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ПРИВІТАННЯ 
ректора Харківського національного медичного університету, 

члена-кореспондента Національної академії медичних наук України,  

заслуженого лікаря України, д.мед.н., проф. В.М. Лісового 

учасникам науково-практичної конференції з міжнародною участю  

«Громадське здоров’я в Україні: проблеми та способи їх вирішення» 

(до 95-річного ювілею з дня заснування кафедри  

громадського здоров’я та управління охороною здоров’я  

Харківського національного медичного університету) 

 
Шановні учасники конференції, науковці та студентство! 

 
Щиро радий вітати Вас на науково-практичній конференції, присвя-

ченій 95-й річниці з дня заснування першої на теренах сучасної України 
кафедри соціальної гігієни Харківського медичного інституту (нині – ка-
федри громадського здоров’я та управління охороною здоров’я Харківсь-
кого національного медичного університету), діяльність якої спрямовано 
на озброєння майбутніх лікарів необхідними знаннями та навичками з пи-
тань демографії з медичною статистикою, соціальних хвороб, організації 
охорони здоров’я. 

За доволі тривалу історію свого функціонування, кафедра-ювіляр 
декілька разів змінювала свою назву: соціальної гігієни (1923–1941 рр.), 
організації охорони здоров’я (1941–1966 рр.), соціальної гігієни та органі-
зації охорони здоров’я (1966–1993 рр.), соціальної медицини, організації 
та економіки охорони здоров’я (1993–2017 рр.), громадського здоров’я та 

управління охороною здоров’я (2017 р. і дотепер). Попри зміну її назви, на 
кафедрі завжди приділяли значну увагу якості навчального процесу, що 
було можливим завдяки виваженій кадровій роботі, яку проводили її заві-
дувачі: Мусій Григорович Гуревич (1923–1925 рр.), Сергій Аркадійович 
Томілін (1925–1932 рр.), Зіновій Анатолійович Гуревич (1933–1974 рр.), 
Ніна Олександрівна Галічева (1974–2002 рр.), Віктор Андрійович Огнєв 
(2002 р. і дотепер). Саме завдячуючи гарному мікроклімату в колективі, 
кафедра завжди була майданчиком для становлення та розвитку кваліфі-
кованого науково-педагогічного складу, де молодь брала приклад зі зна-
них учених соціал-гігієністів, як-от: Л.А. Абрамович, Й.О. Арнольді, 
Ф.Й. Гройссер, К.Ф. Дупленко, С.М. Екель, А.І. Корнілова, А.Я. Малош-
тан, Д.І. Мац, А.М. Мерков, І.І. Овсієнко, П.Т. Петров, С.З. Ткаченко, 
І.Д. Хорош та ін. Закономірним наслідком цього є численні дисертації на 
здобуття наукового ступеню доктора та кандидата медичних наук, які ви-
конано на кафедрі. 

На кафедрі громадського здоров’я та управління охороною здоров’я 
нині працює шість докторів і п’ятнадцять кандидатів наук. Професорсько-
викладацький склад кафедри протягом усього часу її існування не лише 
забезпечував якісне викладання навчальних дисциплін («Історія медици-
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ни», «Соціальна медицина та охорона здоров’я», «Економіка охорони здо-
ров’я»), а й приймає активну участь у розвитку вітчизняної науки, що 
знайшло своє відображення у численних монографіях, об’єктах інтелекту-
альної власності (патенти, авторські свідоцтва), методичних рекомендаці-
ях з впровадження результатів НДР, публікаціях у фахових виданнях, вис-
тупах на наукових комунікативних заходах та ін. Наукові здобутки кафед-
ри та новації світової науки також активно використовуються в навчаль-
ному процесі. Співробітники кафедри є співвиконавцями бюджетної НДР 
«Наукове обґрунтування медико-соціальної клінічної концепції з охорони 
громадського здоров’я населення індустріального мегаполісу від екологіч-
ної патології хімічного ґенезу», а також проводять дослідження, спрямо-
вані на покращання стану здоров’я та якості життя населення України, а 
також удосконалення публічного управління розвитком вітчизняної сис-
теми охорони здоров’я. Провідні науковці кафедри здійснюють успішне 

керівництво аспіратами та докторантами, а також беруть активну участь у 
роботі спеціалізованих вчених рад з правом прийняття до розгляду та про-
ведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеню доктора (кан-
дидата) наук. 

Плідна співпраця з вітчизняними та закордонними колегами, лікаря-
ми та управлінцями сфери охорони здоров’я є запорукою подальшого по-
кращання іміджу кафедри та професійного розвитку її співробітників. За-
лучення до наукової діяльності студентів сприяє притоку на кафедру мо-
лоді, яка стане її майбутнім і гідними продовжувачами наявних традицій. 

Для Харківського національного медичного університету наука є од-
ним із пріоритетних напрямів діяльності, тому проведення цієї науково-

практичної конференції є не лише даниною звитягам кафедри громадсько-
го здоров’я та управління охороною здоров’я, а і можливістю як для зна-
них, так і молодих учених оприлюднити результати власних наукових дос-
ліджень, обмінятись думками та ідеями, виокремити проблеми розвитку 
вітчизняної системи охорони здоров’я й запропонувати шляхи їх вирішен-
ня, розширити професійні контакти. 

Від свого імені бажаю всім учасникам конференції творчого натх-
нення, конструктивних дискусій та результативної співпраці. 
 
 

Ректор                                                                              В.М.Лісовий 
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tary education of the population. The necessary information should be provided 
through the media, within the framework of education programs and sanitary 
education, and cover all groups of the population. Developing clear and acces-
sible guidelines for adults and children to support normal body weight, motor 
activity, sleep patterns and the proper use of electronic devices, the mandatory 
inclusion of sanitary education in the curriculum of child care facilities, school 
interventions, and the creation of educational programs for individual and fami-
ly levels will significantly increase the awareness of children and parents and 
give them the opportunity to make a healthier choice [1, p. 346]. 

To date, one of the unfavorable factors of the habitat is the marketing of 
harmful food products. High-calorie foods have replaced freshly processed 
foods and water at school and at home. The availability of high-calorie foods 
and sweet drinks and hidden incentives to increase the volume of shopping in 
advertising has contributed to the increase in calorie intake. In this regard, any 

effort to combat childhood obesity should include measures to reduce the mar-
keting activity and its impact on children. The second major problem is the lack 
of conditions for exercise in educational institutions and public places, which 
exacerbates existing physical constraints among obese children [2, с. 295]. 
Based on this, appropriate administrative decisions on marketing activities 
should be adopted, and recommendations should be developed for all food and 
trade organizations and organizations involved in the area of food supply, trade, 
planning and arrangement of the territories concerned in order to ensure an en-
vironment conducive to healthy lifestyles [3, p. 180]. 

References: 

1. Brisbois T.D. Early markers of adult obesity: a review. Obes. rew. 
2012. № 4. P. 347–367. 

2. Stettler  S., Lotova V. Early growth patterns and long-term obesity risk. 
Curr. Opin. Clin. Nutr. Metab. Care. 2010. Vol. 13. № 3. P. 294–299. 

3. Vamosi M., Heitmann B.L., Kyvik K.O. The relation between an ad-
verse psychological and social environment in childhood and the development 
of adult obesity: a systematic literature review. Obes. Rev. 2010. V. 11. P. 177–184. 

 
 
 

EXPERIENCE OF GIC "IONOLAT" USEING IN CLINIC 

Ryabokon Yug. Tokar A., Volkova O., Kanunik T., KhNMU, Kharkiv 

Alternative materials in the restoration therapy are glass-ionomer cements 
(GIC), which solve the problems of treatment of demineralized dental tissues 
[1].The purpose of the study: determination of the effectiveness of treatment of 
caries of the chewing group of teeth with the use of GIC "Ionolat" (Latus, 
Ukraine). Subjects and methods of investigation: we performed filling of cari-
ous cavities of 1 and 2 classes by Black in 30 molars for acute middle caries us-
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ing "Ionolat" in 12 patients aged 4–6 years (main group) [1]. The comparison 
group consisted of 10 patients, similar in age, diagnosis and localization of car-
ious cavities, GC Fuji IX was used to fill caries cavities in 28 molars. Evalua-
tion of the effectiveness of treatment was carried out after 6 and 12 months. 

As a result of the study in the main group, patients did not complain during 
the follow-up period. When probing, the seals fit snugly against the edges of the 
cavity and had an aesthetic appearance. Percussion of teeth, reaction to cold 
was painless. In the comparison group at 6 and 12 months, a high strength of 
the material and an anticaries effect were also observed [2]. Thus, the conduct-
ed study showed that using of the GIC "Ionolat" in children due to its properties 
has good long-term results, it is recommended for wide clinical practice, which 
is especially important in modern socio-economic conditions. 

References: 

1. Donly K.J., Henson T. Glass ionomer cement restorations for contempo-
rary pediatric dentistry. Alpha Omegan. 2005. № 4. P. 21–25. 

2. Lohbauer Ulrich. Dental Glass Ionomer Cements as Permanent Filling 
Materials? Properties, Limitations and Future Trends. Materials. 2010. № 3. P. 76–96. 

 
 
 
IMPACT OF METEOSENSITIVITY ON ILNESSES CLINICAL 

COURSE AND PUBLIC HEALTH 

Vashuk M., Moroz G., Hloba N., KhNMU, Kharkiv 

Weakness, fatigue, headache due to weather changes are detected in about 
70 % of population and may indirectly or even directly influence the well-being 
of a person. In its turn, individual health of each of citizens altogether constitute 
the public health of the whole population [1, p. 119]. And despite the fact that 
the great compensation mechanisms are hidden within human adaptive abilities, 
meteosensitivity is one of its flaws during adaptation to changes of environmen-
tal parameters. If reserve of adaptive abilities is determining the health level, 
then manifestation of meteosensitivity proves health being weak. Intensity of 
meteopathic reactions depends on organism’s state, availability of diseases, na-
ture conditions, social environment, etc. Various scientific sources have wide 
coverage of interaction between meteosensitivity and physical load [2, p. 142–
143], psychic-physiological adaptation and geomagnetic situation [3, p. 26], 
however, the data about influence of meteorological factors on state of public 
health and clinical course of illnesses is insufficient, thus determining the im-
portance of current research. 

The aim of current study was to find out the main patterns of influence of 
meteosensitivity level on character of somatic diseases incidence, their clinical 
course and formation of public health. The survey among 130 students of II–IV 
studying years of KhNMU was carried out, including 70 % of young women. 
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