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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  

"Надбання сучасної епідеміології та біостатистики як запорука  

покращання громадського здоров’я в Україні" (з нагоди 120-річчя  

від дня народження З.А. Гуревича, видатного соціал-гігієніста,  

завідувача кафедри соціальної гігієни та організації охорони здоров’я ХМІ) 
 

Шановні учасники конференції, науковці та студентство! 
 

Щиро радий вітати Вас на науково-практичній конференції, присвяченій 

120-річчю від дня народження З.А. Гуревича, видатного соціал-гігієніста, заві-

дувача кафедри соціальної гігієни та організації охорони здоров’я Харківського 

медичного інституту (нині – кафедри громадського здоров’я та управління охо-

роною здоров’я Харківського національного медичного університету), діяль-

ність якої спрямована на забезпечення майбутніх лікарів необхідними знаннями 

та навичками з питань демографії з медичною статистикою, соціальних хвороб, 

організації охорони здоров’я. 

Зіновій Анатолійович Гуревич (1898–1985 рр.) був талановитим лікарем, 

який намагався впроваджувати передові наукові розробки задля покращання 

здоров’я населення. Проте справжнім джерелом його заслуженого авторитету 

стали 50 років плідної викладацької, методологічної, наукової та адміністрати-

вної діяльності у Харківському медичному інституті (далі – ХМІ), де 

З.А. Гуревич пройшов шлях від асистента до завідувача кафедри соціальної гі-

гієни та організації охорони здоров’я ХМІ. 

Численні спогади його студентів свідчать про ґрунтовну теоретичну базу, 

цікаві приклади з практики та високу педагогічну майстерність, з якою майбут-

нім лікарям прищеплювали інтерес до соціальної гігієни та організації системи 

охорони здоров’я. Донині в бібліотеці ХНМУ збереглись його методичні роз-

робки (передусім, "Програма викладання соціальної гігієни в медичних ВНЗ 

України", "Практикум із санітарної статистики"). 

З.А. Гуревич докладав чимало зусиль для розвитку вітчизняної медичної 

науки. Він є автором понад 100 наукових праць (у т.ч. 14 монографій), присвя-

чених вирішенню різних проблем соціальної гігієни (статеве життя, венеричні 

захворювання, алкоголізм, поліомієліт та ін.). Саме за його ініціативи, почина-

ючи з кінця 1950-х рр., на кафедрі почали проводитись численні соціально-

гігієнічні дослідження серцево-судинних захворювань. Упродовж усього часу 

роботи на кафедрі З.А. Гуревич приділяв значну увагу підготовці науково-

педагогічних кадрів, завдяки чому під його керівництвом були підготовані й 

успішно захищені 33 дисертації (у т.ч. 5 – на здобуття наукового ступеня док-

тора медичних наук). 
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Не можна применшувати й організаторські здібності З.А. Гуревича, який 

за сумісництвом обіймав посаду завідувача відділенням 2-ї неврологічної ліка-

рні Центрального психоневрологічного інституту (1928–1937 рр.), а також заві-

дувача науковим відділом при заступникові директора ХМІ з наукової та на-

вчальної роботи (1940–1941, 1946–1948 рр.), професор НДІ загальної та невід-

кладної хірургії (1976–1983 рр.). Проте, найбільшим надбанням є той факт, що 

він довше за інших (1933–1974 рр.) очолював кафедру. 

Нині кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я і 

культурології докладає чимало зусиль не лише для збереження традицій, зок-

рема закладених З.А. Гуревичем, а й для покращання іміджу кафедри. Запору-

кою цього є колектив професіоналів, у складі шести докторів і сімнадцяти кан-

дидатів наук, котрі забезпечують якісне викладання навчальних дисциплін (пе-

редусім, за рахунок використання у навчальному процесі новацій світової нау-

ки та власних наукових розробок). Співробітники кафедри є виконавцями госп-

розрахункових та ініціативних науково-дослідних тем, а також авторами чис-

ленних монографій, об’єктів інтелектуальної власності (патентів, авторських 

свідоцтв), методичних рекомендацій з впровадження результатів НДР, публіка-

цій у фахових виданнях, виступів на наукових комунікативних заходах та ін. 

Провідні науковці кафедри здійснюють успішне керівництво аспірантами та 

докторантами, а також беруть активну участь у роботі спеціалізованих вчених 

рад з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здо-

буття наукового ступеня доктора (кандидата) наук. 

Для Харківського національного медичного університету наука є одним із 

пріоритетних напрямів діяльності, а тому проведення цієї науково-практичної 

конференції є не лише даниною пам’яті видатного соціал-гігієніста, завідувача 

кафедри соціальної гігієни та організації охорони здоров’я ХМІ З.А. Гуревича, 

а й запорукою подальшого покращання іміджу ХНМУ та професійного розвит-

ку його співробітників, можливістю як для знаних, так і молодих учених роз-

ширити професійні контакти, оприлюднити результати власних наукових дос-

ліджень, обмінятися надбаннями сучасної епідеміології та біостатистики як за-

поруки покращання громадського здоров’я в Україні. 

Щиро вітаю всіх учасників конференції та бажаю творчого натхнення, 

конструктивних дискусій та результативної співпраці. 

 

 
Ректор                                                                              В.М.Лісовий 
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вища, хімізацією сільськогосподарського виробництва та продуктів харчування, 

накопиченням ксенобіотиків тощо [4, с. 207–220]. Наведені факти стали перед-

умовою виникнення екологічної епідеміології, яка займається вивченням еко-

логічних умов і ризиків для здоров’я людини і її існування. Моніторинг інфек-

ційних і неінфекційних хвороб базується на отриманні оперативної інформації 

про їх розповсюдження й захворюваність населення за відповідними категорія-

ми, клімато-географічні та соціально-економічні умови виникнення певних но-

зологічних форм тощо. Завдяки появі надійних і оперативних засобів передачі 

інформації поінформованість населення, відповідних органів і служб систем 

охорони здоров’я значно підвищилися. Завдяки засобам телекомунікаційного 

зв’язку стало можливим практично з будь-якого куточку планети або з космосу 

застосувати епідеміологічні дослідження, за необхідності в реальному часі (те-

леепідеміологія). Сплав епідеміології та фармакології став основою виникнення 

фармакоепідеміології та її складової – фармаконагляду. Клінічні дослідження 

нових винайдених медичних препаратів передують їх появі на ринку ліків, до-

зволяють встановлювати ефективність і виявляти можливі побічні ефекти на 

етапі застосування, для чого використовується епідеміологічний метод класич-

ної епідеміології. Нові розділи сучасної епідеміології існують у тісному поєд-

нанні з класичною епідеміологією та розвиваються паралельно зі змінами у су-

спільстві, соціально-економічними та змінами навколишнього середовища. 

Список використаних джерел: 

1. Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org (дата звернення: 29.03.2019) 

2. Тітов М.Б., Герасун Б.А., Шевченко Л.Ю. та ін. Інфекційні хвороби: пі-

дручник / за ред. М.Б. Тітова. Київ: Вища школа, 1995. 567 с. 

3. Брико Н.И. Парадигма современной эпидемиологии. Медиоаль. 2014. 

№ 3. С. 8–36. 

4. Лобзин Ю.В., Белозеров Е.С., Беляева Т.В. и др. Очерки общей инфек-

тологии. Элиста: ЗАОр НПП «Джангар», 2007. 384 с. 

 

 

 

ПОКРАЩАННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ У ЖІНОК  

МЕНОПАУЗАЛЬНОГО ВІКУ З УРОГЕНІТАЛЬНИМИ РОЗЛАДАМИ 

 

Щербина І.М., Нагута Л.О., ХНМУ, Харків 

 

У зв’язку зі зміною демографічної структури суспільства з кожним роком 

збільшується кількість жінок, які вступають в період менопаузи. В середньому 

тривалість менопаузального віку триває 33 %, тобто більше ніж третину свого 

життя жінка проводить в стані дефіциту жіночих статевих гормонів, це призво-

дить до порушення ендокринної рівноваги в організмі жінки, викликаючи тим 

самим приливи, роздратування, безсоння, урогенітальні порушення. Всі ці по-

https://uk.wikipedia.org/
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казники свідчать про необхідність пошуку цілого ряду медичних і соціальних 

засобів по захисту здоров’я, збереженню працездатності та покращення якості 

життя жінок пери- та менопаузального віку [2, с. 385]. 

В останні роки в клімактеричний період збільшилась проблема урогеніта-

льних розладів, що пов’язано з їх негативним впливом на якість життя жінок 

менопаузального віку. Частота розвитку вікових урогенітальних розладів ста-

новить 30 %. Урогенітальні розлади – це симптомокомплекс вторинних змін, 

які пов’язані з розвитком атрофічних та дистрофічних процесів в естроген-

залежних тканинах і структурах нижньої третини сечостатевого тракту, сечо-

вому міхурі, уретрі, піхві, у зв’язках малого тазу та м’язах тазового дна. Розви-

ток урогенітальної атрофії пов’язують з незворотними віковими метаболічними 

змінами. Піхва, уретра, сечовий міхур і нижня третина сечоводів мають єдине 

ембріональне походження та розвиваються з урогенітального синусу. Це пояс-

нює наявність рецепторів до естрогенів, прогестерону та андрогенам в м’язах, 

слизовій оболонці, судинних сплетеннях піхви, сечового міхура, уретри, також 

в м’язах і святковому апараті малого тазу. Переважно розвивається атрофічний 

вагініт і розвиток атрофічного цистоуретрита з явищами порушення контролю 

сечовипускання [1, с. 282]. Атрофічний вагініт виникає в результаті естроген-

ного дефіциту та характеризується витонченням слизової оболонки піхви, зме-

ншенням продукції глікогену епітеліальними клітинами, зменшенням або пов-

ною відсутністю лактобацил, підвищенням піхвого pH. До проявів атрофічного 

цистоуретриту відносять подразнюючі симптоми: часте, болюче сечовиділення, 

збільшення позивів сечовипускання, стресорне нетримання сечі (при фізичному 

навантаженні, кашлі, чиханні, різких рухах), нетримання сечі без напруги. До 

обстеження жінок з розладами сечовипускання відносять: скарги жінок, проба 

Valsava, кашльовий тест, забір сечі на інфекцію та чутливість до антибіотиків, 

уродинамічне обстеження. 

Встановлено, що естрогенний дефіцит є причиною розвитку урогені-

тальних порушень у жінок в клімактерії. Проблема лікування урогенітальних 

розладів неоднозначна. Акцент ставиться на тому, який вид замісної гормоно-

терапії рахується оптимальним. Замісна гормонотерапія урогенітальних пору-

шень може включати в себе препарати, які мають як системну, так і місцеву 

дію. Призначення системної замісної гормонотерапії має відповідати урахуван-

ням абсолютних і відносних протипоказань. При призначенні замісної гормо-

нотерапії пацієнткам з урогенітальними порушеннями враховується мета відно-

влення нормального стану місцевих гормонозалежних структур нижніх відділів 

сечостатевої системи. 

Список використаних джерел: 
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