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Актуальність наукового дослідження

Відмінною рисою нинішнього і останніх десятиліть минулого століття є 

підвищення вимог до якості життя, прагнення поліпшити свій зовнішній 

вигляд, формування іміджу успішної людини з доглянутим обличчям і 

підтягнутою фігурою. Все це сприяло не тільки стрімкому розвитку 

косметології, а й формуванню нового напряму медицини - естетичної 

медицини і, як наслідок, розширення спектра послуг-, що надаються в салонах 

краси, косметологічних клініках і медичних центрах.

У зв'язку з цим особливої актуальності набувають питання якості 

надання косметологічних послуг і професійної підготовки косметологічних 

кадрів, знання і дотримання нормативно-правовий бази, наявність державних 

стандартів косметологічної допомоги.

Важливо, що ефективність косметологічних утручань підвищується в 

разі дотримання особою моделей здорової поведінки (достатнього фізичного 

навантаження, відмови від тютюну, алкоголю, достатньої тривалості сну) та 

уникнення інших чинників ризику хвороб шкіри та передчасного старіння: 

нераціонального харчування, нелікованих хвороб внутрішніх органів, 

патології опорно-рухового, зокрема, зубо-щелепного апарату, впливу 

ультрафіолетового опромінення). В то й же час відомо, що більша частина 

населення України практикує ризиковану поведінку, що підкреслює 

актуальність питання організації косметологічної допомоги в частині 

профілактики впливу різноманітних чинників ризику захворювань щкіри та 

передчасного старіння.



Актуальність теми дисертаційного дослідження Глєбової Є. Є. 

підтверджується й висновками міжнародних експертів щодо необхідності 

широкого запровадження пацієнторієнтованих комплексних (інтегрованих) 

послуг, враховуючи характерну для сучасності поліморбідність патологій, 

зокрема, за умов постаріння населення в Європейському регіоні.

За умов бурхливого розвитку ринку косметичних послуг, високий 

попит на них населення, виникають і специфічні ризики наслідків 

косметологічних утручань, оскільки численні процедури передбачають 

застосування косметичних і лікарських препаратів, засобів по догляду за 

шкірою, апаратних, ін’єкційних та оперативних методик, що значно 

підсилює актуальність даного дослідження.

Загалом вітчизняних досліджень, присвячених організації медичної 

допомоги пацієнтам з косметичними дефектами внаслідок патологічних і 

вікових змін шкіри, практично не існує. Тому дисертаційне дослідження 

Глєбової Є. Є. є актуальним і своєчасним.

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

Дисертація Глєбової Є. Є. виконувалася відповідно до плану наукових 

досліджень Національної медичної академії післядипломної освіти імені 

П. Л. Шупика (з 10.03.2021 -  Національного університету України імені 

П. Л. Шупика) та є фрагментом науково-дослідної роботи кафедри 

управління охороною здоров’я та публічного адміністрування 

«Обґрунтування моделей управління підсистемами охорони здоров’я та 

зміцнення популяційного здоров’я України відповідно до Європейських 

стратегій» (термін виконання 2015-2019 рр., № державної реєстрації 

011511002160). Власні дослідження автора є фрагментом даної науково- 

дослідної роботи

Ступінь обґрунтованості наукових положень дисертації, висновків 

і рекомендацій, сформульованих у дисертації, та їх достовірність

оцінюються як високі, що підтверджується достатнім обсягом матеріалів 

дослідження як первинних джерел інформації на всіх етапах дослідження.



адекватною сучасною статистичною обробкою даних, що дозволило 

отримати результати високого ступеня вірогідності для розв’язання 

поставлених завдань та досягнення мети дослідження.

Автором проведено теоретичний аналіз 221 наукових літературних 

джерел, нормативно-правових актів та статистично-дов^дникових матеріалів, 

контент-аналіз матеріалів 86 web-сайтів закладів охорони здоров’я, що 

надають косметологічну допомогу, цільовий аналіз 28 од. календарних 

щорічних планів циклів інтернатури, спеціалізації, стажування та 

тематичного удосконалення, навчальних планів і програм інтернатури, 

спеціалізації, сі ажування та тематичного удосконалення закладів до-та 

післядипломної медичної освіти України, 36 од. матеріалів наукових форумів 

та 515 од. науково-практичних публікацій за спеціальністю 

«Дерматовенерологія» за напрямом «Косметологічна допомога». Проведено 

аналіз 27 од. локальних нормативних та звітних документів закладів охорони 

здоров’я, обраних базами дослідження; оброблено анкетні опитувальники 

620 осіб -  пацієнтів закладів охорони здоров’я, обраних базами дослідження. 

З метою оцінки ефективності моделі організації медичної допомоги 

пацієнтам з косметичними дефектами використано дані 67 од. медичних карт 

амбулаторних хворих та 24 анкети експертів.

Зібраний статистичний матеріал оброблявся в обчислювальній 

лабораторії кафедри медичної інформатики НУ03 України імені 

П. Л. Щупика з використанням спеціалізованого пакету ліцензованих 

прикладних проірам SPSS (версія IBM SPSS Statistics 22) та MS Excel.

Обраховувались відносні величини з похибкою репрезентативності, 

коефіцієнти достовірності відмінностей в основній і контрольних групах, 

середні значення показників індексу якості життя (М) (в балах) з 

стандартною похибкою середнього (т ) загалом по вибірці, коефіцієнт 

кореляції Пірсона (г) з коефіцієнтом статистичної значимості (р) між двома 

змінними характеристиками вибірки -  віком респондентів та визначеним 

індексом оцінки якості життя.



Аналіз відповідей експертів здійснювався з визначенням середньої 

арифметичної бальних оцінок та середньоквадратичного відхилення (о). 

Ступінь узгодженості думок експертів визначалася за коефіцієнтом варіації 

(Су) для кожного об'єкта експертизи у відсотках.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

вперше в системі охорони здоров’я України:
обґрунтовано модель організації медичної допомоги пацієнтам з 

косметичними дефектами, інноваційним елементом якої є міждисциплінарна 

команда професіоналів як основна функціонально-структурна одиниця, що 

забезпечує задоволення потреб пацієнта у косметологічній допомозі;

обґрунтовано примірну типову програму комплексної медичної 

допомоги пацієнтам з косметичними дефектами як основу реалізації 

принципу міждисциплінарного підходу до надання медичної допомоги 

пацієнтам з косметичними дефектами;

доповнено наукові дані про вплив вікових змін шкіри на якість 

життя пацієнтів;

доповнено вітчизняні наукові дані про джерела доказової 

інформації про найкращу медичну практику за напрямом «Косметологія»;

узагальнено наукові дані про ризики косметологічних утручань 

та чинники ризику патологічних і вікових змін шкіри, що призводять до 

косметичних дефектів.

Удосконалено підходи до:

нормативно-правового регулювання організації косметологічної 

допомоги в частині його приведення у відповідність до нормативних вимог 

вітчизняної системи охорони здоров’я;

розробки кваліфікаційних характеристик лікарів- 

дерматовенерологів в частині компетентностей за напрямом «Косметологічна 

допомога» відповідно до Європейських рекомендацій;

розробки навчальних планів і програм навчальних циклів 

спеціалізації, інтернатури, тематичного удосконалення за спеціальністю



«Дерматовенерологія» шляхом доповнення розділами «Косметологічна 

допомога».

Набуло подальшого розвитку методичне забезпечення медико- 

соціальних досліджень шляхом обґрунтування та розробки опитувальника 

для визначення індексу оцінки якості життя пацієнтів з̂ віковими змінами 

шкіри на основі україномовної версії опитувальника з визначення індексу 

оцінки якості життя пацієнтів з дерматологічними захворюваннями 

Dermatology Life Quality Index (DLQI).

Теоретичне значення одержаних результатів опанованої 

дисертаційної роботи полягає в суттєвому доповненні теорії соціальної 

медицини в частині вчення про управління охороною здоров’я населення, 

зокрема, пацієнтам з косметичними дефектами внаслідок патологічних і 

вікових змін шкіри.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що її 

результати стали підставою для розробки;

моделі організації медичної допомоги пацієнтам з косметичними

дефектами;

- опитувальника для визначення індексу оцінки якості життя пацієнтів з 

віковими змінами шкіри;

- примірної типової програми комплексної медичної допомоги 

пацієнтам з косметичними дефектами.

Впровадження результатів дослідження здійснено:

- на галузевому рівні -  шляхом підготовки та видання 2-х 

інформаційних листів; підготовки проекту наказу МОЗ України «Про 

удосконалення косметологічної допомоги населенню з захворюваннями 

шкіри та її придатків, що призводять до косметичних дефектів, та/або з 

ознаками передчасного старіння», прийнятого до розгляду МОЗ України;

-на регіональному та місцевому рівні елементи моделі організації 

‘ медичної допомоги пацієнтам з косметичними дефектами впроваджено в



діяльність закладів охорони здоров’я, що засвідчено 19 актами 

впровадження.

Повнота викладення основних наукових результатів в 
опублікованих працях.

Результати дисертації опубліковані у 11 наукових працях (у т. ч. З -  

одноосібних), з них: у 5-ти статтях у наукових фахових виданнях України; 

статті у виданні, що входить до наукометричної бази Scopus; 3-х тезах в 

збірках матеріалів науково-практичних конференцій. Матеріали дисертації 

представлені у 2-х інформаційних листах.

Характеристика розділів, оцінка змісту та оформлення 

дисертаційної роботи

Дисертація викладена на 256 сторінках друкарського тексту, з них 

обсяг основного тексту 162 сторінки; містить 19 таблиць, 6 рисунків, 26 

додатків. Текст складається із вступу, шести розділів, висновків, практичних 

рекомендацій, списку використаних джерел. Бібліографія включає 223 

джерела, із них кирилицею -  132, латиною -  91, власних публікацій за темою 

дисертації -11 .

У вступі дисертаційної роботи розкривається актуальність 

дослідження, із визначенням мети та головних завдань, виконання яких 

розкриває зміст роботи та забезпечує досягнення її цілі. Представлено 

інформацію про об’єкт, предмет дослідження, наукову новизну, практичне та 

теоретичне значення отриманих результатів та їх апробацію.

Перший розділ «ПАТОЛОГІЧНІ ТА ВІКОВІ ЗМІНИ ШКІРИ ЯК 

СКЛАДОВА ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ. ОРГАНІЗАЦІЯ 

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ В СВІТІ ТА В УКРАЇНІ» 

присвячено теоретичному аналізу медико-соціальних, економічних і 

психологічних аспектів проблеми косметичних дефектів їх внеску в 

. популяційне здоров’я, зокрема, в частині впливу на якість життя пацієнтів, та 

чинників ризику, що сприяють розвитку захворювань шкіри й передчасного



старіння. У цьому розділі автор представляє, з позицій системного аналізу, 

історичний розвиток косметології як складової дерматовенерології, 

спираючись на вивчення досвіду організації дерматовенерологічної 

допомоги в світі та в Україні. Заслуговує на увагу застосування дисертантом 

маркетингового підходу до всебічного аналізу ринку косметологічних 

послуг, результати якого стали аргументами для визначення потреби у 

розробці моделі організації медичної допомоги пацієнтам з косметичними 

дефектами.

У викладенні матеріалів розділу присутній критичний аналіз, що 

засвідчило глибоке володіння автором сучасними даними по проблемі, яка 

вивчалась.

У другому розділі «ПРОГРАМА, МАТЕРІАЛИ, ОБСЯГ ТА 

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ» обґрунтовано методологічну основу 

дослідження, представлено його програму з послідовними етапами та 

завданнями, з переліком і обсягом інформаційних матеріалів. Окремий 

підрозділ присвячено методології соціологічного дослідження та експертної 

оцінки моделі організації медичної допомоги пацієнтам з косметичними 

дефектами, а також опису змісту та структури анкет соціологічного 

опитування, анкети експерта в авторській розробці.

Отже, автор методично грамотно підішпла до вирішення питань 

побудови програми дослідження, врахувавши особливості предмету 

дослідження, у  даному розділі визначені і розраховані види і обсяги 

інформаційної бази, доведено валідність обраних методів дослідження, що й 

зумовило достовірність і надійність отриманих результатів.

Третій розділ «ОРГАНІЗАЦІЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 

ПАЦІЄНТАМ З КОСМЕТИЧНИМИ ДЕФЕКТАМИ » дисертації містить 

результати аналізу діяльності закладів охорони здоров’я України, що 

отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної 

практики за спеціальністю «Дерматовенерологія», з організації медичної



допомоги пацієнтам з косметичними дефектами внаслідок патології шкіри та 

хронологічного та/або передчасного старіння.

У цьому розділі автор доводить, що в закладах охорони здоров’я,

обраних базами дослідження, віддзеркалюються загальні проблеми

організації косметологічної допомоги в галузі: при широкому спектрі
•* •

косметологічних утручань обмежено використовуються наявні ресурсні 

потужності (кадрові, матеріально-технічні, інформаційні) в частині 

забезпечення комплексної медичної допомоги пацієнтам з патологічними й 

віковими змінами шкіри; сконцентрованість медичної допомоги на 

локальних проблемах шкіри та її придатків.

Дисертант показує, що використання доказових медичних технологій з 

косметологічної допомоги притаманно лише 16,0±0,039% ліцензіатів та 

звертає увагу на те, що навчальні плани та програми циклів інтернатури, 

спеціалізації та підвищення кваліфікації за спеціальністю 

«Дерматовенерологія» містять обмежений перелік питань за розділом 

«Косметологічна допомога».

Суттєвим аргументом до визначення організаційної патології системи 

косметологічної допомоги населенню України є те, що її нормативне 

забезпечується галузевим наказом, чинним з 1982 р.; вітчизняне 

законодавство не гармонізовано з Європейськими рекомендаціями щодо 

якості й безпеки косметичних засобів та виробів медичного призначення 

(препаратів гіалуронової кислоти); кваліфікаційні характеристики лікарів- 

дерматовенерологів не містять вимог до професіоналів за напрямом 

«Косметологія» з урахуванням специфічних особливостей косметологічних 

утручань; навчальні плани і програми підвищення кваліфікації лікарів- 

дерматовенерологів не містять розділів за напрямом ««Косметологічна 

допомога», як це практикується в країнах Європейського Союзу.

Висновки і пропозиції третього розділу достовірні та обґрунтовані і 

визначаються науковою новизною та практичьюю значимістю результатів 

дослідження автора.



у  четвертому розділі «ОЦІНКА ЗАГАЛЬНОГО СТАНУ 

ЗДОРОВ’Я, ЧИННИКІВ РИЗИКУ ПЕРЕДЧАСНОГО СТАРІННЯ 

ШКІРИ ТА ЯКОСТІ ЖИТТЯ ПАЦІЄНТІВ З КОСМЕТИЧНИМИ 

ДЕФЕКТАМИ (АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ СОЦІОЛОГІЧНОГО 

ДОСЛІДЖЕННЯ)» на підставі оцінки загального стану здоров’я та якості 

життя пацієнтів з косметичними дефектами автор визначає фактори ризику 

передчасного старіння шкіри, доводить їх негативний вплив на 

психоемоційний стан пацієнтів та на якість їхнього життя.

Результати, викладені у даному розділі, в поєднанні з результатами 

попереднього етапу дослідження, є переконливими в тому, що вирішення 

проблеми надання косметологічної допомоги в Україні, перш за все, 

потребує комплексного підходу до удосконалення її організації.

У п’ятому розділі «МЕДИКО-СОЦІАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ 

ТА РОЗРОБК4 МОДЕЛІ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 

ПАЦІЄНТАМ З КОСМЕТИЧНИМИ ДЕФЕКТАМИ» автор, на підставі 

узагальнення результатів власних досліджень акцентує увагу на 

недосконалість вітчизняної нормативно-правової бази з питань її організації, 

низький освітній рівень споживачів косметологічних послуг, 

вузькоспеціалізований підхід до лікування хвороб шкіри та обмежене 

використання наявних потужностей багатопрофільних закладів охорони 

здоров’я; обмежене використання в косметологічній практиці джерел 

доказової інформації та обгрунтовує принципові підходи до розробки 

моделі організації медичної допомоги пацієнтам з косметичними дефектами, 

включаючи до її функціонально-організаційної структури такі інноваційні 

елементи як : комплексний підхід до надання медичної допомоги пацієнтам з 

косметичними дефектами, використання міждисциплінарних утручань на 

основі встановлення причинно-наслідкових зв’язків патології шкіри та її 

придатків і хвороб інших органів і систем, міждисциплінарні команди 

професіоналів різних спеціальностей; удосконалені технології освітньо- 

профілактичної роботи з населенням.



Хочу підкреслити панорамність авторського підходу щодо вирішення 

зазначеної медико-соціальної проблеми. Вважаю, цей розділ сильною 

стороною дисертаційного дослідження. Саме досконало сплановане й 

проведене автором комплексне медико-соціальне дослідження дозволило 

обґрунтувати та розробити вкрай необхідну для сучасної системи медичного 

обслуговування модель організації медичної допомоги пацієнтам з 

косметичними дефектами , про що свідчать науково обґрунтовані результати 

та сформульоване положення наукової новизни.

Висновки даного розділу логічні, достовірні, обґрунтовані й 

характеризуються науковою новизною та практичною значимістю 

результатів дослідження автора.

Заключний, шостий розділ « ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ОЦІНКА 

ЕФЕКТИВНОСТІ МОДЕЛІ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 

ПАЦІЄНТАМ З КОСМЕТИЧНИМИ ДЕФЕКТАМИ» присвячений 

впровадженню окремих елементів запропонованої моделі в практику роботи 

профільних закладів охорони здоров’я. Проведена оцінка медичної, 

соціальної та економічної ефективності та експертна оцінка моделі. Автором 

сумісно з науковим керівником розроблено проект наказу МОЗ України як 

вітчизняного регуляторного акту організації косметологічної допомоги, на 

відміну від наказу МОЗ СРСР 1982 р., що й досі регулює надання 

косметологічної допомоги в Україні.

За результатами дослідження автор розробила й розмістила в 

соціальних мережах освітні матеріали за темою профілактики чинників 

ризику передчасного старіння й хвороб щкіри. Запропонована функціональна 

одиниця -  міждисциплінарної команди професіоналів -  та типова програма 

для міждисциплінарних утручань як основи її роботи впроваджені в 

організаційну структуру закладів охорони здоров’я, що надають 

косметологічну допомогу, що засвідчено 19 актами впровадження. 

Обґрунтована, розроблена та впроваджена за окремими елементами модель



організації медичної допомоги пацієнтам з косметичними дефектами високо 

оцінена кваліфікованими експертами.

Даний розділ підкреслює завершеність дисертаційної роботи, яка є 

цінною як в науковому, так і практичному значенні.

Загальні висновки та практичні рекомендації аргументовані, містять 

фактичний матеріал, логічно випливають зі змісту роботи відповідно до 

кожного із поставлених завдань й у концентрованому вигляді відображають 

результати дисертаційної роботи.

Вивчення матеріалів дисертації дозволяє зробити висновок, ш,о наукові 

результати, отримані автором, базуються на ґрунтовній та всебічній розробці 

медико-соціальній проблеми, що досліджується, оригінальному підході до її 

розв’зання, через вирішення пріоритетного завдання з удосконалення 

організації медичної допомоги пацієнтам з косметичними дефектами .

Результати дослідження мають достатній ступінь достовірності, яка 

обумовлена використанням великого обсягу аналітичних і статистичних 

даних, а також сучасними методами наукових досліджень.

Під час ознайомлення з текстом дисертації плагіату та порушень 

етичних засад проведення наукового дослідження не виявлено.

При загальній позитивній оцінці роботи, як актуального та сучасного 

дослідження, хочу отримати відповіді на деякі запитання дискусійного 

характеру:

1 .Національне законодавство України не дає однозначної відповіді 

щодо регулювання косметології, косметологічної діяльності, медичної 

допомоги при косметологічних проблемах шкіри. На Вашу думку, які 

косметологічні послуги можливо розцінювати як медичну практику? Хто 

може займатися діяльністю у сфері косметології: лікар чи умовний «фахівець 

краси»?

2. Як вирішується питання стандартизації застосування лікарських 

косметичних засобів на сьогодні в Україні? Чи наявні розбіжності у



визначенні основних понять у цій сфері, які необхідно привести у 

відповідність з міжнародними стандартами?

ВИСНОВОК
•* •

Дисертаційна робота Глєбовой Євгенії Євгенїївни на тему «Медико- 

соціальне обґрунтування моделі організації медичної допомоги пацієнтам з 

косметичними дефектами» на здобуття ступеня доктора філософіГ за 

спеціальністю 222 Медицина галузі знань Охорона здоров’я (наукова 

спеціальність «Соціальна медицина») є самостійним, завершеним науковим 

дослідженням, в якому на підставі глибокого системного вивчення 

важливого питання -  організації косметологічної допомоги населенню 

України та світу - здійснено медико-соціальне обґрунтування моделі 

організації медичної допомоги пацієнтам з косметичними дефектами, 

основними елементами якої стали: удосконалення нормативно-правового 

регулювання косметологічної допомоги в Україні; запровадження 

мультидисциплінарного підходу до профілактики й лікування хвороб шкіри, 

що призводять до косметичних дефектів; запровадження безперервного 

професійного навчання лікарів-дерматовенерологів за напрямом 

«косметологічна допомога»; забезпечення якості косметологічної допомоги, 

зниження ризиків косметологічних утручань. Результати впровадження 

окремих елементів моделі в практику роботи закладів охорони здоров’я 

довели медичну, соціальну та економічну ефективність моделі.

Представлена дисертаційна робота Глєбовой Євгенії Євгеніївни на тему 

«Медико-соціальне обґрунтування моделі організації медичної допомоги 

пацієнтам з косметичними дефектами» за своєю актуальністю, науковою 

новизною, методичним рівнем обробки наукової та дослідницької 

інформації, теоретичним узагальненням та практичним значенням отриманих 

результатів, рівнем впровадження, , повнотою викладення матеріалів в 

опублікованих наукових працях, повністю відповідає вимогам пп. 10, 11



«Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора 

філософіГ», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

06.03.2019 № 167, відносно дисертацій на здобуття ступеня доктора 

філософіГ, а її авторка Глебова Євгенія Євгеніївна заслуговує на присудження 

ступеня доктора філософіГ за спеціальністю 222 «Медицина» галузі знань 

«Охорона здоров’я» (наукова спеціальність «Соціальна медицина»).

Офіційний опонент 
головний лікар, заступник директора 
з клінічної роботи, головний 
науковий співробітник 
наукового відділу організації 
охорони здоров’я Державної наукової 
установи «Науково-практичний центр 
профілактичної та клінічної медицини» 
Державного управління справами, 
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