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елевтщією сегмет-гга ЗТ на тлі лікування ін”єкційною формою

водорозчиииого кверцетину?

2. Чим можна пояснити визначену в дослідженні клінічну значимість

підвищеного рівня мононуклеврноїмікроРІ-ПС-155 в ранній діагностиці

ураження нирок при ІТМ?

Рекале і! 000 шт истли лета її? а 'йк дослі синя

[вищим
Результати, отримані Сопком О.О. при виконанні дисертаційного

досліюкення, можуть бути використані у роботі відділень реанімації та

інтенсивної терап , спеціалізована кардіологічнпх (інфарктних) відділень, а

також у навчшґьиому процесі на кафедрах внестезіологі-тного і терапевтичного

профілю у вищих медичних навчальних закладах.

Загальна вдп дива 11 ити
дисертаційна робота Сопка Олександра Олександровича «діагностичне,

прогностичне значення дисфункції нирок у хворих на гострий інфартп- міокарда

та можливості корекці >, що подана до захисту до спеціалізованоївченої ради

Д 26.616.01 в державній установі ««Національний науковий центр «Інститут

кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМИ України, є завершеним науковим

дослідженням. яке вирішує актуальне науково-иртжгичне зашання сучасної

кардіології, а саме підвищення ефективності діагностики та лікування хворих із

ПФН на тлі ПМ без тяжкої гострої ліаошлуночкової недостатності та

анамнестичвихданих про паюлогію вирок.

За своїми впуальніспо, методологічним рівнем, науково-теоретичнимта

практичним значенням, обгрунтованістю висновків і практичних рекомендацій.

оформленням дисертації та автореферату, повнотою викладі отриманих

результатів у публікаціях. рівнем оприлюднення основних положень на

вітчизняних і закордонних науковихфорумах, дноертаційна робота Сопка 0.0
відповідає вимогам «Порядку присудження наукових ступенів». затвердженого

постановою Кабінету Міністрів України На 567 від 24 липня 2013 РОКУ (ті
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змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів На 656 від 19

серпня 2015 року та на 1159 від 30 грудня 2015 року), що пред'явушоться до

диоертаційтшх робіт на здобути науковою ступеня кандидата наук, н Е автор

заслуговує на присудження науковою ступені кшидап медичних наук за

спеціальністю 14.01.1 1 - кардіологія.

Офіційний опонент,
Керівник Волинською обласною центру

Кардіоваскулярноїпатології,

дом-ор медіа-ших наук, МИ/Х/
професор .! Ягевський дав.
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