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Проблеми збереження і зміцнення здоров’я населення в сучасних
умовах набувають особливої актуальності. Важливим завданням, що
контролюється

Європейською

стоматологічного

здоров’я.

стратегією

Актуальність

ВООЗ,
проблеми

є

зміцнення

стоматологічної

допомоги в Україні підтверджується негативними змінами у стані
стоматологічного

здоров’я

населення,

що

відображено

в

клініко-

залишається

невід'ємною

епідеміологічних дослідженнях.
Хірургічна
складовою

в

стоматологічна

лікуванні

допомога

основних

стоматологічних

захворювань.

Це

стосується запальних процесів щелепно-лицевої ділянки, захворювань
тканин пародонта, ортодонтичних проблем та новоутворень у різних верств
населення України].
Розробка та впровадження профілактичних заходів при наданні
стоматологічної

допомоги

переважно

ґрунтується

на

результатах

епідеміологічних досліджень захворюваності та клінічних спостереженнях за
ефективністю їх лікування. Важливою складовою розв’язання цієї задачі є
аналіз структури оперативних втручань, які виконуються, зокрема, на
амбулаторному прийомі хірургом-стоматологом. Узагальнення отриманих
результатів

надає

можливість

оцінити

тенденції

розповсюдженості

стоматологічних захворювань, ефективність їх профілактики та лікування, а
також виявити проблеми і недоліки в організації хірургічної допомоги,
визначити перспективні напрямки наукових досліджень.
Метою роботи було здійснено аналіз структури оперативних втручань
на амбулаторному прийомі при наданні хірургічної стоматологічної

допомоги;

оцінка

статистичних

даних,

а

саме:

загальної

кількості

оперативних втручань, їх методики та показань до проведення.
Матеріал та методи дослідження. Для досягнення поставленої мети
проведено архівне дослідження журналу обліку амбулаторних операцій
(ф.№069/0) за період з 2005 по 2014 роки включно. Оперативні втручання
виконані співробітниками курсу пропедевтики хірургічної стоматології на
базі

Полтавської

обласної

клінічної

стоматологічної

поліклініки

(КУ«Полтавський обласний центр стоматології – стоматологічна клінічна
поліклініка»).
Результати дослідження та їх обговорення. За період з 2005 по 2014
роки виконано 1920 оперативних втручань. Загальна кількість оперативних
втручань за роками відображена на рис.1.Аналізуючи лінійну діаграму,
приходимо до висновку, що найбільша кількість оперативних втручань
проведена в 2007 (250) та 2013 (233) роках. Цю обставину можна пояснити
деякими об’єктивними факторами, що найвірогідніше мають соціальноекономічний характер, та потребують окремого дослідження та аналізу
отриманих фактів.
Структура

проведених

оперативних

втручань

у

процентному

відношенні представлена на рис.2. Найбільший відсоток від загальної
кількості проведених оперативних втручань за показаннями складає
ортодонтична патологія (44%) та запальні процеси щелепно-лицевої ділянки
(36%)
До оперативних втручань з приводу запальних процесів щелепнолицевої ділянки включені: резекція верхівки кореня зуба, гранульомектомія,
гемісекція, короно-радикулярнасепарація та реплантація зуба, ампутація
кореня зуба, які складають групу операцій, що дозволяють зберегти зуби. В
переважній більшості випадків йдеться про хірургічні способи лікування
одонтогенних періапікальних осередків інфекції, або ж уражень періодонта в
ділянці біфуркації коренів нижніх молярів при хронічних періодонтитах.
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Рис.1. Динаміка загальної кількості оперативних втручань за роками.
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Рис.2 Структура оперативних втручань в залежності від показань щодо їх
проведення.
Висновок. Отримані результати статистичного дослідження архівного
матеріалу мають певне практичне значення. Зокрема, є об’єктивним
відображенням розповсюдженості основних стоматологічних захворювань,
які за певних обставин потребують використання хірургічних методів
лікування, а також можуть засвідчувати ефективність лікувальних та
профілактичних заходів, запроваджених в практичну охорону здоров’я.

Разом з тим, проведені дослідження виявляють актуальні завдання щодо
організації надання хірургічної допомоги населенню України в державних
лікувальних установах. Виявлені факти повинні становити інтерес і для
науковців, які визначають актуальність проблем і визначають перспективи
розвитку наукових досліджень в стоматології.

