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У збірнику наукових праць наведені матеріали Першої (V) Міжнародної 

науково-практичної конференції «Стоматологія Придніпров’я», яка відбулась 

19 квітня 2019 року. Представлені роботи присвячені питанням профілактики, 

діагностики та лікування основних стоматологічних захворювань з 

відображенням еспериментальних, теоретичних, клінічних та науково-

методичних питань сучасної стоматології.   

Наукові дослідження були виконані на кафедрах стоматологічного профілю та 

суміжних дисциплін медичних ВНЗ, а також в закладах практичної охорони 

здоров’я.  
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В свою чергу, стоматологічний аспект геріатричної допомоги набуває 

особливого значення, оскільки захворювання щелепно-лицевої ділянки 

серйозно знижують якість життя пенсіонерів. Однак, частота відвідувань саме 

лікаря-стоматолога літніми людьми знижується. Стоматологічна допомога 

більше не є пріоритетною в тій мірі, як хронічні захворювання. 

Перед плануванням стоматологічної допомоги людям похилого віку слід 

звернути увагу на низку особливостей: чисельність та високий рівень 

складності патології зубо-щелепної системи, наявність супутньої патології, 

зниження адаптаційних резервів організму, особливості психіки, обмеження 

фінансових можливостей.  Особливої актуальності набувають медико-соціальні 

проблеми, пов’язані з профілактикою і корекцією захворювань похилого віку. 

Всесвітня організація сімейних лікарів (WONCA) у 2018 році визначила 4 

напрямки профілактики. Первинна профілактика передбачає просвітницьку 

роботу, а також виявлення і роботу з факторами ризику та вакцинацію. 

Вторинна профілактика (скринінг) – це система заходів, спрямованих на раннє 

виявлення в популяції найчастіших прихованих захворювань з метою 

своєчасного лікування. Третинна профілактика передбачає ведення хронічної 

патології з метою запобігання розвитку ускладнень. Окремо виділено новий вид 

профілактики – четвертинну, яка включає захист пацієнта від гіпердіагностики 

та гіперлікування.  

Як це не звучить парадоксально, у літніх людей з віком скорочується 

потреба в лікуванні та видаленні зубів, оскільки у багатьох з них вони вже 

відсутні. І на перший план виступає вже третинна профілактика – відновлення 

функції жування шляхом протезування. Ситуація, що склалася, вказує на 

необхідність повернення до первинної профілактики. Вона повинна бути 

спрямована на своєчасне виявлення та усунення чинників ризику 

захворювання, проведення діагностики та адекватного лікування на ранніх 

стадіях розвитку захворювання. А це можливе при налагодженій системі 

диспансеризації населення, що передбачає постійне активне спостереження.  

 

 

 

НЕСТЕРОИДНЫЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА В 

СТОМАТОЛОГИИ 

Самойленко А.В., Шарыпов В.И., Романюта И.А., Бескровная О.Г. 

ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины» 

В стоматологической практике болевой синдром является следствием 

воспалительных процессов в пульповой камере, периодонте, пародонте, 

костной ткани, зубодесневом сосочке или травмы тканей, ввиду не только 

хирургических, но и терапевтических, ортодонтических и ортопедических 

вмешательств . Нестероидные противовоспалительные средства (НПВП) 

относятся к числу наиболее часто используемых лекарственных препаратов, 

многие входят в число препаратов безрецептурного отпуска. 
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Показания к применению НПВС в стоматологии: 1. Воспалительные 

заболевания челюстно-лицевой области и слизистой оболочки полости рта; 2. 

Купирование острой и хронической боли; 3. Премедикация перед 

стоматологическим вмешательством. 

Противопоказания: 1. Гиперчувствительность к препаратам этой группы; 

2. Язвенная болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, лейкопении, 

нарушения свертывания крови, тяжелые нарушениях функции почек и печени; 

3. При беременности, грудном вскармливании, в детском возрасте. Исключение 

составляет ибупрофен, который можно использовать с 6 мес. 4. С 

осторожностью назначают пациентам с бронхиальной астмой, артериальной 

гипертензией и сердечной недостаточностью, у которых в анамнезе 

желудочные кровотечения, а также ослабленным и пожилым пациентам.  

На кафедре терапевтической стоматологии были проведены исследования 

по частоте назначения НПВС при различных стоматологических заболеваний. 

Были изучены амбулаторные карты пациентов, которым назначались НПВС. 

При остром и обострении хронического пульпита НПВС назначались в 100% 

случаев, при хроническом генерализированном катаральном гингивите – в 60%, 

при хроническом генерализированном пародонтите – в 52%.  

В результате проведенной работы было выяснено, что из всех назначенных 

НПВС, кетопрофен, кеторолак, нимесулид — являются наиболее 

эффективными и широко применяемыми в терапевтической стоматологи. Из 

перечисленных препаратов наиболее безопасный - нимесулид, но при 

послеоперационных болях он показывает недостаточно высокую 

эффективность, как кеторолак.  

Вывод: на сегодняшний день кетопрофен, кеторолак, нимесулид являются 

наиболее эффективными препаратами в терапевтической стоматологии, т. к. 

обладают рядом преимуществ: 

1.  Быстрая усвояемость и короткий латентный период; 

2.  Достаточная продолжительность действия; 

3.  Минимальная токсичность; 

4.  Разрешены среди разных возрастных групп  

5.  Не кумулируют при длительном применении; 

6.  Относительно недорогие в ценовом плане. 

Врач должен знать особенности препаратов, и на основании сравнения 

достоинств и недостатков делать рациональный выбор НПВС при их 

использовании в конкретной клинической ситуации у конкретного пациента. 

 

СТОМАТОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОРАЛЬНОГО ПІРСИНГУ   

 

Самойленко А.В., Орищенко В.Ю., Стрельченя Т.М. 

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» 

 

      Оральний пірсинг набуває сьогодні все більшої популярності серед 

молоді. Внаслідок відносно нової практики в Україні орального пірсингу ми не 


