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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

При оцінці актуальності вибраного наукового напряму слід виділити
той момент, що в даний час перинатальна патологія в жінок з рубцем на
матці досить широко вивчається, причому не лише у нас в країні, але і у
всьому світі. Особливу тривогу викликає формування негативних тенденцій
здоров'я найуразливіших груп населення – вагітних і дітей на етапі
формування системи мати-плацента-плід-новонароджений. У ситуації, що
складається, очевидна необхідність подальшого пошуку шляхів удосконалення медичних і соціальних чинників, визначальну якість і ефективність
перинатальної профілактики, особливо в групах високого ризику, до яких
відносяться жінки з рубцем на матці після кесарева розтину.
Останніми роками у нас в країні і за кордоном стали широко
використовувати партнерські пологи, частота яких збільшується з року в рік.
Проте конкретні практичні рекомендації щодо вживання партнерських
пологів з метою підвищення частоти самостійного розродження, практично,
відсутні або носять не систематизований характер. Все вищевикладене, без
сумніву, вказує на високу актуальність вибраного автором наукового
напряму.
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.
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Розглядаючи основні питання наукової новизни представленої кандидатської дисертації, необхідно відзначити, що автор встановила взаємозв'язок
між станом психоемоційного статусу, функціональним станом фетоплацентарного комплексу і станом рубця на матці у жінок без і з використанням
партнерських пологів. Це дозволило розширити наявні дані про механізми
формування і розвитку неспроможності рубця на матці, а також науково
обґрунтувати необхідність вживання партнерських пологів для підвищення
частоти самостійного розродження цих жінок і поліпшення перинатальних
результатів. Ці моменти досить ґрунтовно підтверджують наукову новизну
проведених досліджень.
Серед основних питань практичного значення виконаної кандидатської
дисертації необхідно відзначити суттєву роль встановлених чинників ризику
розвитку неспроможності рубця на матці на сучасному етапі. Це дозволило
розробити нові методи контролю за клінічним перебігом вагітності і пологів
в цій групі високого ризику. Показано, що розвиток плацентарної дисфункції
відбувається на фоні виражених змін психологічного статусу жінок. Також,
розроблені і упроваджені практичні рекомендації щодо тактики ведення
подружніх пар на етапі жіночої консультації і акушерського стаціонару на
основі використання родинно-орієнтованих технологій.
При рецензуванні представленої кандидатської дисертації слід констатувати, що всі наукові положення та висновки повністю обґрунтовані,
витікають з вмісту роботи, а розроблені практичні рекомендації дозволяють
поліпшити результати розродження жінок з рубцем на матці після кесарева
розтину.

Згідно

сучасним

вимогам,

матеріали

дисертації

повністю

відображені в семи опублікованих наукових роботах із спеціальності, їх яких
п’ять статей в збірках і журналах, затверджених МОН України, а також двоє
тез по матеріалах науково-практичних конференцій за фахом.
Виконана кандидатська дисертація має велике педагогічне значення,
оскільки її результати можуть бути використані при навчанні лікарів-
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інтернів, клінічних ординаторів, аспірантів та лікарів всіх форм навчання на
етапі безперервного професійного розвитку.
При проведенні змістовного аналізу представленої кандидатської
дисертації звертає на собі увагу тій факт, що автор проаналізувала значну
кількість вітчизняної та зарубіжної літератури з проблеми розродження
жінок з рубцем на матці після кесарева розтину і тактики ведення пологів на
сучасному етапі з використанням сімейно-орієнтованих технологій. Виконаний аналіз дозволивши їй представити добрі оформлень методологічно
огляд літератури, який містить заключне резюме, яку відповідає меті та
завданням наукового дослідження.
Розділ «Матеріал та методи дослідження» написане за класичним
принципом. Спочатку детально описане групи жінок і, що особливо важливо,
детальна методика лікувально-профілактичних заходів. Автор проводити
чітке наукове обґрунтування використання партнерських пологів для
розродження жінок з рубцем на матці після кесарева розтину, починаючи
безпосередньо з етапу жіночої консультації і закінчуючи акушерським
стаціонаром. Методі дослідження, які використав автор є достатньо
сучасними і повністю відповідають основним вимогам до наукових робіт.
Викладення власних результатів досліджень представлено поетапно.
Так, на І етапі розглядаються основні показання для абдомінального
розродження на попередньому етапі. Після цього представлена клінічна,
психологічна і функціональна оцінка пропонованої методики для підвищення
частоти розродження жінок з рубцем на матці через природні пологові шляхи
на основі використання родинно-орієнтованих технологій та партнерських
пологів. Особливо вдалим тут є підбір тестів психологічної оцінки жінки в
різні періоди пологів, а також роль больового синдрому в розвитку
перинатальної патології.
Розділ «Обговорення результатів» написаний в класичному стилі з
використанням останніх даних вітчизняної та зарубіжної літератури, а також
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дискусії по основних аспектах зниження перинатальної патології жінок з
рубцем на матці після кесарева розтину. Представлені в даному розділі
матеріали мають безсумнівний теоретичний та практичний інтерес, так як
дозволяють розширити дані, які є, про складний механізм неспроможності
рубця на матці на сучасному етапі. Висновки є чіткими та лаконічними і
можуть бути використані і у практичній охороні здоров’я.
При проведенні детального рецензування зауважень принципового
характеру немає. Серед основних незначних недоліків можна виділити:
- відсутність результатів допплерометричних досліджень;
- ряд невдалих фразеологічних зворотів та русизмів в огляді літератури.
Для дискусії слід задати такі питання:
1) Яке ваше відношення до використання медикаментозної корекції
для профілактики плацентарної дисфункції в жінок з рубцем на
матці після кесарева ?
2) Яка тактика ведення жінок з 2 рубцями на матці ?
ЗАКЛЮЧЕННЯ
Дисертаційна робота Нецкар Ірини Петрівни «Оптимізація тактики
ведення жінок з рубцем на матці з використанням родинно-орієнтованих
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 ї 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 парі 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, гінекології
і педіатрії Дніпропетровського
медичного інституту традиційної і
нетрадиційної медицини,
д. мед. н., доцент
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