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НА ПЕРЕТИНІ ТРЬОХ НАУКОВИХ ШКІЛ
До 657річчя від дня народження професора І.В. Сергети

29

квітня 2012 року ви
повнилося 50 років
від дня народження
відомого вченого
гігієніста, завідува
ча кафедрою за
гальної гігієни та
екології Вінницького націо
нального медичного універси
тету імені М.І. Пирогова Ігоря
Володимировича Сергети.
Трудовий шлях Ігоря Володи
мировича нерозривно пов'яза
ний з Вінницьким національ
ним медичним університетом
імені М.І. Пирогова. Закінчив
ши його у 1986 році з дипло
мом з відзнакою, він з серпня
1986 року працює на кафедрі
загальної гігієни та екології:
спочатку старшим лаборан
том, з березня 1987 року —
асистентом кафедри, з травня
1993 року донині — завідува
чем кафедрою.
Протягом 19891991 років
навчався у заочній аспірантурі
кафедри гігієни дітей і підлітків
Центрального інституту удос
коналення лікарів (м. Москва),
яку достроково закінчив у жов
тні 1991 року, захистивши ди
сертацію на здобуття науково
го ступеня кандидата медич
них наук на тему: "Гігієнічне
обґрунтування навчальнотре
нувального режиму, що сприяє
активному формуванню про
фесійно значущих функцій
школярів" (на прикладі профе
сії "оператор ЕОМ")". 1994 ро
ку йому присвоєно вчене зван
ня доцента. У жовтні 1996 року
Ігор Володимирович захистив
дисертацію на здобуття науко
вого ступеня доктора медич
них наук на тему: "Гігієнічні ос
нови комплексної системи оп
тимізації вільного часу підліт
ків". У квітні 2001 року йому
присвоєно вчене звання про
фесора.
Слід відзначити, що форму
вання І.В. Сергети як вченого
гігієніста відбувалося на пере
тині трьох провідних наукових
гігієнічних шкіл: Вінницької (у
витоків становлення і розвитку
якої стояли такі видатні постаті,
як академік Л.І. Медведь та
професор Р.Д. Габович), Мо
сковської (науковим керівни
ком його дисертації був акаде
мік РАМН, професор О.Г. Суха

НАШІ ЮВІЛЯРИ
рєв) та Київської. Свою доктор
ську дисертацію Ігор Володи
мирович виконав за науковим
консультуванням членакорес
пондента НАМН України, про
фесора В.Г. Бардова.
У центрі наукових інтересів
І.В. Сергети — сучасні пробле
ми гігієни дітей, підлітків та мо
лоді, психогігієни і психофізіо
логії, гігієни та фізіології адап
таційного процесу, медичної
антропології. Він є автором 505
наукових та навчальномето
дичних праць, у тому числі 3
монографій ("Організація віль
ного часу та здоров'я школя
рів", 1997 р., "Гігієна та охоро
на праці користувача ЕОМ",
1998 р., "Офтальмогигиени
ческие аспекты современного
визуального окружения детей,
подростков и молодежи",
2009 г.), 6 підручників ("Общая
гигиена. Пропедевтика гиги
ены", 2000 г., "Гігієна з основа
ми екології", 2001 р., "Охорона
праці у медицині та фармації",
2005 р., "Гігієна та екологія",
2006 р., "Гигиена и экология",
2008 г., "Hygiene and ecology",
2009), 3 електронних підручни
ків, 15 навчальних посібників,
7 навчальних програм, 12 па
тентів, 6 методичних рекомен
дацій, 20 інформаційних листів
та 6 галузевих нововведень.
Протягом своєї наукової
діяльності І.В. Сергета підготу

вав 14 кандидатів медичних
наук. Нині він здійснює керів
ництво підготовкою 3 доктор
ських дисертацій, 2 аспірантів
та 6 здобувачів. Ігор Володи
мирович є членом редакційних
колегій і редакційних рад жур
налів "Вісник гігієни та епідемі
ології", "Вiomedical and bioso
cial anthropology", "Вісник Він
ницького національного ме
дичного університету" та збір
ника наукових праць "Гігієна
населених місць".
З 2002 по 2005 роки про
фесор Сергета І.В. — голова
методичної ради університету
з медикотеоретичних дисци
плін. З 2004 по 2009 роки —
проректор з наукової роботи
Вінницького національного ме
дичного університету імені
М.І. Пирогова. Протягом 2006
2007 років він був членом коор
динаційної науковометодич
ної ради з питань післядиплом
ної освіти Міністерства охоро
ни здоров'я України.
Нині Ігор Володимирович
Сергета є членом вченої ради
університету та ради медичних
факультетів № 1 і № 2, членом
ради університету по роботі з
іноземними студентами, за
ступником голови Профільної
комісії з розробки нормативної
та методичної документації з
гігієни дітей і підлітків Держав
ної санітарноепідеміологічної
служби Міністерства охорони
здоров'я України, членом ате
стаційної комісії Управління
охорони здоров'я та курортів
Вінницької обласної державної
адміністрації, членом Президії
Наукового товариства гігієні
стів України, вченим секрета
рем Міжнародної академії інте
гративної антропології.
З 2004 по 2010 роки про
фесор Сергета І.В. був членом
експертної ради ВАК України з
профілактичної
медицини.
Протягом 20012004 років та з
травня 2011 року донині є чле
ном спеціалізованої вченої
ради з захисту докторських та
кандидатських
дисертацій
Д 26.604.01 при Державній
установі "Інститут гігієни та ме
дичної екології імені О.М. Мар
зєєва НАМН України", з 2003
року є членом спеціалізованої
вченої ради з захисту докторсь
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ких та кандидатських дисерта
цій Д 05.600.02 при Вінницько
му національному медичному
університеті ім. М.І. Пирогова.
У свій педагогічний діяльності
Ігор Володимирович приділяє
велику увагу вдосконаленню
методичних основ викладання
навчальних дисциплін профі
лактичного змісту, намагається
поєднувати навчальний матері
ал з сучасними досягненнями
гігієнічної науки, сприяючи
формуванню у студентів, магі
странтів та аспірантів глибоко
го інтересу до виконання науко
водослідної роботи.
За активну наукову та нав
чальну діяльність професор
Сергета І.В. нагороджений По
чесними грамотами Міністер
ства охорони здоров'я України
та Вінницької обласної держав
ної адміністрації, має подяку Го
лови ВАК України, удостоєний
премії НАМН України у галузі
профілактичної медицини за
монографію "Організація віль
ного часу та здоров'я школярів".
Сергеті І.В. притаманні такі
риси, як творчий підхід до спра
ви, що виконується, висока від
повідальність за її результати,
справедливість, уважність, на
дійність та незаперечна інтелі
гентність. Висока ерудиція, доб
розичливість та відкритість Ігоря
Володимировича у спілкуванні
завоювали повагу та любов до
нього студентів, учнів і колег.
Вже досить давно, будучи
науковцемпочатківцем і приї
хавши вперше до Інституту гігі
єни дітей і підлітків АМН СРСР,
він побачив вислів видатного
лікаря Федора Гааза: "Спешите
делать добро!" — який власне і
став його орієнтиром у подаль
шій науковій, навчальній та
громадській діяльності.
Вітаючи Ігоря Володимиро
вича з 50річчям, зичимо йому
міцного здоров'я, творчого нат
хнення, щастя, невичерпної
енергії, нових наукових звер
шень! Дуже і дуже хотілось би,
щоб він завжди бачив світ лише
прекрасним і робив його таким!
Вінницький національний
медичний університет
ім. М.І. Пирогова,
кафедра загальної гігієни
та екології Вінницького
національного медичного
університету
ім. М.І. Пирогова,
редколегія журналу
"Довкілля та здоров'я".

INTEGRATED CRITICAL PATHWAY AS A WAY OF
IMPLEMENTATION OF EVIDENCE BASED MEDICINE
Dyachuk D.D., Moroz G.Z., Gidzinska I.M.

ЛОКАЛЬНИЙ ПРОТОКОЛ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
— ШЛЯХ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ВИМОГ
ДОКАЗОВОЇ МЕДИЦИНИ У МЕДИЧНУ ПРАКТИКУ

C

ДЯЧУК Д.Д., МОРОЗ Г.З.,
ГІДЗИНСЬКА І.М.
ДУ "Науковопрактичний
центр профілактичної та
клінічної медицини"
Державного управління
справами

истема охорони здоров'я Укра
їни розпочинає перехід від за
стосування експертних мето
дів до широкої імплементації
принципів та способів доказо
вої медицини. Оптимальним
для формування високоякісної
клінічної практики в Україні є
шлях адаптації клінічних реко
мендацій, розроблених провід
ними світовими центрами на
засадах доказової медицини,
та створення на цій основі на
ціональної системи медичних
стандартів і локальних клініч
них протоколів [7, 13, 14]. На
сьогодні в Україні триває про
цес розробки клінічних реко
мендацій та стандартів, проте
кінцевий результат підвищення
якості медичної допомоги
значною мірою залежить від
впровадження вимог доказової
медицини у медичну практику
[17, 37]. Конкретний механізм
такого впровадження — роз
робка та практичне викори
стання локальних клінічних
протоколів. Наказ МОЗ України
№ 795/75 від 03.11.2009 "Про
затвердження Уніфікованої ме
тодики з розробки клінічних на
станов, медичних стандартів,
уніфікованих клінічних прото
колів медичної допомоги, ло
кальних протоколів медичної
допомоги (клінічних маршрутів
пацієнтів) на засадах доказової
медицини (частина друга)" [16]

ЛОКАЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ — ПУТЬ
К ВНЕДРЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ
МЕДИЦИНЫ В МЕДИЦИНСКУЮ ПРАКТИКУ
Дячук Д.Д., Мороз Г.З., Гидзинская И.М.
Проведено обобщение научных исследований по
разработке и внедрению ЛПМП на современном этапе.
Проанализированы результаты использования локального
протокола предоставления медицинской помощи больным
с артериальной гипертензией в Государственном научном
учреждении "Научно=практический центр
профилактической и клинической медицины"
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