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ВІДГУК
офіційного опонента на кандидатську дисертацію
Нецкар Ірини Петрівни
«Оптимізація тактики ведення жінок з рубцем на матці
з використанням родинно-орієнтованих технологій
та партнерських пологів»,
подану до спеціалізованої вченої ради Д 26.613.02
при Національній медичній академії післядипломної
освіти імені П.Л.Шупика
на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
за фахом 14.01.01 – акушерство та гінекологія

Актуальність теми дисертації. Актуальність обраного автором
наукового напряму обумовлена значним рівнем акушерської і перинатальної патології в Україні в порівнянні з країнами Європейського
Союзу. Серед основних причин такої негативної тенденції виділяють
несприятливу дію екологічної ситуації, погіршення економічного стану
населення, зниження якості харчування тощо. Крім того, останніми
роками значно зросла частота абдомінального розродження, що
обумовлює високий рівень жінок з рубцем на матці. На сьогоднішній
день у вітчизняній і зарубіжній літературі є достатнє число наукових
повідомлень з проблеми повторного кесарева розтину, проте не можна
вважати всі питання повністю вирішеними.
В першу чергу, це стосується тактики ведення вагітності і пологів
у жінок з рубцем на матці, у тому числі і з використанням сучасних
родинно-орієнтованих технологій – партнерських пологів. Все це,
безумовно, свідчить про актуальність обраного наукового напряму.
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Зв’язок теми дисертації з галузевими науковими програмами.
Виконана науково-дослідна робота пов'язана з планом наукової роботи
кафедри

акушерства,

гінекології

та

перинатології

Національної

медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ
України.
Наукова новизна одержаних результатів. Аналізуючи основні
моменти наукової новизни даної кандидатської дисертації можна
вказати, що авторові удалося показати роль порушень психологічного
статусу пацієнток в розвитку плацентарної дисфункції в жінок з рубцем
на матці після кесарева розтину з високим рівнем перинатальної
патології. Отримані результати дозволили дещо по-іншому поглянути
на механізми формування і розвитку перинатальної патології у жінок
цієї групи, а також науково обгрунтувати необхідність застосування
індивідуальної підготовки подружньої пари до партнерських пологів.
Дуже важливим моментом є те, що показана роль психоемоційного
статусу обох партнерів в підвищенні частоти самостійного розродження жінок з рубцем на матці.
Представлена кандидатська дисертація має велике практичне
значення, що підтверджується встановленими чинниками ризику
розвитку неспроможності рубця на матці після кесарева розтину на
сучасному етапі, які можуть бути використані при прогнозуванні і
ранній діагностиці даної патології.
Показано, що розвиток плацентарної дисфункції в жінок з рубцем
на матці відбувається на фоні виражених змін психоемоційного статусу
і порушень вегетативної нервової системи. Також розроблені і
упроваджені

практичні

рекомендації

щодо

підвищення

частоти

самостійного розродження жінок та зниження перинатальної патології
на основі використання індивідуальної підготовки до партнерських
пологів.

3

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і
рекомендацій, сформульованих у дисертації. Вибору й обґрунтуванню теми, мети і завдань дослідження сприяв клініко-статистичний
аналіз акушерських і перинатальних результатів у 150 жінок з рубцем
на матці, 100 з яких були розроджені шляхом повторної операції
кесарева розтину та 50 – самостійно з використанням родинноорієнтованих технологій та партнерських пологів. Автором переконливо показано, що всі наукові положення та висновки повністю
обгрунтовані, витікають з вмісту роботи, а розроблені практичні
рекомендації дозволяють поліпшити результати розродження жінок з
рубцем на матці після кесарева розтину. Робота насичена цифровим
матеріалом і графіками, які покращують сприйняття тексту і розуміння
доказової частини дисертації. Інформація, що міститься в дисертації,
систематизована і коректно описана здобувачем.
Повнота опублікованих матеріалів дисертації. Результати
представленої дисертаційної роботи повністю відображені у семи
опублікованих наукових роботах з спеціальності, з яких п’ять статей в
збірниках та журналах, а також двоє тез матеріалів конференції за
спеціальністю.
Рекомендації щодо використання результатів дисертації у
практиці. З педагогічної точки зору результати даного дисертаційного
дослідження можуть бути використані при навчанні лікарів-інтернів,
клінічних ординаторів, аспірантів та слухачів різних форм безперервного професійного розвитку.
Обсяг та структура роботи. Виконана кандидатська дисертація
побудована класично та складається зі вступу, огляду літератури,
розділу матеріалів та методів дослідження, трьох розділів власних
досліджень, їх обговорення, висновків та списку використаних
джерел.

4

В розділі «Огляд літератури» представлений глибокий аналіз
даних вітчизняної та зарубіжної літератури з проблеми розродження
жінок з рубцем на матці після кесарева розтину аномалій і
партнерських пологів на сучасному етапі. Методологічно розділ
побудований правильно, стиль викладення матеріалу добре сприймається, кожний підрозділ містить резюмуюче закінчення з переходом
на наступну частину матеріалу.
При викладенні власних результатів досліджень автор використав
традиційний методологічний підхід, заснований на двохетапному
вирішенні поставленої задачі. Спочатку вивчено основні причини
абдомінального

розродження

при

попередніх

пологах,

а

потім

особливості перебігу вагітності від використовуваних технологій
ведення вагітності та пологів. В подальшому була науково обгрунтована необхідність використання партнерських пологів для жінок з
рубцем на матці після кесарева розтину жінок на основі участі партнера
на всіх етапах пологової діяльності.
Методи дослідження, які використовує автор, є сучасними та
відповідають поставленій меті та задачам. Таблиці та рисунки, які
представлені в даній науковій роботі, добре оформлені з використанням сучасної компютерної техніки, що відноситься до позитивних
моментів дисертації.
Заключний розділ виконаної наукової роботи заслуговує на
особливу увагу з теоретичної і практичної точки зору. Це обумовлено
тим моментом, що він написаний на підставі глибоких знань даних
сучасної літератури з проблеми, що вивчається. При цьому, автор
проводить широку дискусію з одержаних результатів, аналізуючи
власні дані в порівняльному аспекті на сучасному етапі. Представлені в
цьому

розділі

практичний

результати

інтерес.

мають

Висновки

безсумнівний

логічно

теоретичний

витікають

з

та

результатів
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проведених досліджень та є чітким керівництвом для висвітлення
наукових аспектів проблеми, що вивчається, а також для практичної
охорони здоровя.
Недоліки дисертації та автореферату і зауваження щодо їх
змісту та оформлення. Зауважень принципового характеру по
представленій

кандидатській дисертації

немає.

Серед

незначних

недоліків можна виділити:
-

неповний обєм проведених функціональних досліджень;

-

перевантаженість четвертого розділу таблицями та рисунками.

Було б цікаво вислухати думку здобувача щодо наступного:
1) Яке Ви пропонуєте знеболення для жінок з рубцем на матці
після кесарева розтину ?
2) Чим Ви можете пояснити недостатню ефективність загальноприйнятої тактики ведення жінок з рубцем на матці після кесарева
розтину ?
ЗАКЛЮЧЕННЯ
Дисертаційна робота Нецкар Ірини Петрівни «Оптимізація
тактики ведення жінок з рубцем на матці з використанням родинноорієнтованих технологій та партнерських пологів», виконана в Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
МОЗ України під керівництвом чл.-кор. НАМН України, д.мед.н.,
професора

Вдовиченка

Ю.П.,

є

закінченою

науково-дослідною

роботою, яка містить нове вирішення важливої наукової задачі
сучасного акушерства щодо підвищення частоти розродження per vias
naturales та зниження частоти перинатальної патології в жінок з рубцем
на матці на підставі удосконалення та впровадження методики
індивідуальної підготовки подружньої пари під час вагітності та при
розродженні.
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Дисертація за своєю актуальністю, науковою новизною отриманих результатів, їх практичним та теоретичним значенням, ступенем
обґрунтованості та достовірності наукових положень, сформульованих
у висновках і практичних рекомендаціях, повнотою викладення
матеріалу в наукових статтях та апробації на наукових форумах,
повністю відповідає вимогам пунктів 9 та 11 Порядку присудження
наукових ступенів, затвердженого Постановами Кабінету Міністрів
України № 567 від 24.07.2013 р. та № 656 від 19.08.2015 р., а її автор
заслуговує присудження наукового ступеня кандидата медичних наук
за спеціальністю 14.01.01 – акушерство та гінекологія.
Офіційний опонент
завідувач кафедри акушерства та гінекології
Медичного інституту Сумського державного
університету МОН України
доктор мед. наук, професор

Бойко В. І.

