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ВІДГУК
офіційного опонента доктора медичних наук, професора, 

завідувача кафедри епідеміології Харківського національного медичного 
університету МОЗ України Чумаченко Тетяни Олександрівни на дисертаційну 

роботу Маркович Ірини Григорівни на тему: «Інтегральне оцінювання 
рушійних сил епідемічного процесу та удосконалення системи його 

контролю», що представлена до захисту на здобуття наукового ступеня 
доктора медичних наук за спеціальністю 14.02.02 -  епідеміологія

Актуальність теми. Забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення та захист населення від інфекційних хвороб є одним 

із пріоритетних напрямів діяльності органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування України, про що свідчать Закони України та низка 

інших державних документів, які передбачають оцінку санітарно-епідемічної 

ситуації та її прогнозування. Інфекційна захворюваність населення, 

що реєструється в Україні, перевищує показники Європейських країн, 

та є віддзеркаленням інтенсивності епідемічного процесу та його проявів. Слід 

звернути увагу на наявні біологічні загрози, які створюють труднощі в 

забезпеченні безпеки населення як на національному, так і регіональному 

рівнях, та щорічне виникнення нових загроз в глобальному масштабі, 

наприклад, таких емерджентних інфекцій як тяжкий гострий респіраторний 

синдром (SARS, ТГРС), близькосхідний коронавірусний респіраторний 

синдром (MERS), COVD-2019 та ін.

Соціальні і природні фактори, які є вторинними рушійними силами

епідемічного процесу, певним чином відбиваються на кількісних та якісних

проявах епідемічного процесу. Серед таких факторів провідну роль грають
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соціально-економічні, демографічні, екологічні перетворення, які відбувались 

у світі й Україні останніми десятиліттями, та зміни клімату. Це обумовлює 

необхідність застосування комплексного підходу до вивчення сучасних 

закономірностей епідемічного процесу та оцінки впливу різноманітних 

факторів середовища життєдіяльності людини на динаміку інфекційної 

захворюваності і дає підставу для оцінки епідемічних ризиків на різних 

адміністративно-територіальних рівнях України та наукового обґрунтування 

удосконалення системи контролю епідемічного процесу інфекційних хвороб. 

Дисертаційна робота Маркович Ірини Григорівни присвячена розв’язанню 

саме цієї проблеми, що є своєчасним і актуальним.

Актуальність роботи також підтверджується тим, що ліквідація 

Державної санітарно-епідеміологічної служби України призвела до руйнації 

налагодженої системи епідеміологічного нагляду за інфекційними хворобами, 

тому розробка шляхів та підходів до удосконалення системи 

епідеміологічного нагляду в сучасних умовах є украй необхідним і сприятиме 

оптимізації забезпечення епідемічного благополуччя населення в країні.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дослідження проводилося в рамках науково-дослідних робіт ДУ «Інститут 

епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМИ 

України»: «Обґрунтування теоретичних і практичних основ епідемічного 

контролю парантеральних вірусних гепатитів в Україні» (№ держреєстрації 

0113и000077); «Епідемічний процес та стан імунопрофілактики актуальних 

вірурних інфекцій в Україні на сучасному етапі» (№ держреєстрації 

0113и000075); «Вплив середовища життєдіяльності на складові епідемічного 

процесу вірусних інфекцій» (№ держреєстрації 0116Ш01301); «Порівняльна 

епідеміологічна характеристика соціально значимих інфекцій в Україні та 

особливості їхньої профілактики (на прикладі ВІЛ-інфекції, парантеральних 

вірусних гепатитів та інфекцій, що передаються статевим шляхом)» (№ 

держреєстрації 0116Ш01302). Дисертант є одним із виконавців указаних 

науково-дослідних робіт.
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Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 
рекомендацій, сформульованих у дисертації, підтверджуються наявністю 

чітко сформульованої програми дослідження, аналізом епідеміологічних, 

демографічних, економічних та інших даних за тривалий період часу (1994 -  

2015 рр.), отриманих на різних рівнях: в цілому по Україні, в розрізі 5 

макрорегіонів та 27 регіонів країни, статистичною обробкою з використанням 

сучасних та адекватних методів досить великого обсягу даних, які забезпечили 

одержання достовірних та репрезентативних результатів для об’єктивних 

висновків. Представлені в роботі наукові положення, висновки і рекомендації 

ґрунтуються на фактичних матеріалах дисертаційного дослідження. Методи 

дослідження сучасні та адекватні меті та поставленим завданням. В якості 

методів дослідження застосовувались епідеміологічні, лабораторні, медико- 

статистичні методи та метод математичного моделювання. На основі 

комплексної оцінки отриманих даних виявлені структурні елементи 

епідеміологічного нагляду, які потребують оптимізації, та запропонований 

алгоритм формування єдиного інформаційного простору, базовим елементом 

якого є створення електронної бази даних про випадки інфекційних хвороб та 

існуючі епідемічні ризики; та концептуальна модель взаємодії різних 

державних структур у питаннях забезпечення епідемічної безпеки населення.

Представлений аналіз та узагальнення при оцінці отриманих результатів 

власних досліджень логічні та обґрунтовані, виводи відповідають завданням, 

які поставив дисертант.

л, Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше

у межах одного дослідження одночасно на трьох рівнях (загальнодержавному,

макрорегіональному та регіональному) комплексно досліджено характер

динамічних змін (за 1994 -  2015 рр.) та взаємозв’язки інфекційної

захворюваності за класом І «Деякі інфекційні та паразитарні хвороби» (А00-

В99) Міжнародної класифікації хвороб 10-го перегляду (МКХ-10) та

соматичної (за класами VIII «Хвороби шкіри та підшкірної клітковини» (ЬОО-

Ь99), X «Хвороби органів дихання» (100-199), XI «Хвороби органів травлення»
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(K00-K93), XIV «Хвороби сечостатевої системи» (N00-N99)). Встановлено, що 

більший, порівняно з інфекційними хворобами, внесок соматичної патології 

(г>0,8; р=0,05) у формування загальної захворюваності населення

обумовлюється включенням до складу хвороб органів дихання (X клас) 

гострих респіраторних інфекцій та грипу, для яких притаманний сталий 

епідемічний процес, а також низки інфекційних станів (К23.0, К77.0, К93.0, 

L00-L08, N08.0) до інших класів МКХ-10.

Кількісно оцінено ступінь впливу на епідемічний процес факторів 

середовища життєдіяльності людини (які є вторинними рушійними силами 

епідемічного процесу) та встановлено, що зміни в їхній динаміці сприяли 

збільшенню різниці між статистичними показниками інфекційної 

захворюваності, насамперед вперше виявленої, в регіональних сукупностях, 

що обумовило посилення мінливості показників, які її характеризують, в 

цілому по країні, особливо за окремими нозологіями (Vo>33%).

Встановлено, що на інтенсивність епідемічного процесу в сучасних 

умовах вплинули з одного боку, переміни в паразитарних системах, 

наприклад, зміни структури циркулюючих збудників, так, етіологічним 

агентом дизентерії перестали бути S. boydii та S. dysenteriae; в структурі 

S. flexneri став домінувати серовар 2а (81,6-100%), а серед ідентифікованих 

S. sonnei до 14,3% зменшилась частка біовару Ilg, який раніше переважав; 

з другого боку, такі соціальні фактори як зменшення обсягів специфічної 

профілактики інфекцій, контрольованих вакцинопрофілактикою, (з понад 90- 

97 % охоплення щепленнями населення в попередні роки до менше 50 % 
у 2013 р.); скорочення чисельності населення, насамперед дитячого, яке 

є групою ризику щодо інфекційної захворюваності (г>0,8), міграційні процеси 

(0,5<г<0,9), екологічні зміни та соціально-економічні перетворення в Україні 

(_0,7<г<-0,8; р<0,05).

Показано, що зниження зареєстрованої інфекційної захворюваності

при сталих показниках потреби в стаціонарному лікуванні хворих (25,5±1,4 %)

та збільшенні після 2011 -  2012 рр. спалахової захворюваності є ознакою
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погіршення якості епідеміологічного нагляду, зокрема, через недосконалість 

нормативно-правової бази, яка урегульовує його проведення, а також 

скорочення кількості закладів і фахівців епідеміологічного профілю внаслідок 

розпочатого процесу реформування санітарно-епідеміологічної служби. 

За таких умов запорукою епідемічної стабільності в країні є проведення 

своєчасних та належним чином профінансованих профілактичних 

і протиепідемічних заходів (не менше 1056 грн на 1 хворого за розрахунками 

2015 року).

Результати дослідження імунопрофілактики як фактору впливу на 

кількісні і якісні показники епідемічного процесу та епідемічної ситуації 

засвідчили, що завдяки її застосуванню лише у м. Києві впродовж трьох 

останніх років періоду дослідження було попереджено більше 200 тис. 

випадків дифтерії, кору, епідемічного паротиту, кашлюку, краснухи 

та збережено 998,4 млн грн, що підкреслює важливу роль профілактичних 

заходів у забезпеченні не лише епідемічної, а й соціально-економічної безпеки 

країни.

Розширено уявлення про значення вторинних рушійних сил

епідемічного процесу, що стало підґрунтям для удосконалення системи

епідеміологічного нагляду за інфекційними хворобами й епідемічними

ризиками задля забезпечення епідемічної безпеки в країні. Вперше

обґрунтовано підходи до визначення індикаторів рівня епідемічної безпеки

територій та оцінки сумарного впливу на епідемічний процес медико-

демографічних, економічних та екологічних чинників.
+  *

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому,
що розроблено та запропоновано методику розрахунку інтегрального 

показника для порівняльної оцінки рівнів безпеки регіонів за епідемічною 

ситуацією. Проведення ранжування регіонів за рівнем епідемічного ризику 

сприятиме оптимізації профілактичних заходів та раціональному 

використанню наявних ресурсів.

5



Результати дисертаційної роботи враховано при підготовці Методичних 

рекомендацій «Порядок проведення дозорного епідеміологічного нагляду 

за тяжкими гострими респіраторними захворюваннями (ТГРЗ) 

та грипоподібними захворюваннями (ГПЗ)» (2010) для закладів охорони 

здоров’я України; наказу МОЗ України «Про затвердження Порядку 

проведення епідеміологічного нагляду за кором, краснухою та синдромом 

вродженої краснухи» (від 23.04.2019 № 954); Стратегії забезпечення 

біологічної безпеки та біологічного захисту за принципом «Єдине здоров’я» 

на період до 2025 року та плану заходів її реалізації (Розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 27.11.2019 р.).

Матеріали дисертаційної роботи використані при підготовці монографії 

(2018), посібника для епідеміологів та лікарів-інфекціоністів (2013); матеріалів 

для Комісії з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО України (2018, 

2019); проекту Національної доповіді «Про стан здоров’я населення та 

ефективність функціонування системи охорони здоров’я в Україні» (2019).

Методику розрахунку інтегрального показника для порівняльної оцінки 

рівнів епідемічних ризиків регіонів впроваджено у практичну діяльність 

Закарпатського обласного лабораторного центру МОЗ України (акт 

впровадження від 17.10.2019), Головного управління Держпродспоживслужби 

у м. Києві (акт впровадження від 23.05.2019); у навчальний процес кафедри 

військово-профілактичної медицини Української військово-медичної академії 

(акт впровадження від 10.09.2019), кафедри гігієни, епідеміології та 

професійних хвороб Харківської академії післядипломної освіти МОЗУ (акт 

впровадження від 19.09.2019), кафедри медичної мікробіології, вірусології та 

імунології Донецького національного медичного університету МОЗУ (акт 

впровадження від 01.10.2019).

Відповідність дисертації профілю спеціалізованої вченої ради.
Дисертація за актуальністю обраної теми, змістом та обсягом матеріалу, 

науковою новизною, практичним значенням відповідає спеціальності 14.02.02

- епідеміологія та профілю спеціалізованої вченої ради Д 26.614.01.
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Характеристика розділів, оцінка змісту дисертації, її завершеність в 

цілому. Дисертація викладена українською мовою, має традиційну структуру, 

складається зі вступу, огляду літератури, матеріалів і методів дослідження, 

п’яти розділів власних досліджень, загальних висновків, списку використаних 

джерел та п’яті додатків. Зміст роботи викладено на 392 сторінках 

друкованого тексту, обсяг основного тексту дисертації складає 293 друковані 

сторінки. Робота ілюстрована 12 таблицями, 77 рисунками, 5 формулами. 

Список використаних джерел містить 535 найменувань, з них 394 кирилицею 

(у тому числі 165 зарубіжних) та 141 латиницею.

У вст упі проілюстровано актуальність теми дисертаційного 

дослідження, визначено її зв'язок із науковою діяльністю ДУ «Інститут 

епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМИ 

України», окреслено мету та задачі дослідження, вказано наукову новизну та 

практичне значення отриманих результатів, особистий внесок здобувана, 

представлено інформацію щодо апробації та публікації результатів 

дослідження.

В перш ому розд ілі наводиться огляд літератури, який складається з 7

підрозділів, проаналізовано погляди на епідеміологію інфекційних хвороб та

рушійні сили епідемічного процесу Д.К. Заболотного, Л.В. Громашевського,

В.А. Башеніна, Є.Н. Павловського, І.І. Йолкіна, В.М. Жданова, В.Д. Белякова

та низки сучасних дослідників (KJ Rothman, S. Greenland, Т. Berngruber, S.

Lion, S. Gandon). Представлено огляд систем спостереження за інфекційними

хворобами в різних країнах світу; результати аналізу законодавчого поля

України у сфері епідемічної та біологічної безпеки (зроблено висновок про

необхідність оновлення законодавчо-нормативної бази стосовно

епідеміологічного нагляду); представлено результати дослідження

законодавчого супроводу епідеміологічного нагляду в Україні та країнах

Європейського союзу. Зроблено акцент на збільшенні досліджень щодо

впливу екологічних та соціально-економічних умов на епідемічний процес,

зокрема в країнах Європи. Підкреслено, що в Україні дослідженням впливу
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середовища життєдіяльності на прояви епідемічного процесу інфекційних 

хвороб, зокрема, інфекцій з аерозольним механізмом передачі, що 

контролюються засобами специфічної профілактики, та дослідженням впливу 

надзвичайних ситуацій природного ґенезу на інфекційну захворюваність 

займались вітчизняні вчені А.Ф. Фролов, В.І. Задорожна та інші науковці. У 5- 

6 підрозділах проаналізовано тенденції інфекційної захворюваності у різних 

країнах світу. Показано, що рівень соціально-економічного розвитку та 

демографічна ситуація позначаються на епідемічному процесі інфекційних 

хвороб, які в свою чергу впливають на соціально-економічний стан. В Україні 

щорічно реєструвалось від 11,3 (1995 р.) до 6,7 (2015 р.) млн випадків 

інфекційних хвороб (за даними галузевої звітності санітарно-епідеміологічної 

служби) і по багатьох нозологіях показники у десятки та сотні разів 

перевищувати аналогічні в країнах Європи.

В огляді літератури наведено аналітичний (критичний) огляд наукових 

публікацій за заданою тематикою, який підтверджує важливість та 

необхідність виконання обраної теми.

В другому розділі описуються матеріали та методи дослідження. Обсяг 

проведених досліджень визначався завданнями роботи. Застосовано 

епідеміологічний метод; лабораторні; прогнозування; медико-статистичний. 

Застосовані методи епідеміологічного аналізу забезпечили дослідження 

якісних та кількісних характеристик епідемічного процесу в Україні та її 

регіонах впродовж 1994 -  2015 рр. на належному рівні. Проаналізовано дані 

галузевої звітності МОЗ, санітарно-епідеміологічної служби, Державної 

ветеринарної та фітосанітарної служби, Державної служби статистики 

України. Проведено порівняння різних статистичних форм галузевої звітності, 

затверджених для лікувальної мережі МОЗ та санітарно-епідеміологічної 

служби України.

У т ретьому розділі «Характеристика інфекційної захворюваності як

прояву епідемічного процесу та визначення загальних детермінант, що на

нього впливають» та четвертому розділі «Характеристика захворюваності на
8



інфекційні хвороби з різними механізмами передачі збудника як маніфестний 

прояв епідемічного процесу (1994 -  2015 роки)» наведено результати 

дослідження динаміки інфекційної захворюваності та її зв’язку з соматичною 

захворюваністю населення за класами хвороб МКХ-10. Проаналізовано вікову 

структуру інфекційної захворюваності та вплив на неї демографічних і деяких 

преморбідних чинників, а також територіальний розподіл інфекційної 

захворюваності.

Дисертант вказує, що виражена тенденція до зростання показників 

загальної поширеності хвороб за всіма класами МКХ-10 (Я2=0,9) свідчить про 

тенденцію погіршення стану здоров’я населення, серед іншого, за рахунок 

збільшення поширеності хвороб органів травлення (Я2=0,9, Я2=0,4) та 

стабільно високих показників щодо хвороб органів дихання. Динаміці 

інфекційних хвороб, навпаки, притаманний виражений тренд зниження 

(К2=0,7). Середньорічний абсолютний спад первинної захворюваності 

становив за роки спостереження 42,3, а поширеності -  50,2 випадки на 100 

тис. населення. Дисертантом показано, що сильніший вплив соматичної 

патології (г>0,8; р=0,05) на загальну захворюваність населення обумовлюється 

включенням до класу хвороб органів дихання грипу та ГРІ. Хоча згідно 

санітарного законодавства України, грип та ГРІ входили до переліку 

інфекційних хвороб складаючи, в середньому (96±2,4)% всіх зареєстрованих 

випадків і найбільше впливаючи на формування загальних показників 

інфекційної захворюваності за якими епідеміологи оцінювали епідемічну 

ситуацію в регіонах та країні у цілому.

Встановлено, що тенденція до зниження притаманна всім віковим

групам населення, але найбільше дітям віком 0 - 1 7  років. Причиною, серед

іншого, стало зменшення їхньої чисельності (з 12,9 до 7,6 млн осіб). Середній

багаторічний показник дитячої інфекційної захворюваності (5 809,7± 141,6 на

100 тис. населення) удвічі перевищував показник притаманний дорослому

населенню старшому 18 років (2116,4±31,3). Серед дорослого населення

(старше 18 років) виявлено сильнішу тенденцію до спаду первинної
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інфекційної захворюваності (Тсп=0,93%), ніж серед дітей (Тсп.:=0,47%). 

Виявлена тенденція до зростання (Тпр.^О^ЗУо) первинної інфекційної 

захворюваності серед осіб старших за 60 років свідчить про ризик зміщення 

інфекційної захворюваності на старші вікові групи населення.

Аналіз вікової структури інфекційних хворих у розрізі окремих 

нозологій дозволив дисертанту встановити переважання дітей, частка яких, у 

середньому складала (54,7±1,4)%. Вищі показники інфекційної 

захворюваності дітей обумовлюються їхньою сприйнятливістю до збудників 

інфекційних хвороб і яскравою маніфестністю перебігу, але вони 

опосередковано ілюструють рівень поширеність цих хвороб серед дорослого 

населення, яке часто переносить захворювання в безсимптомній формі.

За досліджуваний період зросла захворюваність на ВІЛ-інфекцію, темп 

росту яких сягав 46250,0% та туберкульоз (Тр.=160,8%); ротавірусну інфекцію 

(Тр.=3608,8%), хворобу Дайма (Тр.=6633,3%) та інфекційний мононуклеоз 

(Тр.=412,9%). Зросла кількість хронічних гепатитів (Тр.=139,3%) при 

одночасному зменшенні гострих гепатитів В (Тзн.=13,5%) та С (Тзн.=49,8%).

У розрізі територій найбільш неоднорідними були сукупності 

показників захворюваності у Донецькій, Полтавській, Сумській, Запорізькій, 

Луганській, Чернівецькій обл. та м.Севастополі (до 12-19% за коефіцієнтом 

варіації). Окремим нозологіям притаманна ще більша мінливість (до 135- 

149%), що, на думку дисертанта, вказує на посилення впливу на епідемічний 

процес місцевих факторів середовища життєдіяльності.

Дисертантом встановлено, що провідними в структурі смертельних 

випадків були такі соціально значущі хвороби як туберкульоз та ВІЛ-інфекція, 

хоча зареєстровано зменшення показника смертності і від туберкульозу з 25,3 

до 6,6 на 100 тис. населення, і від ВІЛ-інфекції -  з 11,7 до 8,0 на 100 тис. 

населення. Таке зменшення смертності від туберкульозу позначилось на 

динаміці загальної смертності від інфекцій (г=0,9, р<0,05).

Регіональні відмінності в рівнях інфекційної захворюваності зумовили

пошук причин цього явища. Для цього було проаналізовано загальнодержавну
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та регіональну динаміку більше 100 соціально-економічних, медико- 

демографічних і екологічних показників. Виявлено зміни в екологічному стані 

територій, насамперед, завдяки зменшенню удвічі кількості викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Хоча цим викидам притаманна 

значна регіональна відмінність. Автор порівняла 40 пар показників, які 

відображали динаміку інфекційної захворюваності та різних речовин- 

забруднювачів атмосферного повітря і встановила сильні зв’язки з обсягом 

зважених часток від стаціонарних джерел викидів (г>0,9); речовин у вигляді 

суспендованих твердих частинок розміром 2,5-10 мкм (г=0,9); обсягами 

парникових газів, таких як оксид азоту (г>0,8), оксид вуглецю (г>0,8). Майже 

утричі зменшився обсяг загального відведення стічних вод, але з ними в 

оточуюче середовище продовжували потрапляти різноманітні забруднювачі. 

Найбільші обсяги стічної води притаманні промисловим регіонам України. З 

числа 32 двох речовин-забруднювачів, які потрапляють до природних водойм, 

достовірний зв'язок з динамікою поширеності та первинної захворюваності 

виявлено щодо 18 хімічних речовин. Це дозволяє припустити наявність 

їхнього опосередкованого впливу на рівні інфекційної захворюваності. Тісні 

прямі зв’язки виявлено між інфекційною захворюваністю та обсягами забраної 

(0,6<г<0,8) і спожитої свіжої води (0,5<г<0,7), загальним відведенням 

зворотних (стічних) вод (0,6<г<0,8), у тому числі забруднених (г>0,7). 

Виявлено, що динаміка кількості відходів корелювала з їхнім регіональним 

розподілом (г=0,9; р<0,01), а низький або середньої сили взаємозв’язок в 

масштабах країни обумовлюється нівелюванням впливу кількості утворених 

відходів на інфекційну захворюваність через нерівномірність розташування 

підприємств та організацій, що генерують відходи, а також системи утилізації.

Зазначені перетворення сприяли змінам в етіологічній структурі

циркулюючих збудників інфекцій, що в свою чергу впливало на епідемічний

процес низки хвороб, насамперед, з фекально-оральним механізмом передачі

збудника. Переважання нетоксигенних штамів, наприклад коринебактерій

дифтерії, сприяло зменшенню випадків тяжкого перебігу захворювання. Тоді
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як скорочення обсягів охоплення профілактичними щепленнями населення 

призводить до збільшення кількості незахищених осіб, що загрожує 

інтенсифікацією епідемічного процесу. Отже, дисертантом встановлено, що 

зменшення інфекційної захворюваності відбувалось на тлі покращення 

соціально-економічних показників та оздоровлення довкілля. Суттєвим, на 

думку дисертанта, фактором ризику щодо погіршення стану інфекційної 

захворюваності стала ліквідація Державної санітарно-епідеміологічної 

служби, що призвело до руйнації системи епідеміологічного нагляду за 

інфекційними хворобами. На користь цього свідчить збільшення кількості 

спалахів інфекційних хвороб та постраждалих від них. А тому актуальним є 

фінансування профілактичних та протиепідемічних заходів.

У п ’ят ому розд ілі «Система медичної допомоги інфекційним хворим та

їхнього обліку, як чинник впливу на джерело збудника» проаналізовано

існуючу систему медичної допомоги інфекційним хворим в Україні, її

матеріально-технічне та кадрового забезпечення. Встановлено зменшення

кількості інфекційних лікарень, КІЗ, спеціалізованих ліжок, лікарів-

інфекціоністів при одночасному погіршенні матеріально-технічного стану

госпітальної бази. Ці зміни впливають на якість медичної допомоги

інфекційним хворим та знижують рівень епідемічної безпеки. Показники щодо

госпіталізованих хворих — (25,5±1,4)% з числа вперше виявлених свідчать,

що радикальне скорочення ліжкового фонду не є обгрунтованим. При

зменшенні кількості інфекційних хворих (в 1,3 рази), зокрема тим, яким

надавалась швидка медична допомога (в 1,5 рази), в 1,9 разів зросла * *
розрахункова вартість медичної допомоги 1 -му хворому та в 2 рази -  загальна 

вартість первинної медико-санітарної допомоги. На вторинному рівні як 

вартість одного випадку, так і загальна вартість медичної допомоги 

збільшилась в 1,5 рази.

У шостому розд іл і «Законодавчі, теоретичні та практичні засади

запобігання епідемічним ризикам» проаналізовано законодавство України та

Європейського Союзу в сфері забезпечення епідемічного благополуччя
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населення та біобезпеки. Акцентовано увагу на необхідності перегляду 

існуючих в Україні підходів до класифікації мікроорганізмів. Варто перейти 

на класифікацію за їхньою патогенністю (у порядку збільшення 

індивідуальної і суспільної небезпеки).

У сьомому розд ілі «Вторинні рушійні сили епідемічного процесу 

(демографічні, соціально-економічні та екологічні фактори), їхня інтегральна 

оцінка та напрямки покращення контролю за ними в межах проведення 

епідеміологічного нагляду» В умовах різних регіональних умов проживання 

населення, а також нестабільність показників інфекційної захворюваності, 

адекватно оцінити рівень епідемічної безпеки можна, на думку дисертанта, 

лише за показником, який характеризує сукупний вплив існуючих факторів 

середовища життєдіяльності. Запропонована дисертантом методика 

базувалась на інтегральному аналізі 17 показників факторів середовища 

життєдіяльності, відібраних за результатами соціально-гігієнічного 

моніторингу та кореляційного аналізу. Результати інтегральної оцінки 

відобразили існуючі регіональні розбіжності в умовах проживання населення 

та стані його здоров'я. З одного боку, на формування значення інтегрального 

показника вплинув високий рівень народжуваності та природного приросту, а 

з іншого -  значні обсяги шкідливих викидів в атмосферне повітря та 

небезпечних відходів у довкілля в регіонах з більш розвиненою 

промисловістю. До територій найбільшого ризику з точки зору епідемічної 

безпеки (станом на 2013 р.) входили Івано-Франківська (0,5977), Херсонська 

(0,5866), Одеська (0,5649), Донецька (0,5627), Закарпатська (0,5296), 

Вінницька (0,4520), Дніпропетровська обл. (0,4157).

Запропоновано алгоритм формування єдиного інформаційного простору

щодо епідеміологічного нагляду та обліку інфекційних хвороб. Базовим

елементом цієї системи спостереження є створення електронної бази даних

про випадки інфекційних хвороб та епідемічні ризики. Головним

координуючим органом з питань контролю за епідемічною ситуацією
пропонується визнати Кабінет Міністрів України.
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Висновки (9 пунктів) відповідають поставленій меті та завданням 

дисертаційної роботи і є логічним завершенням проведених досліджень. 

Додатки логічно доповнюють основний зміст дисертаційного дослідження. 

Сформульовані наукові положення і висновки достатньо повно викладені в 

тексті дисертації, автореферату, наукових працях. Дисертація оформлена у 

відповідності до існуючих вимог. Структура та зміст автореферату ідентичні 

тим, що наведені в дисертації.

Апробація результатів дисертації. Дисертація пройшла широку 

апробацію. Матеріали дисертаційної роботи доповідались та обговорювались 

на семінарі «Региональный обучающий семинар по совершенствованию 

эпиднадзора за бактериальными менингитами» (Тбілісі, Грузія, 15-17 вересня 

2009 р.); конференції «Забезпечення благополуччя щодо високопатогенного 

пташиного грипу в Автономній республіці Крим та м. Сімферополь через 

покращення міжсекторальної взаємодії» (Ялта, 2010 р.); міжнародній науково- 

практичній конференції «Трансмісивні хвороби тварин: актуальні аспекти 

біобезпеки та контролю» (м. Алушта, 2012 р.); науково-практичній

конференції «Інфекційні хвороби сучасності: етіологія, епідеміологія, 

діагностика, лікування, профілактика, біологічна безпека» (Київ, 2015 р.); 

щорічній науково-практичної конференції «Інфекційні хвороби сучасності: 

етіологія, епідеміологія, діагностика, лікування, профілактика, біологічна 

безпека» у рамках щорічних «Читань» пам’яті академіка Л.В. Громашевського 

(Київ, 2017 р.) та інших наукових зібраннях.

Повнота викладених матеріалів в опублікованих працях. Усі
*  *

результати дисертаційного дослідження повною мірою представлені в

опублікованих працях. За матеріалами дисертації опубліковано 37 праць (11

одноосібно), у тому числі 1 монографія, 1 навчальний посібник; 20 статей

надруковано у виданнях, що входять до переліку наукових фахових видань

України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на

здобуття наукових ступенів, зокрема 5 в тих, що входять до міжнародних

наукометричних баз даних; 3 статті надруковано в міжнародних виданнях, 3 -
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в інших наукових виданнях країни, 9 тез у збірках матеріалів науково- 

практичних конференцій.

Зауваження та пропозиції. Суттєвих зауважень до змісту і оформленню 

дисертації немає, однак слід відмітити наявність стилістичних, пунктуаційних, 

орфографічних та друкарських помилок (наприклад, стор. 67, 68, 77, 89, 93, 

170, 184, 248 та ін.). В деяких рисунках потрібно розширити легенду. 

Наприклад, у рис. 3.3 незрозуміло, які показники віддзеркалені. Окремі 

розділи потребують термінологічного редагування. Так, на с. 37 

застосовується термін «вакцинокеровані інфекції», а на с.51 -  «інфекції, 

контрольовані засобами специфічної профілактики», тощо. Вказані 

зауваження не зменшують цінності та практичної значущості дисертаційної 

роботи та її загальної позитивної оцінки.

Високо оцінюючи дисертаційну роботу І.Г.Маркович, у порядку дискусії 

бажано отримати від дисертанта відповіді на наступні запитання:

1. Чому саме для розрахунку прогнозу щодо інфекційної

захворюваності Ви обрали метод Хольта? Які переваги є у цього 

методу?

2. З чим Ви пов’язуєте низький відсоток лабораторного підтвердження 

випадків менінгококової інфекції?

3. З урахуванням високих показників захворюваності на вітряну віспу, 

чи вважаєте Ви доцільним внесення щеплень проти цієї інфекції до 

першого розділу Календаря щеплень України?

4. З чим, на Ваш погляд, пов’язано, що найвищі середні багаторічні
*  *

показники захворюваності населення на сальмонельоз відмічались в 

Харківській та Одеській областях і м. Севастополь?

ВИСНОВОК
Дисертаційна робота Маркович Ірини Григорівни «Інтегральне

оцінювання рушійних сил епідемічного процесу та удосконалення системи

його контролю» є завершеною працею, в якій вирішено актуальну для
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медицини проблему -  підвищення ефективності епідеміологічного нагляду та 

контролю за інфекційними хворобами та епідемічними ризиками.

За своєю актуальністю, науково-теоретичною новизною, методичним 

рівнем проведених досліджень, можливістю практичного і теоретичного 

використання результатів та висновків дисертаційна робота відповідає 

вимогам пункту 9, 11, 12 Порядку присудження наукових ступенів,

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 

567 зі змінами (Постанови Кабінету Міністрів України № 656 від 19.08.2015, 

№ 1159 від 30.12.2015, № 567 від 27.07.2016), щодо дисертацій, які подаються 

на здобуття наукового ступеня доктора наук, а її автор заслуговує на 

присудження наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 

14.02.02 -  епідеміологія.

Завідувач кафедри епідеміології 

Харківського національного 

медичного університету МОЗУ,

д. мед. наук, професор
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