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фахового семшару (структурний п1дрозд1л - кафедра псих1атрГ|, 

нарколог!!, медично! психологи та сощально! роботи) Харк!вського 

нац1онального медичного ун1верситету для апробацп дисертацп та 

проведения попередньо! експертизи з оц1нки науково! новизни, 

теоретичного та практичного значения результат!в дисертацшно! роботи 

очного асп1ранта кафедри псих1атрп, наркологи, медичпоТ психологи та 

соц1ально1 роботи ХНМУ Платинюк Оксани Богдан1вни на тему: 

«Д1агностика, корекц1я та профыактика непсихотичних псих1чних 

розлад1в в учасник1в бойових Д1й, як! отримали поранения», що 

представлена на здобуття наукового ступени доктора фыософн (РИВ) за 

спец1альн!ст!о 222 «Медицина», спец1ал1зац1я «Псих1атр1я»

14 червня 2021 р. м. Харкчв

Голова фахового сем!нару: зав1дувачка кафедри псих1атрп, наркологи, 

медичноТ психологи та соц1альноТ роботи Харк1вського нац1онального 

медичного ун1верситету, доктор медичних наук, професорка Кожина Г. М. 

наркологи, медично! Присутн!: зав1дувачка кафедри псих1атри, 

психологи та соц1альноТ роботи Харк1вського нац1онального медичного 

унхверситету, д. мед. наук, професорка Кожина Г. М; зав1дувачка кафедри

медицини нев1дкладних стан1в, анестез1ологи та 1нтенсивноТ терапистан1в, та
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ХаркГвського нацГонального медичного унГверситету, д. мед. н., професорка 

Волкова Ю. В., науковий керГвник, професор кафедри психГатрЙ, наркологи, 

медично’Г психолоп’Г та соцГально’Г роботи, д. мед. н., професор Коростш В. I., 

доцентка кафедри психГатрЙ, наркологи, медично’Г психологи та соцГально’Г 

роботи,, к. мед. н., доцентка Зеленська К. О., професор кафедри психГатрЙ, 

наркологи, медично’Г психологи та соцГально’Г роботи, д. мед. н., професор 

СГнайко В. М., професорка кафедри психГатрЙ, наркологи, медично’Г 

психологи та соцГально’Г роботи, д. мед. н., професорка Мозгова Т. П., 

доцентка кафедри психГатрЙ, наркологи, медично’Г психологи та соцГально’Г 

роботи, к. мед. н., доцентка Гайчук Л. М., доцентка кафедри психГатрГГ, 

наркологи, медично’Г психологи та соцГально’Г роботи, к. мед. н., доцентка 

Стрельшкова I. М., доцент кафедри медицини невГдкладних 

анестезГолоп’Г та Гнтенсивно’Г терапГГ, 

доцентка кафедри медицини невГдкладних

штенсивно’Г терапЙ, к.мед.н., професорка КудГнова О. В., доцентка кафедри 

медицини невГдкладних станГв, анестезГологЙ та Гнтенсивно’Г терапГГ, 

д. мед. н., доцентка ДубГвська С. С., доцент кафедри медицини невГдкладних 

анестезГологЙ та Гнтенсивно’Г

доцент кафедри медицини невГдкладних стан1в, 

д.мед.н., доцент Михневич К. Г., 

станГв, анестезГологЙ та

та

сташв, анестезюлогп та штенсивно! терапп, д. мед. н., доцент 

Кучерявченко В. В., очний асп1рант кафедри психхатрп, наркологи, медично’Г 

психологи та соц1ально1 роботи Платинюк О. Б.

Усього присутн1х: 12 члеюв апробац1йно1 ради 1з попередньоТ 

експертизи дисертацхйних роб1т.

Порядок денний: Апробац1я дисертац1йно1 роботи очно! аспхрантки 

кафедри псих1атрЙ, наркологи, медично’Г психологи та сощально’Г роботи 

ХНМУ Платинюк О. Б. на здобуття наукового ступеня доктора фГлософи за 

спец1альн1стю 222 «Медицина», спец1ал1зац1я 

«ДГагностика, корекцГя та профГлактика непсихотичних психГчних розладГв в 

учасникГв бойових д1й як1, отримали поранения».

Тема дисертаци затверджена на засГданн! вчено’Г ради ХНМУ 

протокол № 9 в1д 21.09.2017 року.

д. мед. н.,та

«Псих1атр1я» на тему:
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1.

анестез1ологп та

Науковий кер1вник: професор кафедри психхатрн, наркологи, медично! 

психологи та соцхальноТ роботи, доктор медичних наук, професор Коростхй 

Володимир 1ванович.

Термш виконання 01.09.2017 - 30.08.2021 рр.

Рецензенти:

Доктор медичних наук, професорка Волкова Юл1я В1ктор1вна,

зав1дувачка кафедри медицини нев1дкладних стан1в, 

1нтенсивно1 терапГГ;

Кандидат медичних наук, доцентка Зеленська Катерина 

Олексивна, доцентка кафедри псих1атр11 наркологи, медично’Г психологи та 

соцхально! роботи Харкхвського нацхонального медичного ун1верситету.

1з запитаннями до дисертанта та в обговоренн! результат1в роботи 

виступили: зав1дувачка кафедри психхатрГГ, наркологи, медично’Г психологи 

та сощально’Г роботи, д. мед. н., професорка Кожина Г. М., завГдувачка 

кафедри медицини невГдкладних стан1в, анестезГологи та Гнтенсивно’Г терапГГ, 

професорка Волкова Ю. В., доцентка кафедри психГатри, 

наркологи, медично’Г психолоп’Г та соцхально’Г роботи, к. мед. н., доцентка 

Зеленська К. О.

2. наук,

д. мед. н.,

На пхдставГ доповГд! Платинюк О. Б., в1дпов1дей на запитання, виступГв 

рецензентГв та дискус1’Г одностайно ухвалили такий висновок: 

Актуальн1сть дисертац1йного дослвдження

Харк1вськогопланами

та його ЗВ язок

нацюнального медичного

вплив на

3

науковими 

ун1верситету

Бойовий стрес здГйснюе потужний психотравмуючий

особистГсть в1йськовослужбовц1в, що е основною причиною бойових 

психГчних травм, розвитку гострих стресових 1 посттравматичних стресових 

розладхв. Бойовий стрес супроводжуеться дхею стрес-факторхв, хцо несуть 

загрозу життю вхйськовослужбовцхв X негативно впливають на стан ’х’хнього
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здоров’я, знижують усп1п1н1сть д1яльност1 або призводять до и зриву, 

зумовлюють психогенн! втрати у п1дрозд1лах.

За даними р1зних автор1в, на стресасоц1йован1 розлади страждають в1д 

12,5% до 44% комбатант1в, а частков! ознаки цього симптомокомплексу у 

в1ддалений пер1од виявляються в 63-91,5% випадк1в. Бойовий дистрес 

псих1чних розладхв, 

нормативне виконання вшськових обов’язкхв, 

неспециф1чних докл1н1чних психолопчних проявхв та псих1чних зм1н та 

розладхв.

Отримання поранения поряд з фхзичною травмою е дистресом, 

психотравматичною под1ею, яка, своею чертою призводить до розладхв 

психхчно! д1яльност1. Поранения внасл1док участ! в бойових д1ях призводить 

до поеднання тяжких стресогенних чинникхв, як1 негативно впливають на 

психхчне здоров’я пораненого та призводять до розвитку непсихотичних 

псих1чних розладхв.

На п1дстав1 визначено! актуальност! було сформульовано мету, 

завдання та методи досл!дження.

призводить до непсихотичних

В1ЙСЬКОВИХ
як1 порушують

сприяють виникненню

Зв’язок роботи 3 науковими програмами, планами, темами

Дисертац1я е фрагментом планово! науково-досл1дно1 роботи кафедри 

псих1атрп, наркологи, медично! психологи та соцтально! роботи Харк1вського 

нацхонального медичного унхверситету МОЗ Украши за темами: «Розробити 

систему психосоцхально! реаб1л1таци психхчно хворих з використанням 

психоосв1тн1х програм на первинному р1вш надання медично! допомоги» 

(№ держреестрацЙ 0118П000948), «Розробити систему профшактики 

непсихотичних психхчних розладхв та реаб1л1тацЙ ос1б, як1 постраждали в1д 

бойових д1й» (№ державно! реестрацЙ 011915002902).

Науков! положения, розроблен! особисто дисертантом 9 та IX
новизна
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симптоматики

та

У перше на основ! системного п!дходу вивчено особливост! кл!н!ко- 

психопатолопчно! симптоматики непсихотичних псих!чних розлад!в в 

обстежених комбатант!в залежно в!д тяжкост! отриманого поранения. 

Виокремлено депресивний, тривожний, дисфоричний, астен!чний 

психосоматичний вар!анти психопатолог!чно1 симптоматики в кл!н!чн!й 

картин! непсихотичних псих!чних розлад!в у комбатант!в, як! отримали 

поранения.

Проанал1зовано чинники ризику розвитку непсихотичних псих1чних 

розладхв у учасникхв бойових дш, рхвень тяжкост! бойового досвхду, складов! 

бойового стресу та р!вень соц!ально-психолог!чноТ адаптацп комбатам!в, як!

отримали поранения.

Розроблено модель формування непсихотичних псих!чних розлад!в у 

учасник!в бойових д!й, як! отримали поранения. Доведено, що тригерами 

розвитку непсихотичних псих!чних розлад!в е факт поранения, 

невизначен!сть прогнозу л!кування, бойовий стрес, недостатн!й р!вень 

спец!альноТ п!дготовки перед бойовими д!ями, загибель ! тяжк! поранения 

побратим!в на власних очах, необх!дн!сть участ! в евакуацп т!л загиблих, 

загроза загибел!. Прогностично значущими факторами е високий р!вень 

впливу травматично! поди; надм!рн! ознаки симптом!в ПТСР; тяжкий 

депресивний та тривожний ешзоди за психод!агностичними шкалами. 

Базисом для формування непсихотичних псих!чних розлад!в е стан кл!н!чно 

виражених прояв!в ПТСР та середньо-високий р!вень вираженост! тяжкост! 

бойового досв!ду.

Розроблена та апробована 

персон!ф!кована програму психотерапевтично! корекцн 

псих!чних розлад!в в обстежених хворих з диференц!йованим використанням 

метод!в психофармакотерапн та психотерапп.

непсихотичних

та патогенетично обгрунтована

непсихотичних

е

Обгрунтованкть 1 достов1рн1сть наукових положень, внсновкчв 1 

рекомендацхй, як! захищаються



методолопчно

Обгрунтованхсть та достов1рн1сть наукових положень, висновк1в 1 

рекомендац1й, сформульованих у дисертацп, базуеться на глибокому 

вивченн! автором джерел 1нформацГГ, науково-1нформац1йного пошуку щодо 

зазначеноТ проблемы, пщтверджуеться методолопчно правильною 

побудовою, достатньою к1льк1стю обстежених пац1ент1в, застосуванням 

сучасних метод1в досл1джень, усеб1чним статистичним аналхзом одержаних 

результат1в з використанням комп’ютерно'Г технши.

Робота переконливо обгрунтована, пауков! положения, висновки та 

рекомендацп достов!рн!, повн!стю випливають з фактичного матер!алу, 

мають теоретично й практично значения.

персон1ф1ковано1

Наукове та практичне значения одержаних результат!в

У дисертац!йн!й робот! представлено теоретично та практичне 

обгрунтування й пропозицн практичного вир!шення наукового завдання - 

розроблена та апробована персон!ф!кована система реаб!л!тац!1 учасник!в 

бойових д!й, як! отримали поранения та мають непсихотичн! псих!чн! 

розлади, яка включае у себе: мон!торинг псих!чного стану ветеран!в; 

створення реадаптац!йно1 атмосфери, посилену психолопчну увагу, 

формування ПОЗИТИВНО! установки на майбутне, створення ново!' когн!тивно1 

МО дел! життед!я льност!.

Впровадження розроблених програм персон!ф!ковано1 терапп 

непсихотичних розлад!в та реаб!л!тацп учасник!в бойових д!й, як! отримали 

поранения сприяе зниженню р!вня негативних психо-соц!альних насл!дк!в 

бойових д!й на сход! Украши, досягненню швидко!’ редукцп непсихотичних 

псих!чних розлад!в, п!двищенню стресост!йкост! та соц!ально-психолог!чно1 

адаптацп, покращенню якост! життя та в!дновлення соц!ального 

функц!онування в!йськовослужбовц!в ЗСУ, як! брали безпосередню участь у 

бойових д!ях в зон! АТО/ООС.

Отриман! результати дисертац!йного дослщження призначен! для 

застосування у робот! в!йськових медик!в, псих!атр!в, медичних психолопв. 

покращенню життя та



психотерапевтхв, хнших фах1вц1в, д1яльн1сть яких пов’язана з наданням 

л1кувально-реаб1Л1тац1йноТ допомоги комбатантам, як1 отримали поранения, а 

також у навчальнхй пхдготовц! квалхфхкованих кадрхв на етап! перед- та 

пхслядипломноТ освхти.

Використання результат1в роботи

в

ТОР комунальна

Результати досл1дження впроваджено в практику роботи: Результати 

досл1дження впроваджено в практику роботи В1йськово-медичного 

кл1н1чного центру п1вн1чного рег1ону МО УкраТни (2 акти); КП «Обласний 

заклад з надання психхатричноТ допомоги ПолтавськоТ обласноТ ради» (2 

акти); КПП ТОР «Терноп1льська обласна комунальна кл1н1чна 

психоневролопчна лхкарня» (2 акти); Центр! психолог!чно консультування 

Тернопшьського нац!онального медичного ун!верситету !мен! 

ЕЯ. Горбачевського (2 акти); КПП СОР «Обласний кл!н!чний медичний 

соц!ально-небезпечних захворювань» (2 акти); Нац!ональний 

кл!н!чний

нац1онального

центр 

вхйськово-медичний клхнхчний центр «Головний вхйськовий 

госпхталь» МО УкраТни (2 акти); Навчально-науковий медичний комплекс 

«Унхверситетська клхнхка» (2 акти); Комунальне некомерцхйне пхдприемство 

ХаркхвськоТ обласноТ ради «Обласна клхнхчна лхкарня» (2 акти). Основн! 

положения проведених дослхджень використовуються в навчальному процес! 

на кафедр! психхатрп, наркологи, медичноТ психологи та соц1альноТ 

роботи ХНМУ.

наркологи,

Повнота викладу матер1ал1в дисертацп в публ1кац1ях

За темою дисертацп опубл1ковано 9 наукових роб1т, у тому числ1 5 

статей, 3 них 2 - одноосхбно (4 статт! у наукових фахових виданнях УкраТни, 

1 стаття - в 1ноземних виданнях у краГнах СС/ОЕСР) та 4 тези доповщей (у 

виданнях УкраТни та хноземних виданнях у краТнах СС/ОЕСР ). Матерхали 

дисертацхйноТ роботи пов1домлен1 на 11 науково-практичних конференцхях.

Видання, в яких опублгкоеаш основт науковг результаты дисертацп:
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анал1тичн1

1. Терьошина 1.Ф., Платинюк О.Б. Виражен!сть !мунокомплекених 

реакц!й при непсихотичних псих!чних розладах у учасник!в бойових 

д!й. // Медицина сьогодн!! завтра. 2020. № 2 (87). С. 47-52.

Особистий енесок здобувача — самостшно особисто сформулъована 

гтотеза роботи, обтрунтовано еикористання психодгагностичного 

тструментаргю, згбрано, оброблено та проаналгзовано емтричний 

матергал.

2. Платинюк О.Б., Кощ!й В.О. Система психотерапевтично!' п!дтримки 

учасник!в бойових д!й, як! одержали поранения. // Медицина сьогодн!! 

завтра. 2020. № 3 (88). С. 89-94.

Особистий енесок здобувача - авторкою самостшно запропонована 

гдея роботи, проаналгзоват та узагалънеш основш 

матергали, тдготовлена до друку.

3. Платинюк О.Б. Соколова 1.М. Модель формування непсихотичних 

псих!чних розлад!в у учасник!в бойових д!й, як! одержали поранения. // 

Експериментальна та кл!н!чна медицина. 2020. № 3 (88). С. 67-72. 

Особистий енесок здобувача - особисто визначена мета та заедания 

дослгдження, проведено систематизащю та штерпретащю 

отриманих даних.

4. Платинюк О.Б. Феноменолопя непсихотичних псих!чних розлад!в у 

учасник!в бойових д!й, як! одержали поранения. // Медицина сьогодн!! 

завтра. 2020. № 4 (89).

5. Р1а1уп!ик О.В. Роппайоп тес11ап!8т8 оГпоп-рзусНойс теп1;а1 Фзогбегз !п 

!п)игеб сотЬа1;ап18 аз а Ьа8!8 оГ рзусНоЛегару. // Зоита! оГ Ебисайоп, 

НеакЬ апб БроЛ. 2020. Уо1. 10 № 12. Р. 359-364.

тапроведено систематизащю

1.

Видання, як! засвгдчуютъ апробацт матергалгв дисертаци:

Корост1й В.1., Пол1щук В.Т., Заворотний В.1., Платинюк О.Б. 

Коморб1дн1сть псих1чних розлад1в, що виникають внасл1док бойовоТ травми 

комботант1в. // Зб1рник тез доповщей науково практично!' конференц!!' за 

участю м!жнародних епец!ал!ст!в «Актуальн! питания сучасно!' псих!атрп',
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особисто проведена ттерпретащя

1.

3.

наркологи та неврологи», м. Харк1в, 7-9 жовтня 2015 р.: тези допов1дей. - м. 

Харк1в,2015. С. 59-60.

Особистий внесок здобувача

резулътатгв та сформулъоваш висновки дослгдження.

Р1а1;упшк О. СИтса! ГеаШгез оГ Гогтайоп оГРТ8В ш Ше сотЬаШп^з 

м^Ьо хуеге гпзигеб. // АЬ81гас1 Ьоок 8111 1п1ета11опа1 Зстепййс 1п1ег(118с1рИпагу 

СопГегепсе, КЬагкту. 14-15 Мау 2015: аЬз^гас! Ьоок. - КЪНМП. 2015. Р. 201.

Коростш В.1., Пол1щук В.Т., Заворотний В.1., Платинюк О.Б.

Диференц1альна д1агностика та коморб1дн1сть психогенних розлад1в, що 

виникають внаслщок бойово'Г травми в комботант1в. // УкраТнський в1сник 

психоневрологи, 2015. Т. 23, № 3 (84). С. 132-133.

Особистий внесок здобувача

робота, обтрунтовано використання 

гнструментаргю, згбрано, оброблено та проаналгзовано емтричний 

матергал.

Корост1й В.1., Платинюк О.Б. Принципи корекцЙ та профшактики 

соц1ально-стресових розлад1в у категор1й населения, постраждалих внасл1док 

АТО. // Украшський в1сник психоневрологи, 2017. Т. 25, №1 (90). С. 127-128.

Особистий внесок здобувача — особисто визначено завдання 

дослгдження, проведено систематизащю та гнтерпретацгю отриманих 

даних, сформулъовано висновки.

обтрунтовано

особисто сформулъована гтотеза 

психо дгагностично го

4.

особисто визначено

Вщомост! щодо проведения б1оетично1 експертизи дисертац1йного 

дослщження

Наукове досл1дження очного асп1ранта Платинюк О. Б. за темою: 

«Дтагностика, корекц1я та проф1лактика непсихотичних психтчних розлад1в в 

учасник1в бойових д1й, як! отримали поранения», ком1с1ею з питань етики та 

б1оетики Харк1вського нац1онального медичного ун1верситету визнано таким, 

що в1дпов1дае загальноприйнятим нормам морал1, вимогам дотримання прав, 

1нтерес1в та особисто! доступност! учасникам досл1дження.
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та

Ризик для суб’ект1в дослтдження П1д час виконання роботи В1дсутн1й. 

Учасники досл1дження 1нформувалися про вс! аспекти, пов’язан! з метою, 

завданнями, методиками та користю досл1дження.

Кл1Н1ко-психопатолопчний, кл1Н1ко-анамнестичний 

психод1агностичн1 методи досл1джень е загальноприйнятими. Платинюк О. Б. 

у своТй Д1яльност1 керувалася гуманними ц1лями, одно виконувала своТ 

обов’язки та д1яла на благо хворих.

Мета та завдання дисертацп е науково обгрунтованими, використан! 

методи досл1дження е безпечними.

Висновки та рекомендацп не пов’язан! з безпосередн1м ризиком для 

здоров’я пац1ент1в, порушенням Тх прав чи морально-етичних норм, 

принижениям людськоТ г1дност1 або дискрим1нац1ею. Експерименти на 

ЛЮДИН! не проводились.

Ухвалили: ЕК не заперечуе проти подання до оф1ц1йного захисту 

дисертац1йноТ роботи на здобуття наукового ступеня доктора фшософп (РЫЭ) 

ОЧНО! асп1рантки кафедри псих1атрп, нарколопТ, медично! психологи та 

соц1ально1 роботи ХНМУ Платинюк О. Б. за темою: «Д1агностика, корекц1я 

та проф1лактика непсихотичних псих1чних розлад1в в учасник1в бойових д1й 

ЯК1, отримали поранения», та вважае, що описан! в дисертац!йн!й робот! 

методи дослщження, використовувалися з дотриманням прав людини, 

в!дпов!дно до чинного в Украш! законодавства, в!дпов!дають м!жнародним 

етичним вимогам ! не порушують етичних норм у науц! та стандарт!в 

проведения б!омедичних досл!джень (протокол №5 зас!дання ком!с!1 з питань 

етики та б!оетики Харк!вського нац!онального медичного ун!верситету в!д 

05.05.2021 року).

Оц1нка мови та стилю дисертацГГ

Дисертац1я викладена украТнською мовою, написана грамотно, 

профес1йно, легко сприймаеться. Матер1ал викладено посл1довно, лопчно, 

висновки в1дпов1дають мет! та завданням роботи, що св1дчить про

мовою,

мет! та
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квал1ф1кац1йну фахову П1дготовку автора.

В1дпов!дн!сть зм!сту дисертацп спец!альност!, за якою вона

ефективност!присвячена

подаеться до захисту

Дисертац!я присвячена п!двищенню ефективност! л!кування 

непсихотичних псих!чних розлад!в у комбатант!в, як! отримали поранения.

Дисертац!йне досл!дження за даною тематикою в!дпов!дае науковим 

напрямкам:

2.1. Досл!дження природи псих!чних захворювань;

2.5. Експериментальне та кл!н!чне розроблення метод!в л!кування 

псих!чних захворювань - паспорта спец!альност! 222 «Медицина», 

спец!ал!зац!я «Псих!атр!я», що в!дпов!дае паспорту спец!альност! 14.01.16 - 

псих!атр!я.

Рекомендац!я дисертацп до захисту

Дисертац!я очно!’ асп!рантки кафедри псих!атр!1, наркологи, медично!' 

психологи та соц!альноТ роботи Харк!вського нац!онального медичного 

ун!верситету Платинюк Оксани Богдан!вни за темою: «Д!агностика, корекц!я 

та проф!лактика непсихотичних псих!чних розлад!в в учасник!в бойових д!й, 

як! отримали поранения» на здобуття наукового ступеня доктора фшософЙ за 

спец!альн!стю 222 «Медицина», спец!ал!зац!я - «Псих!атр!я» являе собою 

зак!нчену наукову роботу, у як!й вир!п1уеться актуальне 

вдосконалення надання спец!ал!зовано1 псих!атрично1 допомоги учасник!в 

бойових д!й, як! отримали поранения та мають непсихотичн! псих!чн!

завдання

розлади.

у робот! наведено теоретично обгрунтування ! ново вир!шення 

наукового завдання, яке полягае у п!двищенн! ефективност! якост! л!кування 

непсихотичних псих!чних розлад!в у комбатант!в, як! отримали поранения.

За СВО1М обсягом ! р!внем досл!джень, теоретичною та практичною 

ц!нн!стю, науковою новизною результат!в, об’ективн!стю та обгрунтован!стю 
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висновк1в дисертац1йна робота Платинюк Оксани Богдан1вни в1дпов1дае 

вимогам пункту 10 Порядку проведения експерименту з присудження 

ступеня доктора ф1лософп, затвердженого постановою КМУ № 167 в1д 

06.03.2019, та Вимогам до оформления дисертацп, затвердженим наказом 

МОН УкраТни в1д 12.01.2017 № 40, як1 висуваються до дисертацшних роб1т 

на здобуття наукового ступеня доктора ф1лософп (РЫЭ), а здобувач 

заслуговуе на присудження йому наукового ступеня доктора ф1лософп (РЬО) 

за спец1альн1стю 222 «Медицина», спец1ал1зац1я «Псих1атр1я».

Результати голосування: за 11 голоси, проти - о , утрималося - 0.

Голова фахового сем1нару:

д. мед. н., професор Г. М. Кожина

Рецензенти:

д. мед. н., професор Ю. В. Волкова

к. мед. н., доцент К. О. Зеленська
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