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Актуальність теми  

Відомо, що найбільше зростання смертності в період з 2000 по 2019 роки 

у світі спостерігалося саме від хвороб системи кровообігу. Багатьма 

дослідженнями доведено, що в Україні спостерігається постійне збільшення 

відносної частоти захворюваності на хвороби системи кровообігу та їхньої 

ролі в погіршенні здоров’я населення, що в подальшому призводить до того, 

що провідною причиною інвалідності та смертності в Україні також є ця 

нозологія хвороб.  

Прикладом ефективної роботи первинної медичної допомоги в багатьох 

країнах світу є запроваджені програми з профілактики. Незважаючи на те, що 

профілактична медицина - це загальновизнаний стандарт, в Україні вкрай мало 

результатів з профілактики хвороб системи кровообігу, особливо на рівні 

первинної медичної допомоги, що вимагає проведення нових досліджень в 

цьому напрямку. Саме цій важливій проблемі присвячена дисертаційна робота 

Кремсарь І.М., в якій вона застосувала комплексний підхід до питань 

профілактики хвороб системи кровообігу на первинному рівні надання 

медичної допомоги, вивчивши не тільки концепцію чинників ризику даної 

патології, а й врахувала ресурсне забезпечення закладів охорони здоров’я, в 

яких надається первинна медична допомога. Тому, дисертаційна робота 

Кремсарь Ірини Миколаївни, присвячена обґрунтуванню ресурсного 

забезпечення первинної медико-санітарної допомоги для профілактики хвороб 

системи кровообігу, актуальна і на часі. 

Мета дослідження - науково обґрунтувати організаційно-структурну 

модель профілактики хвороб системи кровообігу серед дорослого населення в 



закладах охорони здоров’я первинної медичної допомоги на рівні регіону. 

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

виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Вищого державного 

навчального закладу України «Запорізький державний медичний університет» 

і є фрагментом науково-дослідних робіт «Наукове обґрунтування оптимізації 

системи надання медичної допомоги різних рівнів дорослому населенню в 

аспекті регіону», державний реєстраційний номер 0116U005353, та «Шляхи 

вирішення актуальних проблем охорони здоров’я України в умовах 

реформування на законодавчому рівні», державний реєстраційний номер 

0121U109170, співвиконавцем якої є здобувач. 

Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації, забезпечується: 

достатніми за обсягом матеріалами: бібліографія включає 174 джерел, із них 

кирилицею - 96, латиною - 78; даними державної статистичної звітності за 

десятирічний період часу 2008-2017 рр, а саме: статистичних звітів МОЗ 

України, КУ «Обласний інформаційно-аналітичний центр медичної 

статистики» Запорізької обласної ради, КУ «Запорізький обласний центр 

медико-соціальної експертизи» Запорізької обласної ради за 2008-2017 рр.; 

результатів матеріально- технічного забезпечення закладів охорони здоров’я 

первинної медичної допомоги Запорізької області протягом 2015-2019 рр, 

статистичні дані викопіювання із ф. № 17 «Звіт про медичні кадри за 20__ рік» 

(112од.); результатів медико- соціологічного опитування дорослого населення 

Запорізької області щодо дотримання здорового способу життя (2699 од.), 

опитування медичних працівників, в тому числі керівників закладів охорони 

здоров’я первинної медичної допомоги, щодо обізнаності ними про чинники 

ризику хвороб системи кровообігу методом скринінгу (39 опитаних) та 224 

медичних працівників первинної медичної допомоги Запорізької області про 

використання ними матеріально- технічного забезпечення; 

використанням комплексу адекватних методів дослідження, зокрема: 

системного підходу, бібліосемантичного, медико- статистичного, 



соціологічного, моделювання, структурно- логічного аналізу, організаційного 

експерименту, експертних оцінок; 

обґрунтованістю положень, що мають важливе наукове, теоретичне та 

практичне значення. 

Наукові висновки дисертації є обґрунтованими та достовірними і мають 

завершений характер.  

Наукова новизна, теоретична та практична цінність дослідження 

значення роботи 

При виконанні дисертаційної роботи вперше:  

- комплексно досліджено ресурсне забезпечення закладів охорони здоров’я 

первинної медичної допомоги комунальної форми власності; 

- запропоновано індикатори профілактики хвороб системи кровообігу в 

закладах охорони здоров’я первинної медичної допомоги; 

- здійснено наукове обґрунтування та розроблено організаційно-структурну 

модель ресурсного забезпечення закладів охорони здоров’я первинної 

медичної допомоги щодо профілактики хвороб системи кровообігу серед 

дорослого населення на рівні регіону; 

- визначено стратегічний напрямок організаційного забезпечення 

профілактики хвороб системи кровообігу на рівні регіону, який полягає в 

створенні регіонального тренінгового центру при спеціалізованому закладі 

охорони здоров’я для медичних працівників первинної медичної допомоги 

регіону для підвищення рівня знань за програмою цільового тренінгу, яка 

розроблена з урахуванням виявлених недоліків в роботі. 

Удосконалено комплекс заходів з профілактики хвороб системи 

кровообігу дорослого населення. 

Набули подальшого розвитку методичні підходи до вирішення завдання 

профілактики хвороб системи кровообігу на первинному рівні надання 

медичної допомоги. 

Теоретичне значення роботи полягає в суттєвому доповненні теорії 

соціальної медицини та організації охорони здоров’я в частині організації 



комплексної профілактики хвороб системи кровообігу. 

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає в 

тому, що вони стали підставою для: 

- впровадження окремих елементів запропонованої організаційно-

структурну модель ресурсного забезпечення закладів охорони здоров’я 

первинної медичної допомоги щодо профілактики хвороб системи кровообігу 

серед дорослого населення на рівні регіону; 

- розробки регіональної програми тренінгу з урахуванням виявлених 

недоліків теоретичних знань та практичних навичок медичних працівників 

первинного рівня щодо профілактики хвороб системи кровообігу; 

- формування груп медичних працівників первинної медичної допомоги в 

залежності від рівня медичної освіти; 

- обґрунтування індикаторів якості профілактики хвороб системи 

кровообігу в закладах охорони здоров’я первинної медичної допомоги. 

Їх впровадження реалізовано: 

а) на регіональному рівні 

- шляхом використання окремих елементів запропонованих нововведень 

наказ Департаменту охорони здоров’я Запорізької обласної державної 

адміністрації № 45-адм від 17.04.2018 р «Про проведення тренінгів для лікарів 

первинної медичної допомоги щодо профілактики серцево- судинних 

захворювань», наказ Департаменту охорони здоров’я Запорізької обласної 

державної адміністрації № 60-адм від 29.05.2018 р «Про проведення тренінгів 

для лікарів первинної медичної допомоги щодо профілактики серцево- 

судинних захворювань», наказ Департаменту охорони здоров’я Запорізької 

обласної державної адміністрації № 94-адм від 29.10.2018 р. «Про проведення 

тренінгів для лікарів первинної медичної допомоги щодо профілактики 

серцево- судинних захворювань», наказ Департаменту охорони здоров’я 

Запорізької обласної державної адміністрації № 113-адм від 29.11.2018 р. «Про 

проведення тренінгів для лікарів первинної медичної допомоги щодо 

профілактики серцево - судинних захворювань», наказ Департаменту охорони 



здоров’я Запорізької обласної державної адміністрації № 66-адм від 12.06.2018 

р «Про проведення тренінгів щодо профілактики серцево- судинних 

захворювань для медичних працівників з середньою медичною освітою», 

наказ Департаменту охорони здоров’я Запорізької обласної державної 

адміністрації № 95-адм від 29.10.2018 р «Про проведення тренінгів щодо 

профілактики серцево- судинних захворювань для медичних працівників з 

середньою медичною освітою», наказ Департаменту охорони здоров’я 

Запорізької обласної державної адміністрації № 114-адм від 03.12.18 р. «Про 

проведення тренінгів щодо профілактики серцево- судинних захворювань для 

медичних працівників з середньою медичною освітою»; 

- у практичний діяльності закладів охорони здоров’я первинної медичної 

допомоги комунальної форми власності Запорізької області, КНП «Обласний 

медичний центр серцево - судинних захворювань» Запорізької обласної ради, 

Департаменту охорони здоров’я Одеської обласної державної адміністрації, КНП 

«Центр громадського здоров’я» Одеської обласної ради. 

Повнота викладу наукових положень в опублікованих роботах. 

Результати дисертаційних досліджень повністю представлені в 

опублікованих працях згідно із рекомендаціями ДАК МОН України. 

Всього за темою дисертації опубліковано 13 наукових праць, з них 4 

статті, у тому числі 3 статті у фахових виданнях України та 1 - у іноземному 

науковому виданні, що індексується Scopus, 8 – містять праці апробаційного 

характеру, 1 – додатково відображає наукові результати дослідження. В 

одному випуску (номері) журналу опубліковано не більше однієї статті. 

Характеристика розділів, оцінка змісту дисертації , її завершеність у 

цілому  

Дисертаційна робота Кремсарь Ірини Миколаївни на тему: «Медико-

соціальне обґрунтування ресурсного забезпечення первинної медико-

санітарної допомоги для профілактики хвороб системи кровообігу» 

побудована за традиційною схемою і складається із вступу, шести розділів 

власних досліджень, висновків, практичних рекомендацій, переліку 



використаних джерел і додатків. Основні результати роботи викладені 

українською мовою на 244 сторінках машинописного тексту, 138 – основного 

тексту і додатки на 24 сторінках, містить 37 таблиць та 29 рисунків. 

Бібліографія включає 174 джерел, із них кирилицею - 96, латиною – 78. 

Унікальність даної роботи, згідно експериментального висновку щодо 

академічного плагіату становить 94,6 %. 

Вступ написано з дотриманням вимог МОН України, з обґрунтуванням 

актуальності дослідження, з визначенням мети та основних завдань, 

вирішення яких спрямовано на досягнення основної цілі роботи. Представлено 

інформацію про наукову новизну, практичне значення отриманих результатів 

та їх апробацію, об’єкт, предмет та методи дослідження. 

У розділі 1 «Сучасні світові підходи організації профілактики та 

надання медичної допомоги дорослому населенню при хворобах системи 

кровообігу на первинному рівні» висвітлені сучасні уявлення про 

профілактику хвороб системи кровообігу в світі та Україні. Він складається з 

3 підрозділів та завершується чітким обґрунтуванням доцільності обраного 

напрямку дослідження. Наведені джерела відповідають темі і напрямкам 

дослідження. Розділ викладено інформативно, грамотно, аналізуються сучасні 

літературні джерела переважно за останні 10 років.  

Розділ 2 «Програма, матеріали та методи дослідження» присвячений 

дизайну проведеного дослідження та детальному опису етапів дослідження, на 

кожному з яких виконувались взаємопов’язані завдання, що дало можливість 

забезпечити системність підходу та отримати достатні дані для оцінки об’єкту 

дослідження.  

На кожному етапі застосовано адекватні методи збору та статистичної 

обробки даних, вибіркове дослідження- достатнє за обсягом (2699 од.). 

Запропонована програма дослідження, його обсяги та обраний 

методичний апарат дозволили отримати репрезентативні дані , вирішити 

поставлені завдання на кожному з етапів, результати яких покладались в 

основу медико- соціального обґрунтування ресурсного забезпечення 



первинної медико-санітарної допомоги для профілактики хвороб системи 

кровообігу. 

Розділ 3 «Аналіз особливостей і динаміки показників 

захворюваності, поширеності та інвалідності внаслідок хвороб системи 

кровообігу в Україні і в Запорізькій області» містить ретельний аналіз за 

десятирічний період часу, де у підрозділі 3.1. висвітлено аналіз 

демографічного стану населення Запорізької області та України, та вплив 

хвороб системи кровообігу на дані показники. У підрозділі 3.2. проаналізовано 

захворюваність дорослого населення Запорізької області на хвороби системи 

кровообігу в динаміці на підставі статистичних звітів КУ «Обласного 

інформаційно-аналітичного центру медичної статистики» Запорізької 

обласної ради за 2008-2017 рр. В підрозділі 3.3 висвітлено аналіз первинного 

виходу на інвалідність у зв’язку з хворобами системи кровообігу в Запорізькій 

області порівняно з Україною. Розділ добре ілюстрований рисунками, 

таблицями, діаграмами, клінічними знімками, що покращує сприйняття 

поданої інформації.  

Розділ завершують висновки, де підсумовано та описано отримані результати.  

Розділ 4 «Аналіз ресурсного забезпечення закладів охорони здоров’я 

первинного рівня» присвячений комплексному аналізу ресурсного 

забезпечення закладів охорони здоров’я, в яких надається первинна медична 

допомога дорослому населенню. В розділі 4.1 проаналізовано стан будівель та 

транспортних засобів закладів охорони здоров’я Запорізької області, що 

надають первинну медичну допомогу, в розділі 4.2 надано комплексний аналіз 

кадрового потенціалу в динаміці протягом 2017-2019 рр. В розділі 4.3 детально 

описано матеріально-технічне забезпечення закладів охорони здоров’я 

Запорізької області, що надають первинну медичну допомогу, для 

профілактики хвороб системи кровообігу в динаміці за 2015-2019 рр. 

Позитивне враження справляє, що розділ дуже інформативний, в ньому 

комплексно описано та проілюстровано ресурсне забезпечення закладів 

охорони здоров’я Запорізької області, що надають первинну медичну 



допомогу. 

Розділ 5 «Якість організації роботи медичними працівниками 

первинної медичної допомоги серед дорослого населення щодо 

профілактики хвороб системи кровообігу» присвячено встановленню 

прогалин знань лікарів первинної медичної допомоги про загальновідомі 

чинники ризику хвороб системи кровообігу для покращення якості медичної 

допомоги дорослому населенню, а також дотриманням ним самим здорового 

способу життя та інформованості про головні чинники ризику хвороб системи 

кровообігу на підставі медико- соціологічного дослідження за авторською 

програмою. Дослідженням охоплено 39 лікарів первинної медичної допомоги, 

в тому числі керівників закладів охорони здоров’я ПМД, щодо обізнаності 

ними про ЧР ХСК методом скринінгу (39 опитаних) та 224 медичних 

працівників ПМД Запорізької області, з яких 123 лікаря та 101- молодших 

спеціалістів з медичною освітою. 

У розділі 6 «Наукове обґрунтування удосконалення профілактики 

хвороб системи кровообігу серед дорослого населення медичними 

працівниками в закладах охорони здоров'я первинного рівня» на підставі 

організаційних недоліків існуючої системи профілактики ХСК, які виявлені під 

час комплексного дослідження на попередніх етапах, авторка науково 

обґрунтувала та розробила функціонально - структурну модель профілактики 

хвороб системи кровообігу серед дорослого населення в закладах охорони 

здоров’я первинної медичної допомоги на рівні регіону. Важливим та 

доцільним стало запровадження індикаторів якості профілактичної роботи, 

введення яких в закладах охорони здоров’я первинної медичної допомоги в 

залежності від рівня профілактики (первинна, вторинна, третинна), дозволить 

використовувати отриману інформацію для прийняття управлінських рішень, 

координувати дії для мінімізації негативного впливу ресурсного забезпечення 

на стан профілактичної роботи. 

Варто також відзначити, що запропоновані нововведення є актуальними 

з огляду на сучасні процеси трансформації системи громадського здоров’я. 



Результати оцінки ефективності запропонованих нововведень 

проводилась методом експертних оцінок та за результатами впровадження 

окремих елементів моделі на етапах виконання дослідження через критерії 

обраних показників, що свідчить про їх доцільність, прогностичну економічну 

та медико- соціальну ефективність. 

Висновки та практичні рекомендації, сформульовані дисертантом, 

відповідають меті й завданням дисертаційного дослідження, ґрунтуються на 

отриманих результатах. 

Під час ознайомлення з текстом дисертації ознак академічної 

недоброчесності не виявлено. 

При виконанні дисертаційного дослідження дотримані всі етичні 

принципи. 

В ході опоненції до роботи виникли деякі мало суттєві зауваження і 

побажання: 

1. Зустрічаються стилістичні та друкарські огріхи. 

2. Розділ 5 можна було би відокремити на підрозділи: обізнаність 

дорослого населення про чинники ризику хвороб системи кровообігу, аналіз 

використання кадровим потенціалом матеріально - технічного забезпечення 

для стратифікації та корекції чинників ризику хвороб системи кровообігу. 

У плані наукової дискусії виникли й деякі запитання, які потребують 

уточнення:  

1. Як Ви розраховували укомплектованість медичними кадрами (лікарі та 

молодші спеціалісти з медичною освітою) для комунальних неприбуткових 

підприємств? 

2. Чому Ви обрали саме це медичне обладнання з переліку табеля оснащення 

центрів первинної медико- санітарної допомоги? 

3. Як Ви вважаєте, чому найвпливовішим ресурсом для профілактики хвороб 

системи кровообігу є саме медичні кадри? 

Висловлені зауваження та пропозиції не знижують загальної позитивної 

оцінки наукового дослідження Кремсарь І.М. 



висновок
Дисертаційна робота Кремсарь Ірини Миколаївни на тему: «Медико- 

соціальне обґрунтування ресурсного забезпечення первинної медико- 

санітарної допомоги для профілактики хвороб системи кровообігу», є 

завершеною науково - дослідною роботою, в якій науково обґрунтовані 

положення та висновки, що в сукупності сприятимуть вирішенню важливого 

науково - прикладного завдання -  підвищенню якості профілактики хвороб 

системи кровообігу дорослому населенню.

За актуальністю, методичними підходами, обсягом досліджень, 

науковою новизною та практичним значенням отриманих результатів, рівнем 

їх висвітлення та впровадження в практичну діяльність дисертаційна робота 

відповідає вимогам п. 10 «Порядку проведення експерименту з присудження 

ступеня доктора філософії», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 

України № 167 від 6 березня 2019 року, а її авторка Кремсарь Ірина 

Миколаївна, заслуговує на присудження наукового ступеня доктора філософії 

в галузі знань 22 -  Охорона здоров’я за спеціальністю 222 -  Медицина.

Офіційний опонент:
завідувач кафедри громадського здоров’я 
та управління охороною здоров’я 
Харківського національного 
медичного університету, 
д. мед. н, професор

12.11.2021 р.


