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Мета. Розробка концепції стратегії 

антидисбіотичної профілактики основних 

стоматологічних захворювань у дітей є зниження 

рівнів стоматологічної та соматичної 

захворюваності, забезпечення стоматологічного 

здоров’я дітей на рівні середньоєвропейських 

показників (згідно рекомендаціям ВООЗ) та зменшення 

обоюдного впливу стоматологічного статусу та 

загального здоров'я. 

Організаційна система забезпечення реалізації в 

Україні стратегії профілактики основних 

стоматологічних захворювань у дітей була 

затверджена на нараді з питань комунальної 

профілактики в Україні, навчання гігієніста зубного, 

його ролі в профілактичних заходах та підвищення 

рівня стоматологічного здоров’я населення України 7 

листопада 2013 року. 

Головна роль у реалізації запропонованої стратегії 

належить кабінетам з профілактики 

стоматологічних захворювань, які повинні існувати в 

ЛПЗ стоматологічного профілю, в ЗОШ, в дитячих 

дошкільних закладах, в жіночих консультаціях, 

Важливою складовою реалізації вищезазначеної 

стратегії є співробітництво із МОН та 

професійними організаціями. 
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ОБОСНОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ 

СТРАТЕГИИ 

АНТИДИСБИОТИЧЕСКОЙ 

ПРОФИЛАКТИКИ ОСНОВНЫХ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ 

Целью разработки концепции стратегии 

антидисбиотической профилактики основных 

стоматологических заболеваний у детей является 

снижение уровня стоматологической и 

соматической заболеваемости, обеспечение 

стоматологического здоровья детей на уровне 

среднеевропейских показателей (согласно 

рекомендациям ВОЗ) и уменьшение обоюдного 

влияния стоматологического статуса и 

общесоматического здоровья. 

Организационная система обеспечения реализации в 

Украине стратегии профилактики основных 

стоматологических заболеваний у детей была 

утверждена на совещании по вопросам коммунальной 

профилактики в Украине, обучение гигиениста 

зубного, его роли в профилактических мероприятиях 

и уровня стоматологического здоровья населения 

Украины 7 ноября 2013. 

Главная роль в реализации предложенной стратегии 

принадлежит кабинетам по профилактике 

стоматологических заболеваний, которые должны 

существовать в ЛПУ стоматологического профиля, 

в средних общеобразовательных школах, в детских 

дошкольных учреждениях, в женских консультациях 

и пр. 

Важной составляющей реализации вышеупомянутой 

стратегии является сотрудничество с МОН и 

профессиональными организациями. 

Ключевые слова: стратегия профилактики, 

стоматологическая помощь, дети. 
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ABSTRACT 

The goal of developing a concept of strategy for dysbiotic 

prophylaxis of major dental diseases in children is to 

reduce the levels of dental and somatic illness, to provide 

children with dental health at the level of the European 

average (according to WHO recommendations) and to 

reduce the mutual impact of dental status and general 

health. 

The organizational system for ensuring the 

implementation of the strategy for the prevention of major 

dental diseases in children in Ukraine was approved at a 

meeting on communicative prevention in Ukraine, dental 

hygienist training, its role in preventive measures and 

raising the level of dental health of the population of 

Ukraine on November 7, 2013. 
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The main role in the implementation of the proposed 

strategy belongs to the offices for the prevention of dental 

diseases, which should exist in the dental clinic, in 

secondary schools, in kindergartens, in women's 

counseling, 

An important part of the implementation of the above-

mentioned strategy is cooperation with the Ministry of 

Education and Science and professional organizations. 

Key words: prevention strategy, stomatologic help, 

children. 

 

 

Метою розробки стратегії дисбіотичної 

профілактики основних стоматологічних 

захворювань у дітей є зниження рівнів 

стоматологічної та соматичної захворюваності, 

забезпечення стоматологічного здоров’я дітей на 

рівні середньоєвропейських показників (згідно 

рекомендаціям ВООЗ) та зменшення обоюдного 

впливу стоматологічного статусу та загального 

здоров'я. Основними напрямами стратегії є 

координована політика та удосконалення 

законодавчо-нормативної бази щодо збереження 

стоматологічного здоров’я, посилення роботи 

стоматологічної служби, законодавча підтримка 

з боку МОЗ та МОН України, наукових установ 

НАМН, а також громадських організацій, а саме: 

на рівні Асоціації стоматологів України, 

Асоціації гігієністів зубних України та 

Української асоціації дитячої стоматології. 

Конкретні завдання стратегії полягають у 

тому, щоб забезпечити поєднання комплексної 

роботи по усуненню або зменшенню впливу 

чинників ризику та їх детермінантів із 

удосконаленням системи надання 

стоматологічної профілактичної та лікувальної 

допомоги дітям з метою найбільш ефективної 

профілактики стоматологічних захворювань у 

дітей. 

Запропонована стратегія може бути досягну-

та шляхами, які доповнюють один одного: попе-

редження виникнення стоматологічних захворю-

вань у дітей завдяки використанню програм пер-

винної профілактики – контроль за факторами 

ризику, формування здорового способу життя у 

населення, зокрема вагітних та дітей різного ві-

ку; інформування населення та профілактична 

освіта (первинна профілактика); профілактична 

робота з педагогами та медичним персоналом в 

дитячих дошкільних закладах та загальноосвіт-

ніх школах; раннє виявлення факторів ризику 

(незадовільний стан гігієни порожнини рота, 

шкідливі звички у дітей, нераціональне харчу-

вання, множинний карієс та не каріозні хвороби 

зубів у дітей; медико-генетичне консультування 

родин з метою визначення схильності до стома-

тологічної патології; вторинна та третинна про-

філактика. Обрані шляхи з акцентом на первинну 

профілактику основних стоматологічних захво-

рювань повністю відповідають рекомендаціям 

ВООЗ щодо ефективної системи охорони стома-

тологічного здоров’я. Основним діючим профе-

сіоналом в реалізації головних профілактичних 

направлень стратегії повинні бути гігієністи зуб-

ні та лікарі стоматологи, згідно кваліфікаційним 

вимогам. 

Стратегія направлена на дітей різного віку та 

вагітних жінок, оскільки не можливо отримати 

позитивний результат у школярів, якщо на при-

діляти увагу стоматологічному здоров’ю дітей у 

ранньому дитячому та дошкільному віці. Усі ме-

тоди профілактичної роботи повинні бути орієн-

товані на вікові групи дітей та окремо для вагіт-

них жінок. Запропоновані методи повинні бути 

науково-обгрунтовані та доказові. З метою за-

безпечення високого рівня якості при проведенні 

лікувально-профілактичних дій необхідно розро-

бити програми курсів удосконалення та систему 

безперервної освіти для гігієністів зубних. Для 

цього треба залучити провідних спеціалістів 

профільних кафедр вищих навчальних медичних 

закладів та наукових установ. 

Організаційна система забезпечення реаліза-

ції в Україні стратегії профілактики основних 

стоматологічних захворювань у дітей була за-

тверджена на нараді з питань комунальної про-

філактики в Україні, навчання гігієніста зубного, 

його ролі в профілактичних заходах та підви-

щення рівня стоматологічного здоров’я населен-

ня України 7 листопада 2013 року. Декларація 

наради експертів щодо ролі гігієніста зубного в 

профілактичних заходах та підвищення рівня 

стоматологічного здоров’я населення України 

прийнята як офіційна позиція ДУ «ІС НАМН», 

АСУ та АГЗУ [1]. 

Координатором в реалізації стратегії профі-

лактики стоматологічних захворювань у дітей 

має забезпечувати Координаційна Рада МОЗ 

України з питань стоматології. Управління реалі-

зацією стратегії покладається на головного по-

заштатного спеціаліста з дитячої стоматології 

МОЗ України (на національному рівні). На регі-

ональному рівні управління покладається на го-

ловного позаштатного спеціаліста із стоматології 

та дитячої стоматології ОДА та управлінь охоро-

ни здоров’я відповідних регіонів. Важлива роль 

належить профільним асоціаціям та науковим 

установам НАМН: ДУ «ІСЩЛХ НАМН», ДУ 

«Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків 

НАМН». Ключовою є співпраця з МОН України. 

Детальніше функціонально-організаційна модель 

профілактики основних стоматологічних захво-

рювань у дітей надана на малюнку 1. 

Головна роль у реалізації запропонованої 

стратегії належить кабінетам з профілактики 
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Мал. Організаційна модель профілактики основних стоматологічних захворювань у дітей з урахуванням соматичного статусу. 

 

 стоматологічних захворювань, які повинні 

існувати в ЛПЗ стоматологічного профілю, в 

ЗОШ, в дитячих дошкільних закладах, в жіночих 

консультаціях, на базі сімейних амбулаторій, в 

ЦРЛ, в дитячих санаторіях та ін. [2]. Або, як сві-

дчить опит інших країн (Білорусь, скандинавські 

країни)альтернативою стаціонарним шкільним 

стоматологічним кабінетам є Центри стоматоло-

гічного здоров’я школярів. Потрібно також за-

значити необхідність існування таких кабінетів в 

спеціалізованих школах інтернатах для дітей з 

різними вадами здоров’я, дитячих будинках, то-

що. У цей кабінет дітей повинні направляти лі-

карі стоматологи, педіатри, сімейні лікарі ЛПЗ 

системи охорони здоров’я всіх видів власності та 

лікарі інших спеціальностей. Направлення по-

винно здійснюватись не тільки при наявності пі-

дозри на стоматологічну захворюваність, а й для 

здійснення дій на її попередження.  

В жіночих консультаціях такий кабінет про-

філактики повинен існувати як для проведення 

профілактичної роботи з вагітними, так і для 

проведення санітарно-просвітницької діяльності 

гігієністом зубним. В профілактичних кабінетах 

ЗОШ та інших закладів передбачається прове-

дення заходів первинної профілактики стомато-

логічних захворювань у дітей. Лікування та вто-

ринна профілактика здійснюються в спеціалізо-

ваних ЛПЗ. За участю гігієніста складається ін-

дивідуальні профілактичні програми, які повинні 

бути зафіксовані в «амбулаторній карті стомато-

логічного здоров’я». Один раз на рік карти по-

винні бути проаналізовані лікарями-статистами в 

ДСП або інших ЛПЗ з метою визначити якість 

розроблених індивідуальних программ за такими 

критеріями: кількість первинних звернень з ме-

тою профілактики, кількість профілактичних 

оглядів, процент стоматологічно та соматично 

здорових дітей, динаміка показників стоматоло-

гічного здоров’я дітей, динаміка появи усклад-

нень. 

Важливою складовою реалізації вищезазна-

ченої стратегії є співробітництво із МОН та про-

фесійними організаціями. Враховуючи описані в 

підрозділі 6.6. наукові основі соматогенної сто-

матопатології, для здійснення основних напрям-

ків стратегії в ЗОШ та дитячих дошкільних за-

кладах повинен свою працю зробити дієтолог, 

керуючись новими науковими досягненнями в 

сфері харчування дітей та профілактики дисбіо-

зу. 

Створення електронного реєстру дитячого 

контингенту в регіонах дозволить планувати не-

обхідні обсяги профілактичної допомоги дітям, 

розрахувати кадрове забезпечення та відповідне 

матеріально-технічне оснащення. 

Раніше була запропонована функціонально-

організаційна модель профілактики та диспансе-

ризації хворих на генералізовані хвороби паро-

донту [3, 4].  

Суттєвого перегляду та удосконалення пот-

ребує існуюча медична документація. Необхідно 

провести стандартизацію змісту історії профіла-

ктичних оглядів та історії хвороби; потрібна 
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комп’ютерізація усіх видів обліку – відвідувань, 

диспансеризації, лікування, контроль ефективно-

сті проведених профілактичних заходів, ство-

рення електронного ресурсу пацієнтів. 

Концепція потребує економічного розраху-

вання. Але досвід багатьох країн вказує на те що 

профілактика стоматологічних захворювань на 

комунальному рівні дає суттєвий економічний 

ефект. 
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