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7. Організація ортопедичної допомоги населенню. 

 
Актуальність теми. Стоматологічна допомога відноситься до одного з самих 

масових видів медичної допомоги. У структурі загальної захворюваності-

населення нашої країни хвороби порожнини рота і зубів займають третє місце. 

При цьому в 99 % випадків хворі обслуговуються в амбулаторно-поліклінічних 

установах. У структурі захворювань, що вимагають госпіталізації (близько 1% 

хворих), провідне місце займають одонтогенні запальні захворювання і травми 

щелепно-лицевої області. Амбулаторна стоматологічна допомога міському 

населенню виявляється в спеціалізованих лікувально-профілактичних установах 

і в стоматологічних кабінетах і відділеннях територіальних і відомчих медичних 

установ.  

Серед, усіх медичних установ, що роблять стоматологічну допомогу, 

стоматологічна поліклініка займає особливе місце. Стоматологічна поліклініка, 

оснащена сучасним устаткуванням, укомплектована кваліфікованими кадрами, 

що володіють сучасними методиками діагностики і лікування стоматологічних 

захворювань забезпечує найбільш високу якість медичної допомоги. 

Особливої уваги заслуговує організація роботи ортопедичного відділення. 

Зубопротезна допомога виявляється на заключному етапі лікування 

стоматологічних хворих, після проведення повної санації. 

Ортопедичне відділення має свою реєстратуру, оглядовий кабінет, 

кабінети лікарів-протезистів, зуботехнічну лабораторію, може мати кабінет 

лікаря-ортодонта. 

Хворий, що потребує зубопротезування, звертається в реєстратуру 

ортопедичного відділення. При наявності довідки про повну санацію на нього 

заводиться спеціальна амбулаторна карта і видається талон на прийом до лікаря 

оглядового кабінету. В оглядовому кабінеті складається план протезування, 

після чого хворий направляється на прийом до лікаря-ортопеда, що оглядає 

хворого, знайомиться з планом протезування і складає убрання, у який 

включаються усі види зубопротезних робіт.  

Крім виготовлення нових протезів в ортопедичному відділенні 

проводиться ремонт і заміна старих протезів, надаються консультації з питань 

зубопротезування тощо. 

Безкоштовним зубопротезуванням забезпечуються інваліди війни, 

інваліди праці І і ІІ груп, персональні пенсіонери, діти і деякі інші контингенти 

населення. Для надання стоматологічної допомоги вдома в поліклініці мається 

портативна апаратура. Удома здійснюються всі необхідні види допомоги, 

включаючи зубопротезування. Виклики обслуговуються спеціально виділеними 

для цього лікарями, або всіма лікарями поліклініки в порядку черговості. 

Найважливішою умовою підвищення якості роботи стоматологічної 

поліклініки є чітке ведення медичної обліково-звітної документації, уміння 

аналізувати статистичні дані і на їхній основі розробляти заходу для поліпшення 

медичного обслуговування. 

 

 

 

 



Тривалість заняття: 4 год 

1. Навчальна мета. 

Знати:  

- Організацію стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету для 

дорослого і дитячого населення; 
- Посадові обов’язки адміністративного і медичного персоналу 

стоматологічних відділень, кабінетів; 
- Основні показники діяльності стоматологічних кабінетів і відділень; 
- Критерії медико-економічної оцінки надання стоматологічної 

допомоги; 
- Класифікатор процедур у стоматології; 
- Облікову і звітну документацію в стоматології; 
- Порядок планування стоматологічної допомоги. 

Вміти: 

- Планувати ортопедичну допомогу при різних патологічних станах в 

стоматології; 

- Вести обліково-звітну документацію лікаря стоматолога-ортопеда; 

- Враховувати критерії медико-економічної оцінки надання стоматологічної 

допомоги; 

- Складати план обстеження пацієнтів з дефектами твердих тканин зубів, 

дефектами зубного ряду, дефектами піднебіння, щелеп та обличчя залежно 

від особливостей клінічної картини; 

- Аналізувати результати додаткових методів обстеження; 

- Проводити диференційну діагностику, встановлювати попередній та 

остаточний діагноз; 

- Проводити підготовку ротової порожнини до протезування незнімними і 

знімними конструкціями; 

- Проводити відповідні клінічні етапи виготовлення ортопедичних 

конструкцій. 
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