції передсердь та з постійною і пароксизмальною формою 

фібриляції передсердь. У кінці розділу наведено узагальнюючий підсумок.

У четвертому розділі наведено динаміку клініко-інструментальних ознак, 

лабораторних показників, стану психоемоційної сфери і якості життя, під 

впливом застосування анксіолітиків та (3-адреноблокаторів у хворих на стабільну 

ішемічну хворобу серця з постійною формою фібриляції передсердь. У кінці 

розділу наведено узагальнюючий підсумок.



У п’ятому розділі описано динаміку клініко-інструментальних ознак, 

лабораторних показників, стану психоемоційної сфери і якості життя, під 

впливом застосування анксіолітиків та (3-адреноблокаторів у хворих на стабільну 

ішемічну хворобу серця з пароксизмальною формою фібриляції передсердь. У 

кінці розділу наведено узагальнюючий підсумок. Проведений аналіз та 

узагальнення результатів дослідження та сформульовано висновки та практичні 

рекомендації.

14. Новизна дослідження та одержаних результатів. На підставі 

проведеного нами дослідження вперше вивчено рівень психоемоційного стресу, 

тривожно-депресивних розладів у хворих на стабільну ішемічну хворобу серця з 

постійною і пароксизмальною формою фібриляції передсердь, що спричинює 

важчий перебіг клінічної симптоматики фібриляції передсердь, обумовлюючи 

виникнення стрес-індукованої фібриляції передсердь.

Відмічено, що додавання мебікару до стандарту лікування та його 

комбінації з карведилолом позитивно впливає на систолічну функцію лівого 

шлуночка, а саме зростає фракція викиду (р2<0,05) і зменшується маса міокарду 

лівого шлуночка (рг<0,05). Встановлено, що за даних схем лікування 

спостерігається позитивна динаміка лабораторних показників: зменшується 

рівень загального холестерину (р2<0,001), Р-ліпопротеїдів (р2<0,05), знижується 

концентрація кортизолу (рг<0,05) і ЇЧ-термінального фрагменту попередника 

мозкового натрійуретичного пептиду (ЇЧТ-ргоВИР) (р2<0,05), а також 

покращується динаміка антиоксидантних ферментів.

Встановлено, що під впливом стандартного лікування з анксіолітиком у 

хворих на стабільну ішемічну хворобу серця з постійною і пароксизмальною 

формою фібриляції передсердь визначений позитивний вплив призначення 

мебікару на рівень психоемоційного стресу (р2<0 ,001), тривоги (р2<0 ,001), 

депресії (р2<0 ,001), розладів соматизації і зменшення виникнення випадків 

соціальних факторів, що впливають на здоров'я (р2<0,05) за даними 

психометричних методів дослідження.



Доведена доцільність використання (3-адреноблокаторів при лікуванні 

стабільної ішемічної хвороби серця з постійною і пароксизмальною формою 

фібриляції передсердь із підвищеною концентрацією КТ-ргоВ№ , що сприяє 

зменшенню процесів ремоделювання міокарда.

Розроблена та застосована схема лікування (стандарт лікування + мебікар; 

стандарт лікування з карведилолом + мебікар) у хворих на стабільну ішемічну 

хворобу серця з постійною і пароксизмальною формою фібриляції передсердь на 

фоні підвищеного психоемоційного навантаження виявилася більш 

ефективнішою, ніж стандарт лікування.

15. Практичне значення роботи. Підвищення психоемоційного 

навантаження у хворих на стабільну ішемічну хворобу серця з постійною і 

пароксизмальною формою фібриляції передсердь стало підґрунтя для 

проведення регулярного скринінгу стресу, тривоги і депресії.

Суттєва терапевтична ефективність лікування мебікаром можлива завдяки 

використанню у практичній діяльності лікарів терапевтів, лікарів загальної 

практики, кардіологів, шкал і опитувальників для ранньої діагностики цих станів.

Рекомендовано проведення інструментальних (ЕГК, ЕхоКГ), лабораторних 

(біохімічний аналіз крові, коагулограма, імуноферментний аналіз) методів 

дослідження у хворих на стабільну ішемічну хворобу серця з постійною і 

пароксизмальною формою фібриляції передсердь при появі суб'єктивних 

(відчуття прискореного серцебиття і перебоїв у роботі серця, загрудинний біль, 

прояви вираженої задишки, пітливість, порушення сну, головний біль) і 

об'єктивних (підвищеного артеріального тиску, ослаблених тонів серця, 

наявності набряків нижніх кінцівок) симптомів захворювання.

Оптимізована схема лікування стабільної ішемічної хвороби серця з 

постійною і пароксизмальною формою фібриляції передсердь в умовах 

підвищеного психоемоційного фону шляхом додавання анксіолітика і (3- 

адреноблокатора дозволяє покращити ефективність лікування клінічної



симптоматики фібриляції передсердь, підвищує якість життя хворих і досягає 

стійких віддалених результатів.

16. Відповідність змісту дисертації вимогам, що пред’являються на 

здобуття ступеня доктора філософії. Наукова праця Сере дюк Л. В. 

«Закономірності ведення та лікування хворих на стабільну ішемічну хворобу 

серця з фібриляцією передсердь з урахуванням рівня стресу» є завершеною 

науково-дослідною працею, в якій сформульовані та обґрунтовані нові 

диференційовані підходи до підвищення ефективності лікування хворих 

постійною і пароксизмальною формою фібриляції передсердь.

Дана дисертація повністю 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, та може бути 

рекомендована до офіційного захисту в спеціалізованій вченій раді.

Із врахуванням рекомендацій, зауважень та доповнень рецензентів і 

вчених, що брали участь у науковій дискусії, комісія рекомендує ректору 

ІФНМУ порушити клопотання про утворення спеціалізованої вченої ради для 

розгляду та проведення разового захисту дисертації Середюк Л. В. у галузі знань 

«Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина».

Доктор медичних наук,

Рецензенти:

Доктор медичних наук,

Доктор медичних наук,

професорка

професор

доцент

ИС З А С В І Д Ч У Ю
РЕКТОРА (НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ КАДРІВ

«іВСЬКИЙ НАЦІ 
М ЕД ИчпИИ УНІВЕРСИТЕ

»

Н. Г. Вірстюк

. В. Федоров 

І. Витриховський



ДОДАТОК 1

Список праць, в яких опубліковані основні матеріали дисертації:

1. Середюк JIB, Вакалюк ІП, Кернякевич ГВ. Закономірності змін 

психоемоційного фону у хворих на стабільну ішемічну хворобу серця, що 

ускладнена фібриляцією передсердь. Галицький лікарський вісник. 2019;2:19-23. 

(Дисертантка здійснила літературний огляд, підбір та психологічне 

дослідження методом анкетування хворих, проаналізовано статистичні дані, 

підготувала статтю до друку. Співавтори проф. Вакалюк ІП надав 

консультативну допомогу, редагував статтю, лікар Кернякевич ГВ здійснила 

підбір хворих за темою дослідження).

2. Середюк JIB, Вакалюк ІП, Кернякевич ГВ, Кулаєць НМ. Ефективність 

застосування мебікару в корекції психоемоційного фону у хворих на стабільну 

ішемічну хворобу серця з постійною формою фібриляції передсердь. 

Український терапевтичний журнал. 2019;2:57-62. (Дисертантка здійснила огляд 

літератури, клініко-психологічне дослідження, підготувала статтю до друку. 

Співавтори проф. Вакалюк ІП надав консультативну допомогу, лікар 

Кернякевич ГВ, доц. Кулаєць НМ  здійснили підбір хворих за темою дослідження).

3. Середюк ЛВ, Вакалюк ІП, Цимбалюк УБ, Біла ЛЯ. Ефективність 

лікування мебікаром у пацієнтів на стабільну ішемічну хворобу серця з 

пароксизмальною фібриляцією передсердь. Архів клінічної медицини. 2019;2:24- 

9. (Дисертантка здійснила клінічне дослідження, аналіз отриманих результатів, 

підгототувала статтю до друку. Співавтори проф. Вакалюк ІП надав 

консультативну допомогу, лікар Цимбалюк УБ, Біла ЛЯ здійснили підбір хворих 

за темою дослідження).

4. Seredyuk LV, Vakalyuk IP. Effective of treatment with mebicar in patients 

with permanent atrial fibrillation. Eureka: Health Sciences. 2020;5(29):41-50. 

(Дисертантка здійснила відбір та клінічне обстеження пацієнтів і підготувала 

статтю до публікації. Співавтор проф. Вакалюк ІП надав консультативну 

допомогу та відредагував статтю).



5. Середюк JIB, Вакалюк ІП. Клініко-психологічні характеристики у 

пацієнтів з постійною формою фібриляції передсердь. Art of medicine. 

2020;3(15): 149-54. (Дисертантка здійснила клінічне дослідження, аналіз 

отриманих результатів, підготувала статтю до друку. Співавтори проф. 

Вакалюк ІП надав консультативну допомогу та редагував статтю).

6. Середюк JIB, Вакалюк ІП. Клініко-функціональні характеристики 

серцево-судинної системи у хворих з пароксизмальною формою фібриляції 

передсердь. Вісник Вінницького національного медичного університету. 

2020;2(24):236-43. (Дисертантка здійснила клінічне дослідження, аналіз 

отриманих результатів, підготувала статтю до друку. Співавтори проф. 

Вакалюк ІП  надав консультативну допомогу та редагував статтю).

7. Середюк ЛВ, Вакалюк ІП. Застосування мебікару в лікуванні постійної 

фібриляції передсердь, що виникла на тлі стабільної ішемічної хвороби серця 

(клініко-гемодинамічні закономірності). Матеріали IX Науково-практичної 

конференції Асоціації аритмологів України. 2019 Трав 16-17; Київ. Київ; 2019. с. 

54-5. (Дисертантка здійснила клінічне обстеження хворих та підготувала тези 

до друку. Співавтор проф. Вакалюк ІП надав консультативну допомогу).

8. Середюк ЛВ, Вакалюк ІП. Вплив психоемоційного фону на перебіг 

стабільної ішемічної хвороби серця, що ускладнена фібриляцією передсердь. 

Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 

100-річчю від дня народження академіка Л.Т. Малої. «Ювілейні терапевтичні 

читання. Клінічна та профілактична медицина: досвід та нові напрямки 

розвитку»; 2019 Квіт 11-12; Харків. Харків; 2019. с. 218. (Дисертантка здійснила 

аналіз отриманих даних та підготувала тези до друку. Співавтор проф. 

Вакалюк ІП надав консультативну допомогу та редагував тези).

9. Середюк ЛВ, Вакалюк ІП. Оцінка ефективності застосування мебікару у 

хворих на стабільну ішемічну хворобу серця з постійною формою фібриляції 

передсердь. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, 

присвяченої 100-річчю від дня народження академіка ЛТ Малої. «Ювілейні 

терапевтичні читання. Клінічна та профілактична медицина: досвід та нові



напрямки розвитку»; 2019 Квіт 11-12; Харків. Харків; 2019. с. 219. (Дисертантка 

здійснила огляд літератури та клініко-психопатологічне обстеження хворих, 

проаналізувала статистичні дані і підготувала тези до друку. Співавтор проф. 

Вакалюк ІП надав консультативну допомогу та редагував тези).

10. Середюк JIB, Вакалюк ІП. Динаміка психоемоційного статусу і клініко- 

гемодинамічних показників у пацієнтів з фібриляцією передсердь. Матеріали 

науково-практичної конференції «Прикладні аспекти морфології 

експериментальних і клінічних досліджень»; 2019 Жовт 10-11; Тернопіль. 

Тернопіль; 2019. с. 160-61. (Дисертантка здійснила огляд літератури, клінічне 

обстеження, статистичні розрахунки та підготувала тези до друку. Співавтор 

проф. Вакалюк ІП надав консультативну допомогу ).

11. Seredyuk L, Vakalyuk I. Dynamics of psycho-emotional status in patients 

with a constant form ofatrial fibrillation. European Society of Cardiology ESC 

Preventive Cardiology 2021; April, 15- 17. (Дисертантка провела огляд 

літератури та клініко-психопатологічне обстеження хворих, проаналізувала 

результати і підготувала тези до друку. Співавтор проф. Вакалюк ІП надав 

консультативну допомогу та редагував тези).

12. Середюк ЛВ, Вакалюк ІП. Динаміка психоемоційних розладів у хворих 

з пароксизмальною формою фібриляції передсердь. Матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції «Сучасні аспекти діагностики і лікування 

захворювань внутрішніх органів» м. Івано-Франківськ, 18 червня 2020. с. 47-8. 

(Дисертантка здійснила огляд літератури, клінічне обстеження, статистичні 

розрахунки та підготувала тези до друку. Співавтор проф. Вакалюк ІП надав 

консультативну допомогу та редагував тези).

13 Середюк ЛВ, Вакалюк ІП. Динаміка психоемоційного статусу у 

пацієнтів з пароксизмальною формою фібриляції передсердь. Матеріали 

всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні аспекти діагностики і 

лікування захворювань внутрішніх органів» м. Тернопіль, 8-9 жовтня 2020. с. 51-

3. (Дисертантка здійснила огляд літератури, клінічне обстеження,



статистичні розрахунки та підготувала тези до друку. Співавтор проф. 

Вакалюк ІП надав консультативну допомогу та редагував тези).

14. Середюк JIB. Динаміка показників психоемоційного фону у хворих з 

постійною формою фібриляції передсердь. Науково-практична конференція з 

міжнародною участю «YOUNG SCIENCE 3.0» (для молодих вчених). 

Національниий університет охорони здоров'я України імені ПЛ Шупика в м. 

Києві, 2021; с. 117-8.


