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Вступ
Збереження стоматологічного здоров’я дітей є
однією із ключових завдань, яке ставить Всесвітня
організація здоров’я [3,15]. При цьому необхідно
відмітити, що стан стоматологічного здоров’я дітей в
Україні погіршується [1,2,14]. За даними наукової
літератури проблеми стоматологічного характеру мають
до 80% дітей в країні [5]. В останній час, в ході
реформування галузі охорони здоров’я та проведення
адміністративно-територіальної реформи [6], питання
організації
стоматологічної
допомоги
дитячому
населенню не вирішено [12,13]. Питання організації
стоматологічної допомоги дітям, які проживають в
гірській географічній зоні в науковій літературі не
висвітлено. Необхідно зазначити, що умови проживання в
гірській географічній зоні мають свої особливості [9,11],
що позначається на доступності медичної допомоги
взагалі [10,12] в тому числі стоматологічної. Необхідно
також зазначити, що населення даної географічної зони
має низький рівень прихильності до забезпечення
профілактики захворювань [4,7,8,10].
Мета: запропонувати концептуальні підходи до
забезпечення збереження стоматологічного здоров’я
дитячого населення гірської географічної зони проживання.
Матеріали та методи
Методи: бібліосемантичний, контент – аналізу,
описового моделювання, структурно-логічного аналізу.
Матеріали: дані наукової літератури, законодавчі акти із
адміністративно-територіальної
реформи
та
реформування системи охорони здоров’я України.
Результати дослідження та їх обговорення
Аналіз даних наукової літератури та законодавчих
актів із адміністративно-територіальної реформи та
реформування системи охорони здоров’я України
дозволили встановити особливості способу життя, стану
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стоматологічного здоров’я та умови одержання
стоматологічної допомоги дітей та на їх основі
концептуально виділити напрямки діяльності в
забезпеченні високого рівня стоматологічного здоров’я
дитячого населення яке проживає в гірській географічній
зоні.
Стратегічним напрямком такої діяльності є
забезпечення високого рівня стоматологічного здоров’я
у дітей, що проживають в гірській географічній зоні.
Тактичним напрямком такої діяльності є створення
умов для збереження та зміцнення стоматологічного
здоров’я у дітей, що проживають в гірській географічній
зоні.
Центральне місце в даній діяльності займають діти
всіх вікових груп незалежно від соціально-економічного
стану сім’ї та місця знаходження дитини, що визначає
пацієнтоорієнтованість даного виду діяльності.
Даний процес є міжсекторальним і в ньому
приймають участь: сім’я, навчальні (дошкільні та шкільні)
навчальні заклади, система громадського здоров’я, система
торгівлі, об’єднані територіальні громади, сімейні лікарі та
сімейні медичні сестри, система охорони здоров’я – рівень
спеціалізованої стоматологічної медичної допомоги,
Національна служба здоров’я України.
Розглянемо більш детально функції кожного
учасника процесу формування та забезпечення
стоматологічного здоров’я дітей, які проживають в
гірській географічній зоні.
Діти із сформованою прихильністю до збереження
стоматологічного здоров’я здатні забезпечити та
забезпечують гігієнічний догляд за зубами та ротовою
порожниною.
Сім’я. Створює умови дитині для гігієнічного
догляду за зубами та порожниною рота, привчає до цього
дитину та забезпечує проходження дитиною цільових
профілактичних стоматологічних оглядів, а при
необхідності забезпечує проведення санації ротової
порожнини.
Навчальні (дошкільні та шкільні) заклади.
Надання дітям інформації про значення для людини
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стоматологічного здоров’я високого рівня, шляхи його
збереження та правила гігієнічного догляду за зубами та
порожниною рота. Створення умов для догляду за зубами
та порожниною рота під час перебування в навчальному
закладі.
Сумісно з іншими службами охорони здоров’я та
територіальними громадами забезпечити проведення
дітям профілактичних стоматологічних оглядів дітей з
наступним їх оздоровленням, по потребі.
Система
громадського
здоров’я.
Задачі
працівників системи громадського здоров’я полягають в
тому, що разом із медичними працівниками первинної
ланки медичної допомоги та лікарями стоматологами –
дитячими з використанням індивідуальної, групової,
колективної та сімейної комунікації проводять
цілеспрямовану роботу з батьками (особами, що їх
заміняють), іншими дорослими членами сімей дітей та
дітьми з формування прихильності до збереження
стоматологічного здоров’я у дітей, навчанню ефективним
методам гігієнічного догляду за зубами та порожниною
рота у дітей і методам профілактики уражень твердих
тканин зубів захворювань ясен і слизової оболонки
порожнини рота, раціональному харчуванню тощо.
Система торгівлі має забезпечити в повному обсязі
наявність та доступність засобів догляду за зубами та
порожниною рота для населення гірської географічної
зони проживання.
Об’єднані територіальні громади. Виходячи із
законодавчо визначених задач та реальної потреби
створити умови для ефективного функціонування
кабінетів лікарів-стоматологів дитячих.
Сімейні лікарі та сімейні медичні сестри. Дані
медичні працівники є медичними працівниками першого
контакту населення з системою охорони здоров’я і вони
мають бути підготовленими до надання невідкладної
стоматологічної допомоги дітям та проведення
скринінгових профілактичних оглядів дітей, а також
забезпечувати моніторинг за здійсненням у необхідних
випадках здійснення санації порожнини рота. Крім того до
функцій працівників первинної ланки є організація Шкіл
здоров’я типу «Здорова посмішка» (разом з працівниками
інших служб) з навчання батьків, дітей та членів з питань
забезпечення гігієнічного догляду за зубами та
порожниною рота у дітей з формуванням їх прихильності

до профілактичних заходів в повному обсязі. Дану
активність можна проводити в рамках нині діючих «Шкіл
відповідального батьківства».
Система
охорони
здоров’я
–
рівень
спеціалізованої cтоматологічної медичної допомоги. Дана
система має бути представлена лікарями-стоматологами
дитячими. В їх обов’язки входить ввесь комплекс
стоматологічної допомоги дітям: від надання невідкладної
стоматологічної допомоги дітям до послуг профілактичної
спрямованості. Дана стоматологічна допомога має бути
доступною для дітей, які проживають у відділених
населених пунктах незалежно від пори року.
Національна
служба
здоров’я
України.
Віднесення стоматологічної допомоги дітям, в тому числі
профілактичної, тією, що гарантується державою та
забезпечити її фінансування в необхідному обсязі.
Однією із важливих задач практично для всіх
учасників процесу є формування прихильності та здатності
дітей до збереження особистого стоматологічного здоров’я.
Нововведенням в наших пропозиціях є наступне:
залучення до даного процесу системи громадського
здоров’я, системи торгівлі, об’єднаних територіальних
громад та сімейних лікарів і сімейних медичних сестер з
визначенням для кожного учасника специфічних функцій.
Крім того, в умовах реформування системи охорони
здоров’я в державі Національна служба здоров’я України
повинна визнати комплексну стоматологічну допомогу
дітям такою, що гарантується державою..
Перспективи подальших досліджень пов’язані з
вивченням стану стоматологічного здоров’я дитячого
населення яке переселилося в населенні пункти гірської
географічної зони регіону в наслідок війни з росією.
Окремого дослідження потребує вивчення стану
стоматологічного здоров’я та отримання стоматологічної
допомоги дітьми, які позбавлені батьківської опіки та
проживають в дитячих закладах.
Висновки
Комплексне застосування запропонованих заходів
дозволить забезпечити збереження стоматологічного
здоров’я у дітей, які проживають у гірській географічній
зоні.
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Мета: запропонувати концептуальні підходи до забезпечення збереження стоматологічного здоров’я дитячого
населення гірської географічної зони проживання.
Матеріали та методи. Методи: бібліосемантичний, контент – аналізу, описового моделювання, структурнологічного аналізу. Матеріали: дані наукової літератури, законодавчі акти із адміністративно-територіальної реформи та
реформування системи охорони здоров’я України.
Результати. Обгрунтовані та запропоновані підходи до збереження стоматологічного здоров’я дітей, які
проживають в гірській географічній зоні базуються на особливостях умов проживання та низькому рівні доступності
до стоматологічних послуг. Вони носять комплексний міжсекторальний характер і включають задачі для сім’ї, системи
громадського здоров’я та системи охорони здоров’я, а також задачі для територіальної громади.
Висновки. Комплексне застосування запропонованих заходів дозволить забезпечити збереження
стоматологічного здоров’я у дітей, які проживають у гірській географічній зоні.
Ключові слова: гірська географічна зона, діти, стоматологічне здоров’я, збереження.
Objective: to offer conceptual approaches to ensuring the preservation of dental health of children in mountainous
geographical areas.
Materials and methods. Methods: bibliosemantic, content analysis, descriptive modeling, structural-logical analysis.
Materials: data of scientific literature, legislative acts on administrative-territorial reform and reform of the health care system
of Ukraine.
Results. Sound and proposed approaches to maintaining the dental health of children living in mountainous geographical
areas are based on special living conditions and low level of access to dental services. They are cross-sectoral in nature and
include tasks for the family, the public health system and the health care system, as well as tasks for the local community.
Conclusions. The integrated application of the proposed measures will ensure the preservation of dental health in children
living in the mountainous geographical area.
Key words: mountainous geographical area, children, dental health, preservation.
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