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 Профілактика стоматологічних захворювань, як одної із найбільш 

поширених груп нозологій в Україні, є важливим суспільно корисним видом 

діяльності. Сфера його інтересів поширюється на галузь охорони здоров’я і 

освіту. Незважаючи на великий масив проведених досліджень щодо 

необхідності і корисності проведення заходів з профілактики стоматологічних 

захворювань у населення, зі сторони органів влади відсутнє порозуміння та 
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необхідна підтримка таких програм. Стосовно Закарпаття, то зазначений регіон 

є унікальним в плані рекреаційного потенціалу та використання природних 

ресурсів для оздоровлення населення, але в ньому наявні серйозні проблеми 

розвитку і функціонування медичної інфраструктури, і стоматологічного 

напрямку зокрема. На сьогодні, максимум завдань по виконанню заходів 

профілактики стоматологічних захворювань покладено на дитячих 

стоматологів, котрих на території Закарпатської області є зовсім мало (за 

даними регіональних органів управління охороною здоров’я — близько 30 

штатних одиниць на 321194 особи у віці від 0 до 19 років. Лікарі-стоматологи 

загальної практики як державної (комунальної) охорони здоров’я, так і 

приватної, розглядають профілактику стоматологічних захворювань в якості 

«бонуса» і додаткового виду діяльності, менш вигідного, ніж інші види 

стоматологічних робіт. До того ж варто згадати наявні біогеохімічні дефіцити 

йоду та фтору на території області, що несприятливо впливають на 

стоматологічну захворюваність. Тому, забезпечення системного підходу і 

підтримка необхідних видів комунікацій між закладами охорони здоров’я, 

лікарями приватної практики та освітніми закладами можлива лише при 

координації програм профілактики стоматологічних захворювань на рівні 

обласних органів у правління охороною здоров’я [1, с.165; 2, с.67-68; 3, с. 24]. 

 Вихідними даними для таких програм є актуальні статистичні відомості 

щодо соціально-економічного розвитку і демографічних показників регіону. 

 Згідно рекомендацій Всесвітньої організації здоров’я (ВООЗ) по 

розподілу основних груп профілактики стоматологічних захворювань 

виділяються наступні респондентні вікові групи для визначення 

стоматологічної захворюваності, і проведення заходів профілактики – 6-7 років, 

12 років, 15 років, 35 – 44 років, 65 і старші [4]. Станом на кінець 2016 року в 

Закарпатській області нараховувалося 1 256 325 осіб населення, котрі 

розподілялися по визначеним віковим групам наступним чином (табл. 1). 

Розрахунок груп за ВООЗ виконано гіпотетично, оскільки органи управління 
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статистикою проводять вікове ранжування населення за іншими підходами. 

Згідно проведених розрахунків, можна встановити, що на сьогодні на території 

Закарпаття група населення, яка має підвищені ризики розвитку 

стоматологічних захворювань і відповідно мають потребу до залучення до 

заходів стоматологічної профілактики складає понад 407 000 осіб. 

Варто відмітити, що менше половини таких осіб (майже 150 000) 

проживають в містах, і майже 260 000 — в сільській місцевості, де наявні 

проблеми із доступністю стоматологічної медичної допомоги, і заходів 

профілактики зокрема. 

 

Таблиця 1 

Розрахунок кількості осіб в основних цільових групах для проведення заходів 

стоматологічної профілактики за ВООЗ 

 

№ 

з/п 

Вікова група,  

Роки 

Всього  

населення 

В 

т.ч. міського 

В  

т.ч. сільського 

1 5‐9 86509 32380 54129 

2 
6-7  

(рекомендовано ВООЗ) 
43255 16190 27065 

3 10‐14 71926 26242 45684 

4 
12  

(рекомендовано ВООЗ) 
17982 6561 11421 

5 15-19 72813 24596 48217 

6 
15  

(рекомендовано ВООЗ) 
18203 6149 12054 

7 
35-44  

(рекомендовано ВООЗ)  
184369 67652 116714 

9 
65 і старші 

(рекомендовано ВООЗ) 
143703 52514 91190 

10 ВСЬОГО в групах, 407512 149066 258444 
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рекомендованих ВООЗ 

 

    Також варто звернути увагу, що за віком дитячі стоматологи можуть охопити 

заходами профілактики лише близько 20% контингенту, який має високий 

ризик розвитку стоматологічної патології – майже 80 000 населення вікових 

груп 6-7 років, 12 років, 15 років. Інші майже 330 000 осіб обслуговуються 

загальною (дорослою) мережею стоматологічних закладів. На таку ситуацію 

доцільно звернути увагу і керівникам стоматологічних закладів області, і 

органам управління охороною здоров’я [5, с. 4; 6, с. 18,21]. 

 Висновок: отже, реалізація програм профілактики стоматологічних 

захворювань на території Закарпаття окрім залучення дитячого населення має 

включати і роботу із дорослим населенням, і склад таких груп ризику є більш 

масивним. Тому про такий аспект проблеми доцільно періодично нагадувати 

керівникам закладів охорони здоров’я та органам місцевого управління 

галуззю. 
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