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офіційного опонента, доктора медичних наук, професора Юрцевої Алли 

Петрівни на дисертацію Садової Ольги Романівни на тему "Оцінка якості 

життя школярів старших класів з хронічною гастродуоденальною 

патологією", яка представлена до офіційного захисту на здобуття наукового 

ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.10- педіатрія

Актуальність теми дослідження. Останнім часом педіатри, дитячі 

гастроентерологи, сімейні лікарі та лікарі інших спеціальностей звертають увагу 

не лише на відсутність тенденції до зниження захворюваності, але й на 

підвищення поширеності хронічних гастродуоденальних захворювань (ХГДЗ) 

серед дитячого населення. Незважаючи на значні досягнення у вивченні 

патогенетичних механізмів, впровадження сучасних технологій діагностики та 

лікування хронічних гастродуоденальних захворювань, багато дослідників 

звертають увагу на підвищення частоти трансформації функціональних порушень 

органів травлення у дітей у хронічний патологічний процес, характерними 

ознаками якого є тривалий рецидивуючий перебіг та резистентність до терапії. 

Звертає на себе увагу, що традиційні критерії оцінки стану здоров’я та 

ефективності лікувальних заходів відображають лише зміни клініко-лабораторних 

показників при тій чи іншій патології і не дають повного уявлення про істинний 

стан хворого. Тому в останні роки для оцінки здоров’я дітей застосовують такий 

важливий інтегральний критерій як якість життя (ЯЖ), який включає інформацію 

про фізичний, психологічний та соціальний стан дитини.

Питання ЯЖ при патології різних вікових періодів дорослого населення досить 

широко представлені в літературі. Роботи, присвячені оцінці якості життя дітей 

з гастроенерологічною патологією, мало чисельні, виконані переважно на 

підставі анкетування дітей підліткового віку із застосуванням загальних 

опитувальників, які розроблені для оцінки всіх аспектів ЯЖ як здорових, так і 

хворих, осіб, незалежно від характеру захворювання. Загальні опитувальники 

недостатньо чутливі для оцінки стану здоров’я в рамках окремо взятого 

захворювання і тому можуть застосовуватись для оцінки діяльності охорони



здоров’я в цілому, при проведенні епідеміологічних досліджень тощо. На відміну 

від загальних, спеціальні опитувальники дозволяють оцінити тяжкість перебігу 

хвороби і функціональні обмеження, специфічні для конкретних нозологічних 

форм. За їхньою допомогою можна виявити зміни ЯЖ за відносно короткий 

проміжок часу.

Спеціальні опитувальники застосовуються для оцінки ефективності 

діагностики і лікування конкретного захворювання. Багато дослідників в Україні 

звертають увагу на на те, що психологічна криза підліткового віку не лише 

сприяє розвитку хронічної патології гастродуоденальної зони, а й провокує 

виникнення ускладнень та рецидивів. Тим часом, вивчення психологічних 

аспектів розвитку, перебігу, корекції порушень у дітей ХГДЗ приділяється мало 

уваги. Недостатньо вивченим дотепер у дітей з ХГДЗ залишається харчовий 

статус, який розглядається як внутрішній чинник формування хвороби, 

проявами якого є зниження маси тіла, порушення обміну, гіпо- і авітаміноз, 

зміни імунного статусу та ін. Недостатнє або неякісне харчування, яке сприяє 

сповільненню психомоторного розвитку, порушенню поведінки, когнітивними 

розладами тощо, безумовно, може погіршувати ЯЖ. Саме уточненню і 

вирішенню окремих питань цієї важливої та недостатньо вивченої проблеми при 

ХГДЗ у дітей і присвячене дане дослідження, метою якого було покращення 

ефективності лікування школярів старших класів з хронічними захворюваннями 

гастродуоденальної зони на підставі встановлених порушень якості життя. 

Враховуючи наведене вище, дисертаційну роботу Садової О.Р. вважаю 

актуальною і перспективною яка має важливе медико-соціальне значення.

З в’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота є фрагментом науково-дослідних тем кафедри педіатрії №1 Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького: «Оптимізація 

методів прогнозування, профілактики і лікування найбільш поширених 

захворювань і функціональних порушень у дітей» (номер державної реєстрації 

0113Ш00209) та «Розробка і впровадження методів профілактики, лікування та 

укріплення здоров’я дітей різних вікових груп» (номер державної реєстрації 

0117Ш01079).
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Наукова новизна отриманих результатів. За результатами проведеного 

дослідження автором розширена уява про методи визначення якості життя у 

дітей і обґрунтована доцільність їхнього застосування для оцінки ефективності 

лікування дітей з хронічною гастродуоденальною патологією. Отримано нові 

наукові дані щодо взаємозв’язку показників якості життя зі способом життя, 

харчовою поведінкою та фізичною активністю у школярів старших класів, 

встановленого за допомогою міжнародних опитувальників М 08 8Р-36 та 

Рес1зС)Ь™. Доведено високу інформативність та простоту застосування 

неінвазивного методу оцінки стану здоров’я школярів за допомогою цих 

опитувальників та психологічного тестування. Отримала подальший розвиток 

проблема інформативності оцінки якості життя як критерію ефективності 

лікування школярів старших класів з хронічною патологією органів 

гастродуоденальної ділянки. Доведено, що харчовий раціон більшості школярів, 

залучених у дослідження, не забезпечує потребу в основних інгредієнтах, 

мікроелементах та вітамінах. У дітей з хронічним гастродуоденітом, які мають 

виражені прояви астенізації та порушення психоемоційного статусу, вперше 

доведена ефективність застосування в комплексі зі стандартним лікуванням 

препарату метаболічної дії, що дало можливість знизити у цих пацієнтів прояви 

тривожності, стресового стану, покращити працездатність та відновити баланс 

вегетативної нервової системи.

Практичне значення одержаних результатів. На підставі отриманих 

результатів розроблено і впроваджено анкету для практичного застосування з 

метою оцінки способу життя, харчової поведінки та виявлення факторів ризику 

хронічної гастродуоденальної патології у школярів старших класів як 

інформативну та просту в застосуванні. Запропоновано рекомендації щодо 

включення методики оцінки якості життя для визначення ефективності лікування 

школярів старших класів з хронічною патологією гастродуоденальної зони. Для 

більшої інформативності оцінки якості життя дітей з ХГДЗ рекомендовано 

додатково проводити анкетування батьків хворих дітей за допомогою батьківської 

форми опитувальника РесІ8С)Ь. Рекомендовано використовувати 

диференційований підхід до лікування дітей з хронічним гастродуоденітом, з



включенням в лікувальні алгоритми метаболічного препарату цитруліну малату. 

Для вибору оптимальної схеми лікування дітей з хронічним гастродуоденітом 

запропоновано доповнити комплекс обов’язкових обстежень психологічним 

тестуванням за допомогою тесту Люшера та шкали тривоги Бека.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у  дисертації, та їх достовірність. Усі наукові положення та 

рекомендації чітко сформульовані, підтверджені отриманими результатами. 

Дослідження проведені на достатньому клінічному матеріалі з використанням 

Висновки логічно обгрунтовані, об’єктивні, достовірні. Поставлені завдання 

дослідження вирішені, проаналізовані на сучасному науковому рівні з 

використанням сучасних методів статистичної обробки даних.

Впровадження результатів дослідження у  практику. Результати роботи і 

положення дисертації впроваджені в практичну роботу соматичних відділень 

дитячих лікарень та поліклінічних закладів: Комунальної міської дитячої клінічної 

лікарні міста Львова, консультативної поліклініки Комунальної міської дитячої 

клінічної лікарні міста Львова, Одеської міської дитячої лікарні імені академіка Б.Я. 

Резніка, педіатричного відділення Городоцької центральної районної лікарні 

Львівської області, 4-ої комунальної міської поліклініки міста Львова, педіатричного 

відділення Олександрійської районної лікарні Рівненської області, Ужгородської 

міської дитячої клінічної лікарні, Харківської міської дитячої клінічної лікарні, 

Чернівецької обласної дитячої клінічної лікарні, Сумської міської дитячої клінічної 

лікарні Святої Зінаїди. Наукові розробки за результатами дисертації включені у 

навчальний процес кафедри педіатрії №1 Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького, кафедри пропедевтики педіатрії №2 

Харківського національного медичного університету.

Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях і 

авторефераті. В публікаціях автора висвітлені всі розділи дисертаційної роботи. 

Опубліковано 12 наукових праць, з них -  6 статей у фахових журналах, 

рекомендованих ДАК України (2 з них -  в журналі, включеному до міжнародних 

науковометричних баз), а також 6 тез у матеріалах наукових з’їздів, конгресів та 

конференцій.
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Структура та обсяг дисертації. Дисертація написана українською мовою і 

викладена на 189 сторінках комп’ютерного тексту (з них основного тексту -  

138 сторінок). Робота складається з анотації, вступу, огляду літератури, 

характеристики клінічного матеріалу та методів дослідження, трьох розділів 

результатів власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів, висновків, 

практичних рекомендацій, списку використаної літератури, додатків. Список 

використаних джерел містить 257 праць (із них 150 кирилицею та 107 латиницею). 

Дисертація ілюстрована 24 таблицями та 20 рисунками.

При аналізі розділів дисертаційної роботи встановлено наступне.

Анотація за об'ємом і змістом відповідає вимогам МОН України (наказ №40 від 

12.01.2017 р.).

У вступі автором чітко викладено актуальність проблеми, сформульовані мета 

та завдання дослідження, визначені об’єкт та предмет дослідження, описана 

новизна отриманих результатів дослідження та їх науково-практичне значення. Всі 

підрозділи вступу викладені згідно сучасних вимог.

Розділ перший (огляд літератури) містить 3 підрозділи і присвячений проблемі 

здоров’я школярів в сучасних соціально-економічних умовах. Показані основні 

фактори ризику хронічної гастродуоденальної патології у дітей шкільного віку, 

викладена концепція якості життя дітей та сучасні методи її оцінки. Автор 

аналізує сучасні вітчизняні та зарубіжні джерела літератури і показує при цьому 

широкий світогляд з проблеми, що вивчалась. Сучасні тенденції 

гастродуоденальної патології школярів автор розглядає з точки зору клініциста- 

педіатра, підкреслює медичне та соціальне значення покращення якості життя 

школярів з гастродуоденальною патологією.

Розділ другий відображає матеріали та методи дослідження. У розділі 

детально представлені, анкетно-опитувальні методи, методика психологічного 

тестування (шкала тривоги Бека, шкала самооцінки «Самопочуття, активність, 

настрій», тест Люшера), а також - загальноклінічні; інструментальні, статистичні 

методи дослідження. Добре описані клінічні групи дітей, які включені в дослідження.

Розділ третій містить дані про особливості способу життя, харчової 

поведінки, результатів оцінки якості життя здорових школярів старших класів м.
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Львова. Як показали результати дослідженя, 45,6% школярів проводять більше 

З годин на день за комп’ютером або біля телевізора і лише 22,2% опитаних 

гуляють на свіжому повітрі більше 2 годин на добу. Автором показано, що 44,4% 

дітей щоденно вживають м’ясні продукти промислового виробництва (здебільшого 

сосиски), достовірно рідше, ніж м'ясні, школярі вживають страви з риби. Молоко і 

молочні продукти в щоденному раціоні присутні у 35,6% опитаних дітей. Виявлена 

значна частота вживання школярами солодких газованих напоїв. Цікаві дані 

отримані автором ири аналізі фізичної та позашкільної активності. Виявилось, що у 

спортивних секціях займаються 55,6% дітей, інтелектуальні заняття (здебільшого -  

іноземні мови) встановлені у 37,8% опитаних школярів. Діти, щодня зайняті у 

позашкільних гуртках, негативно оцінили динаміку свого здоров'я за минулий рік.

Результати оцінки якості життя за опитувальником М 08 8Р-36 виявили 

достовірно вищі показники якості життя за шкалою життєздатності у дітей при 

тривалості прогулянок більше 2 годин на день порівняно з показниками у дітей з 

недостатнім перебуванням на свіжому повітрі. (рП0,05). За підсумками 

опиту вал ьника М 08 8Р-36 автором отримано підтвердження про значення 

регулярного гарячого харчування. У дітей, які повноцінно обідають щодня, 

показники соціальної активності, параметри психологічного здоров'я, 

життєздатності виявились достовірно вищими, ніж у школярів, які харчуються 

нерегулярно.

Розділ четвертий містить 3 підрозділи, в яких відображені клінічні 

особливості хронічної гастродуоденальної патології у школярів, результати 

антропометричних та інструментальних досліджень у пацієнтів з цією 

патологією. Отримані автором результати вказують на те, що у групах дітей з 

патологією гастродуоденальної зони значно частіше зустрічаються діти з 

дефіцитом маси тіла, ніж у групі здорових, провідною скаргою виступає 

абдомінальний больовий синдром (89,6% випадків), на другому місці -  

диспепсичний синдром (66,2%). При проведенні ФЕГДС у всіх пацієнтів були 

виявлені запальні зміни слизової оболонки стравоходу, шлунка і 

дванадцятипалої кишки різного ступеня, при цьому переважала поверхнева



форма ураження. За результатами інтрагастральної рН-метрії доведено, що у 

44,6% обстежених дітей спостерігалась базальна абсолютна помірна 

гіперацидність.

Розділі п ’ятий містить 5 підрозділів і присвячений аналізу показників якості 

життя школярів старших класів залежно від характеру гастродуоденальної 

патології. Доведено, що у дітей з хронічною гастродуоденальною патологією 

якість життя хворих мала достовірно нижчі параметри за всіма шкалами в 

порівнянні з показниками у здорових дітей. Параметри психоемоційної сфери 

також були значно гіршими у дітей з хронічною гастродуоденальною 

патологією. Зокрема, за даними тесту Люшера у 74,7% хворих дітей виявлено 

наявність стресового стану, більш ніж у третини дітей виявлено зниження 

працездатності. Автором встановлена кореляція стресового стану у хворих 

дітей із запальними змінами слизової оболонки гастродуоденальної ділянки, 

наявністю нудоти та з тривалістю больового абдомінального синдрому.

У дітей з хронічною гастродуоденальною патологією автором обрано 

диференційний підхід до лікування з урахуванням результатів дослідження ЯЖ. 

За наявності скарг скарг на підвищену втомлюваність, поганий настрій, зниження 

працездатності, окрім базисного лікування, додатково призначали препарат 

метаболічної дії -  цитруліну малат. Встановлене через 1 місяць лікування 

покращення переважної більшості показників свідчило про ефективність 

метаболічної терапії. У дітей, які отримували лікування за доповненою схемою 

виявлено достовірне покращення показників психоемоційної сфери ЯЖ , пацієнти 

відмічали зникнення швидкої втомлюваності та больових відчуттів, а також суму 

та неприємних емоцій. Показники шкільного та психосоціального 

функціонування також достовірно збільшились у порівнянні з групою, яка 

отримувала лише базисну терапію

Висновки дисертаційної роботи випливають зі змісту роботи і узагальнюють 

новизну, теоретичне і практичне значення проведеного дослідження. Вважаю, що 

вони переобтяжені цифровим матеріалом, який досить добре представлений в 

розділах дисертації і не потребує дублювання.



Практичні рекомендації написані добре. Автор цілком обґрунтовано 

підкреслює на необхідність комплексного підходу до оцінки всіх аспектів якості 

життя дитини, використовуючи анкетування як дітей, так і батьків.

Список використаних літературних джерел оформлений у відповідності до 

сучасних вимог, містить літературні джерела переважно останніх років.

Автореферат за змістом повністю відповідає дисертації, зауважень до змісту та 

оформлення автореферату немає.

Суттєвих зауважень до дисертаційної роботи немає. В плані дискусії хочу 

висловити деякі побажання, які виникали в процесі її рецензування . Це перш за 

все наявність невдалих термінологічних виразів, стилістичні помилки, 

переобтяженість розділів і висновків цифровим матеріалом, що не завжди 

дозволяє виокремити основні клінічні характеристики стану здоров’я і якості 

життя школярів від другорядних. Побажання мають здебільшого дискусійний та 

рекомендаційний характер, не зменшують теоретичного значення та науково- 

практичної цінності дисертації і не впливають на загальну позитивну оцінку 

роботи.

Аналіз дисертаційної роботи і автореферату Садової О.Р. дає підставу вважати, 

що задачі дослідження вирішені, а мета наукової роботи досягнута.

При рецензуванні роботи в порядку дискусії виникли запитання, на які бажано 

отримати відповідь дисертанта.

1. Якими критеріями Ви користувались при виборі опитувальників з оцінки якості 

життя і чому обрали саме опитувальники 8Р-36 і РесІзС)Ь? Чим вони 

відрізняються?

2. Чи досліджували Ви взаємозв’язок між соціальним статусом сім’ї і якістю 

життя дітей? Якщо досліджували, то які саме взаємозв’язки Вами були 

встановлені?

3. Уточніть, будь-ласка, які фактори найчастіше спричиняли загострення 

хронічної гастродуоденальної патології у дітей, зокрема, чи простежували Ви 

вплив сезонності на частоту загострень хвороби?

4. Чи Ви досліджували залежність якості життя та частоту психоемоційних 

порушень хворих дітей від тривалості перебування в стаціонарі?
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висновок
Дисертаційна робота Садової Ольги Романівни на тему "Оцінка якості життя 

школярів старших класів з хронічною гастродуоденальною патологією" є 

закінченою науково-дослідною роботою і містить нове вирішення актуальної 

науково-практичної задачі сучасної педіатрії -  покращити ефективність лікування 

школярів старших класів з хронічними захворюваннями гастродуоденальної зони.

Дисертаційна робота Садової О.Р. за актуальністю, новизною отриманих 

результатів дослідження і їх практичним та теоретичним значенням, рівнем 

методичного вирішення поставлених завдань повністю відповідає вимогам п. 11 

"Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого 

наукового співробітника", затвердженим Постановою кабінету Міністрів України 

від 24 липня 2013 р. №567 зі змінами та доповненнями, внесеними згідно 

Постанови Кабінету Міністрів від 19.08.2015 р. №656, які пред'являються до 

дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук, а її автор 

заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.10 -  педіатрія.

Професор кафедри педіатрії 

Івано-Франківського національного 

медичного університету, 

доктор медичних наук, професо

А.П. Юрцева
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