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«Удосконалення технологій періопераційної профілактики делірію у пацієнтів 
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Комісія, створена згідно з Наказом ректора Запорізького державного 
медичного університету № 273 від 27.05.2021 р., у складі: завідувач кафедри 
медицини катастроф, військової медицини та нейрохірургії Запорізького 
державного медичного університету, доктор медичних наук, професор Перцов 
В.І. (голова) та рецензенти: професор кафедри дитячих хвороб ФПО 
Запорізького державного медичного університету, доктор медичних наук, 
професор Курочкін М.Ю. і доцент кафедри дитячої хірургії та анестезіології 
Запорізького державного медичного університету, кандидат медичних наук, 
доцент Анікін І.О. проаналізувала результати виконання здобувачем ступеня 
доктора філософії, аспірантом кафедри анестезіології та інтенсивної терапії 
ЗДМУ Демитер Інною Миколаївною освітньо-наукової програми, 
індивідуального плану наукових досліджень, ознайомилася з текстом дисертації 
та опублікованими науковими статтями та тезами за напрямом дисертації, 
висновком комісії з біоетики Запорізького державного медичного університету 
№ 5 від 03.06.2021 року, висновком комісії з перевірки первинної документації, 
метрології № 360 від 28.05.2021 року та результатом перевірки на плагіат. А 
також заслухала доповідь здобувана у вигляді презентації дисертаційної роботи 
на фаховому семінарі та відповіді здобувана на запитання учасників фахового 
семінару.

Актуальність теми дисертації. У всьому світі невпинно зростає частка 
людей похилого віку, а разом з тим і кількість оперативних втручань серед 
пацієнтів доросліше 60 років. Післяопераційний делірій часте ускладнення саме 
у пацієнтів похилого віку, котре призводить до збільшення тривалості 
стаціонарного лікування, перебування у ВІТ, росту летальності та тривалих 
когнітивних порушень, що провокують втрату соціальної функції та 
функціональної незалежності. Залежно від області хірургії, тяжкості 
оперативного втручання та сукупності провокуючих та сприяючих факторів 
ризику інцидентність ПОД варіює від 3 до 65 %. Геріатричні пацієнти більш 
схильні до розвитку ПОД, через наявність мультиморбідності та крихкості та 
вихідного когнітивного дефіциту. В залежності від типу хірургії данні з 
інцедентності ПОД різняться та частіше делірій зустрічається після операцій з



приводу перелому стегна, в кардіохірургії та при операціях на шлунково- 
кишковому тракті. Незважаючи на високу частоту, в Україні делірій часто 
залишається нерозпізнаним, через недосконалість оцінки. Потребують 
подальшого вивчення фактори ризику ПОД та методи профілактики делірію 
після операцій на органах черевної порожнини.

Таким чином, тема дисертаційної роботи Демитер І. М. «Удосконалення 
технологій періопераційної профілактики делірію у пацієнтів похилого віку», є 
актуальною, дослідження має значущість як з теоретичної точки зору, так і на 
практиці

Новизна дослідження та одержаних результатів. Удосконалено 
інформативні критерії передопераційного прогнозування розвитку ПОД з 
урахуванням сукупності значень, таких як вік, функціональний статус, 
алкоголізм в анамнезі, порушення слуху, наявність делірію в анамнезі, 
ургентність оперативного втручання, об’єм оперативного втручання, 
знаходження у відділенні інтенсивної терапії, а також запальна відповідь, яку 
визначають за рівнем лейкоцитів.

Удосконалено порогові значення сприяючих факторів ризику делірію 
серед геріатричних пацієнтів: вік > 78 років (Se=56,2 %, Sp=82,l %, р = 0,02, 
AUC = 0,705), оцінка за Mini-Cog < 3 бали (Se = 87,5%, Sp = 53,5%, р = 0,01, 
AUC = 0,756), оцінка за шкалою Delphi > 7 балів (Se = 81,25%, Sp = 78,57%, 
AUC = 0,8, р < 0,001), оцінка зношеності за Frailty > 3 бали (Se = 68,7%, Sp = 
53,5%, AUC = 0,647, р = 0,06), а рівень лейкоцитів сягає 13,4* 109/л (Se = 57,1% 
Sp = 85,2 %, AUC -  0,698, р = 0,03).

Удосконалено періопераційну профілактику ПОД серед пацієнтів високого 
ризику, запропоновано та впроваджено в практику алгоритм ведення пацієнтів 
похилого віку в ургентній абдомінальній хірургії.

Теоретичне значення отриманих результатів полягає в тому, що у 
роботі доповнені наукові знання про зношеність, когнітивні порушення, ризик 
післяопераційного делірію та профілактику післяопераційного делірію у 
геріатричних пацієнтів.

Практичне значення отриманих результатів. Отримані результати 
доповнили уявлення про передопераційну оцінку рівня зношеності, 
когнітивних порушень та ризику делірію, а також алгоритм періопераційного 
ведення геріатричних пацієнтів високого ризику. Пацієнтам з високим ризиком 
розвитку післяопераційного делірію (оцінка за шкалою Delphi >7 балів) в 
поєднанні з немедикаментозними методами профілактики ПОД слід уникати 
післяопераційного знеболення наркотичними анальгетиками та 
використовувати одну з реґіонарних технік знеболення передньої черевної 
стінки (ТАР -  блок або RshBl) або подовжену епідуральну аналгезію.



Геріатричним пацієнтам з високим ризиком розвитку ПОД та оцінкою за RASS 
>1 балів, слід розглянути комбінацію вищеперерахованих методів з інфузією 
дексмедетомедіну протягом 24 годин після оперативного втручання в дозуванні 
0,1 мкг/кг/год.

Результати дослідження впроваджено в практику та використовуються в 
роботі відділень анестезіології та інтенсивної терапії КНП «Міська лікарня 
екстреної та швидкої медичної допомоги» ЗМР, КНП «Миколаївська обласна 
клінічна лікарня» МОР, ТОВ «Візує» та ТОВ «Вітацентр», ТОВ «INTO-SANA» 
м. Одеса. Матеріали роботи впроваджені у педагогічний процес та наукову 
роботу кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Запорізького державного 
медичного університету. Впровадження підтверджуються відповідними актами.

Ступінь обгрунтованості та достовірності наукових положень, 
висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації. Сформульовані в 
дисертації положення, висновки і рекомендації базуються на достатній 
кількості дослідницького матеріалу (ЗО пацієнтів у групі порівняння, 45 
пацієнтів в контрольній групі та 60 пацієнтів у групі дослідження) із 
застосуванням сучасних клінічних, клініко -  лабораторних, інструментальних 
методів дослідження та статистичної обробки матеріалу.

Всі дослідження узгоджені Комісією з питань біоетики Запорізького 
державного медичного університету (протокол засідання № 5 від 03.06.2021), 
не містять даних, які суперечать сучасним вимогам біоетики та морально- 
етичних норм. Достовірність первинних матеріалів дисертації перевірена 
комісією, яка була створена наказом ректора Запорізького державного 
медичного університету № 379 від 07.10.2020 року про «Про склад комісії з 
перевірки первинної науково-дослідної документації З ДМУ», у складі: 
головуючий -  д.мед. н., професор Усачова О.В.; секретар -  д.біол.н., доцент 
Павлов С.В.; члени комісії: к.мед.н., доцент Гайдаржи Є.І., головний метролог 
Марченко С.М. Всі документи оформлені відповідно до існуючих вимог, 
результати досліджень оброблені сучасними статистичними методами аналізу 
на персональному комп’ютері. Первинна документація за обсягом та 
характером досліджень повністю відповідає даним наведеним в дисертаційній 
роботі. Робота виконана на метрологічно повіреній дослідницькій апаратурі та 
повіреним інструментом. За результатами повірки дослідницької апаратури 
видано Експертний метрологічний висновок № 360 від 28.05.2021 року.

Повнота викладення матеріалів дисертації в опублікованих працях. 
Основні результати і нові наукові положення дисертації повністю опубліковані 
в наукових журналах та в матеріалах науково-практичних конференцій.

За матеріалами дисертації опубліковано 12 наукових праць, з них 6 статей, 
серед яких 5 - у  фахових наукових виданнях України, 1 стаття у науковому



виданні зарубіжної країни, яка входить до Європейського Союзу (Польща), 5 -у  
матеріалах конгресів та наукових конференцій, 1 патент України на корисну 
модель. Автор не використовувала у своїй роботі ідеї та розробки співавторів 
публікацій.

Конкретний особистий внесок дисертанта в одержання наукових 
результатів, що виносяться на захист. Дисертація є самостійною науковою 
працею здобувала. Ідея роботи була сформульована сумісно з науковим 
керівником, завідувачем кафедри Воротинцевим С.І. Дисертантом самостійно 
проведений інформаційний пошук, проаналізована сучасна наукова література з 
теми роботи, сформульовані мета та завдання дослідження та розроблено 
дизайн його виконання. З добувач особисто систематизувала отримані 
результати, написала всі розділи дисертаційної роботи, підготувала до друку 
наукові праці, впровадила наукові розробки в роботу лікувальних закладів 
України. Автор не запозичувала ідеї та розробки співавторів публікацій.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної 
роботи доповідалися та обговорювалися на міжнародних та всеукраїнських 
наукових конференціях: Актуальні питання анестезіології та інтенсивної терапії 
(м. Бердянськ, 2017), Конгресі анестезіологів України (м. Київ, 2017), 
Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю 
«Актуальні питання сучасної медицини і фармації» (до 50-річчя заснування 
ЗДМУ) (м. Запоріжжя, 2018), Всеукраїнській науково-практичній конференції з 
міжнародною участю «Актуальні питання сучасної медицини і фармації 2019» 
(м. Запоріжжя, 2019), Конгресі анестезіологів України 2019 (м. Київ, 2019), 
Конгресі анестезіологів України (м. Дніпро, 2020), Всеукраїнській науково- 
практичній конференції молодих вчених та студентів з міжнародною участю 
«Сучасні аспекти медицини та фармації -  2021» (on-line, м. Запоріжжя, 2021).

Недоліки дисертації щодо її змісту та оформлення. Дисертаційна робота 
Демитер Інни Миколаївни «Удосконалення технологій періопераційної 
профілактики делірію у пацієнтів похилого віку» є закінченим науковим 
дослідженням, у якому отримані нові науково обґрунтовані результати. 
Принципових зауважень щодо змісту і оформлення дисертації немає, окремі 
стилістичні помилки не знижують загальну цінність дисертації.

Відповідність дисертації вимогам, що пред’являються до дисертацій 
на здобуття ступеня доктора філософії. Дисертаційна робота Демитер Інни 
Миколаївни «Удосконалення технологій періопераційної профілактики делірію 
у пацієнтів похилого віку» (науковий керівник -  д.мед.н, завідувач кафедри 
анестезіології та інтенсивної терапії Воротинцев С.І.) є закінченим науковим 
дослідженням, яка присвячена актуальній темі сучасної анестезіології: 
удосконаленню профілактики післяопераційного делірію у пацієнтів похилого



віку шляхом застосування реґіонарних технік знеболення. Результати 
дисертаційного дослідження відрізняються науковою новизною і практичним 
значенням для сучасної анестезіології.

За формою і структурою дисертація відповідає основним вимогам, що 
пред’являються до дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії.

У дисертації та наукових публікаціях не виявлено ознак плагіату.

ВИСНОВОК
Розглянувши дисертацію Демитер Інни Миколаївни «Удосконалення 

технологій періопераційної профілактики делірію у пацієнтів похилого віку» та 
наукові публікації, у яких висвітлені основні наукові результати дисертації, 
визначивши особистий внесок у всіх зарахованих за темою дисертації наукових 
публікаціях, опублікованих із співавторами (додаток 1), вважаємо, що робота 
актуальна для сучасної анестезіології, являє собою самостійно виконану 
закінчену наукову працю, яка проведена із застосуванням сучасних методів 
клінічного дослідження, має наукову новизну, практичну значимість, адекватну 
поставленій меті та задачам. Основні результати, нові наукові положення та 
висновки, сформульовані у дисертації, повністю опубліковані в наукових 
публікаціях, зарахованих за темою дисертації, в роботі відсутні порушення 
академічної доброчесності. Біоетична експертиза проведених досліджень 
підтверджена висновком комісії з біоетики Запорізького державного медичного 
університету № 5 від 03.06.2021 року, за результатами повірки дослідницької 
апаратури, на якій виконувалися дисертаційні дослідження, видано Експертний 
метрологічний висновок № 360 від 28.05.2021 року. Дисертаційна робота 
повністю відповідає вимогам, передбаченим п.п. 10,11 «ПОРЯДКУ проведення 
експерименту з присудження ступеня доктора філософії», затвердженого 
Постановою Кабінету Міністрів України № 167 від 6 березня 2019 року та їх 
змінам від 21.10.2020 р № 979 відносно дисертацій на здобуття ступеня доктора 
філософії та може бути рекомендована до офіційного захисту в спеціалізованій 
вченій раді.

Комісія рекомендує ректору ЗДМУ порушити клопотання перед МОН 
України про утворення спеціалізованої Вченої ради для розгляду та проведення 
разового захисту дисертації Демитер Інни Миколаївни у складі:

Голова спеціалізованої вченої ради: доктор медичних наук, професор 
Перцов Володимир Іванович, завідувач кафедри медицини катастроф, 
військової медицини та нейрохірургії Запорізького державного медичного 
університету МОЗ України, м. Запоріжжя;

Рецензент: доктор медичних наук, професор Курочкін Михайло
Юрійович, професор кафедри дитячих хвороб ФПО Запорізького державного



медичного університету МОЗ України, м. Запоріжжя;
Рецензент: кандидат медичних наук, доцент Анікін Іван Олександрович, 

доцент кафедри дитячої хірургії та анестезіології Запорізького державного 
медичного університету МОЗ України, м. Запоріжжя;

Опонент: доктор медичних наук, доцент Кріштафор Артур Анатолійович, 
доцент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Дніпровського державного 
медичного університету МОЗ України, м. Дніпро;

Опонент: доктор медичних наук, професор Галушко Олександр
Анатолійович, професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії 
Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ 
України, м. Київ.

Голова комісії та фахового,>семінару з попередньої експертизи
'*■' .... . .. ...  ̂•} •дисертації, заступник голови ст[

і НІ 0*2% /  C mдоктор медичних наук, професор:| л
В! и

Рецензенти: а\  £}£/с/ґ]̂  , у

доктор медичних наук, ПрофеСОЦу^^вкн^4̂  V'J
tff Ь rr ол

кандидат медичних наук, доцент.' I . ' ту

ПИС _____

ГВЕРДЖУЮ
Запорізького

В.І. Перцов

7 м
М.Ю.Курочкін

Д  П И С Г / А

Е РДЖУ Ю
І.О.Анікін

Г  м



Додаток 1
СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ ПРАЦЬ НА ТЕМУ

ДИСЕРТАЦІЇ

1. Демитер І.М., Воротинцев С.І. Післяопераційний делірій у планових 
пацієнтів похилого віку. Вісник проблем біології і медицини. 2019. Т.2, № 149. 
С.І34-137 (Дисертантом проведено аналіз літератури, відбір, клінічне 
обстеження хворих, аналіз лабораторних показників, статистичний аналіз 
отриманих даних, підготовка статті до друку).

2. Demyter Inna, Gudz Dmytro, Vorotyntsev Sergii. Incidence of postoperative 
delirium according to cognitive status, improvedresponsiveness and inflammatory 
response at elderly patients in urgent abdominal surgery. Journal of Education. 
Health and Sport. 2019. N9(11). P.163-173.eISSN2391-8306 Дисертантом 
проведено відбір пацієнтів, їх обстеження та лікування, статистичний аналіз 
даних, інтерпретація отриманих результатів, оформлення статті).

3. Демитер І. М., Воротинцев С. І., Доля О. С., Гудзь Д. П. Профілактика та 
періопераційний скринінг післяопераційного делірію серед ургентних пацієнтів 
похилого віку. Вісник проблем біології і медицини. 2020. № 156. С. 22-26. 
Дисертантом проведено вивчення та аналіз літератури, оформлення 
статті).

4. Демитер І. М., Воротинцев С. І., Доля О. С. Фактори ризику 
післяопераційного делірію в некардіальній хірургії. Вісник проблем біології і 
медицини. 2020. № 158. С.108-113. (Дисертантом проведено відбір, клінічне 
обстеження хворих, статистичний аналіз отриманих даних, підготовка 
статті до друку).

5. Демитер І.М., Воротинцев С.І., Доля О.С. Післяопераційний делірій і
когнітивні порушення при застосуванні регіонарних технік післяопераційного 
знеболювання. Медицина невідкладних станів. 2020. Т. 16. №7. С. 60-66. 
Дисертантом проведено відбір пацієнтів, їх обстеження та лікування, 
статистичний аналіз даних, інтерпретація отриманих результатів,
оформлення статті).

6. Демитер І. М. Удосконалення технологій періопераційної профілактики 
делірію у пацієнтів похилого віку/ І.М. Демитер, О.С. Доля, Д.П. Гудзь та 
ін J /Вісник проблем біології і медицини. 2021. №159. С.47-53.

(Дисертантом проведено аналіз літератури, відбір, клінічне обстеження 
хворих, аналіз лабораторних показників, статистичний аналіз отриманих 
даних, підготовка статті до друку).

7. Демитер І.М., Воротинцев С.І. Геріатрична анестезіологія: найцікавіші 
публікації 2016-2017 років. Актуальні питання анестезіології і інтенсивної



терапії', матеріали конференцій Асоціації анестезіологів Запорізької області 
(Бердянськ, 08-09 вересня 2017 р.). Бердянськ, 2017. С. 10-14. (Дисертантом 
проведено вивчення та аналіз літератури, написання тез).

8. Момот Н.В.,Воротинцев С.І., Демитер І.М., Гриценко К.В. ТАП-блок 
для післяопераційного знеболювання в ургентній абдомінальній хірургії. 
Інноваційні технології та методики в анестезіології та IT: тези одинадцятого 
Британо-українського симпозіуму (Київ, 17-20 квітня 2019 р.). Київ, 2019. С. 
241. (Дисертантом проведено відбір пацієнтів, клінічне обстеження та 
лікування, оформлення тез).

9. Демитер І.М., Воротинцев С.І., Доля О.С., Гудзь Д.П. Інцидентність 
ПОД та рівень когнітивних порушень при застосуванні регіонарних технік для 
післяопераційного знеболення в ургентній абдомінальній хірургії. Pain, 
anaesthesia and intensive care: тези доп. конгресу анестезіологів України, (м. 
Київ, 25-26 вересня 2020 р.). Київ, 2020. С. 78. (Дисертант провела відбір 
пацієнтів, клінічне обстеження, брала участь у  лікуванні, провела 
статистичний аналіз отриманих результатів, оформлення тез).

10. Демитер І.М., Воротинцев С.І. Фактори ризику післяопераційного 
делірію в некардіальній хірургії. Молодіжна анестезіологічна конференція 
«Тріщинські читання»: матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю (м. Київ, 
15-17 жовтня 2020р). Київ, 2020. С. 14. (Дисертантом проведено відбір 
пацієнтів, клінічне обстеження, лікування, статистичний аналіз отриманих 
результатів та оформлення тез).

11. Демитер І.М., Воротинцев С.І, Доля О.С. Інцидентність 
післяопераційного делірію та когнітивних порушень у пацієнтів похилого віку 
при планових оперативних втручаннях. Сучасні аспекти медицини та 
фармації-2018: тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених з міжнар. 
участю (до 50-річчя заснування ЗДМУ) Запоріжжя, 17-18 травня 2018 р. 
Запоріжжя, 2018. С 50-51. (Здобувач провела збір клінічного матеріалу, його 
аналіз та статистичну обробку, написання тез).

12. Спосіб вибору профілактики післяопераційного делірію у пацієнтів 
похилого віку: пат. 144118 Україна: МПК G01N 33/50 (2006.01). №и201911452; 
заявл. 26.11.2019; опубл. 10.09.20, Бюл. № 17. Зс. (Дисертантом проведено 
патентно-інформаційний пошук, формування формули винаходу та підготовка 
корисної моделі до патентування).


