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Організація стоматологічної допомоги в Україні. Організація та 

обладнання стоматологічного кабінету. Оснащення робочого місця 

лікаря-стоматолога 

(1 година) 

1. Актуальність теми: За темпами розвитку і впровадження сучасних 

технологій, методів лікування стоматологічна служба в Україні займає 

провідне місце в системі охорони здоров’я. Студент стоматологічного 

факультету на ІІІ курсі повинен послідовно опановувати нові розділи 

терапевтичної стоматології і починати свою практичну роботу, лікування 

карієсу зубів, згідно з прогресивними розробками вітчизняної та світової 

стоматології. Стоматологічний кабінет, його організація та обладнання - це 

найважливіше, що стоїть на початку праці лікаря-стоматолога. 

2. Навчальні цілі заняття. 

Рівень теоретичних знань: 

1. Знати організацію стоматологічних служб в Україні. 

2. Засвоїти організацію, оснащення та устаткування стоматологічного 

кабінету. 

Рівень практичних навичок: 

1. Вміти застосовувати санітарно-технічні нормативи при організації 

стоматологічного кабінету. 

2. Оволодіти правилами техніки безпеки та роботи в стоматологічному 

кабінеті. 

Рівень професійних вмінь: 

1. Вміти організувати роботу в стоматологічному кабінеті. 

2. Вміти обрати основне і допоміжне устаткування стоматологічного 

кабінету. 

3. Вміти правильно організувати робоче місце і раціонально розмістити 

устаткування в стоматологічному кабінеті. 

Творчий рівень: Вміти дотримуватися основних санітарно-гігієнічних 

вимог та принципів організації стоматологічного кабінету, його матеріально-
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технічного забезпечення, що дозволить в подальшому успішно проводити 

діагностику і лікування захворювань зубів, тканин пародонту та слизової 

оболонки порожнини рота на сучасному рівні. 

3. Матеріали до аудиторної самостійної роботи 

3.1.Базові знання, навички, вміння необхідні для вивчення 

теми 

1. Знати санітарно-технічні нормативи кабінетів у лікувальному закладі. 

2. Знати санітарно-гігієнічні вимоги до стоматологічного кабінету у 

лікувальному закладі. 

3. Знати правила техніки безпеки при роботі в стоматологічному кабінеті. 

4. Знати основне та допоміжне стоматологічне устаткування для організації 

диференційованої роботи лікаря-терапевта. 

5. Вміти правильно організувати робоче місце лікаря-стоматолога. 

6. Знати сучасні стоматологічні препарати та матеріали для терапевтичного 

прийому пацієнтів. 
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3.2. Зміст теми заняття   Структура організації стоматологічної служби України 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Примітка: 1. Основною структурною одиницею є стоматологічний центр. 

 2. Стоматологічні відділення, кабінети, розташовані в соматичних поліклініках, лікарнях з спеціальних питань отримують 
інформацію та надають звіт в стоматологічний центр даного регіону. 
 3. Відомчі стоматологічні установи отримують інформацію та надають звіт в стоматологічний центр даного регіону. 
 4.   підпорядкування та фінансування,   методичне керівництво     підпорядкування 

Асоціація 
стоматологів України 

МОЗ України 
Головний стоматолог МОЗ України 

Інститут стоматології 
АМН України 

МОЗ республіки Крим, Управління охорони 
здоров’я областей, міста Києва та 
Севастополя, Головні стоматологи регіонів, 
Голови регіональних асоціацій стоматологів 

Стоматологічні клініки 
профільних ВУЗів 
(інститути, університети, 
академії) 

Відомчі стоматологічні 
заклади 

Регіональний 
експертно-
інформаційний центр: 
Київ, Харків, Донецьк, 
Дніпропетровськ, 
Одеса, Сімферополь, 
Львів 

Головний регіональний заклад – 
регіональний центр стоматології 

Стоматологічні 
заклади та кабінети 
недержавної форми 
власності 

Головний стоматолог міста 
Міський центр стоматології 

Районні та міжрайонні 
стоматологічні центри 

Головний стоматолог 
дитячого віку 
Міський дитячий 
центр стоматології 

Районний центр 
стоматології. 
Районний дитячий 
стоматолог 

 Стоматологічні 
відділення та кабінети 
ЦРЛ, ДЛ і СЛА 
закріплених за 
сільськими районами 

Районний центр 
стоматології. Районний 
стоматолог 
 

Стоматологічні відділення 
(кабінети) при соматичних 
поліклініках та лікарнях 

Стоматологічні 
кабінети при МЧС 

Госпрозрахункові 
стоматологічні 
заклади 

Стоматологічні відділення та 
кабінети при соматичних дитячих 
поліклініках та лікарнях 

Стоматологічні кабінети в 
організованих колективах 
дітей та підлітків 



САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ ДО СТОМАТОЛОГІЧНОГО КАБІНЕТУ 

ПЛОЩА ПРИМІЩЕННЯ 

ВИСОТА ПРИМІЩЕННЯ 

ШИРИНА ПРИМІЩЕННЯ 

ВИМОГИ ДО: 
 СТІН КАБІНЕТУ; 
 СТЕЛІ КАБІНЕТУ; 
 ПІДЛОГИ КАБІНЕТУ; 
 ДВЕРЕЙ ТА ВІКОН КАБІНЕТУ 

ОСВІТЛЕННЯ КАБІНЕТУ: 
 ПРИРОДНЕ; 
 ШТУЧНЕ. 

МІКРОКЛІМАТ: 
 КОНДИЦІЮВАННЯ; 
 ВЕНТИЛЯЦІЯ; 
 ОПАЛЕННЯ; 
 КВАРЦУВАННЯ 

ВІДСТАНЬ МІЖ КРІСЛАМИ ТА ЇХ РОЗМІЩЕННЯ 

САНВУЗОЛ 



  

 

ОСНОВНЕ 

ОБЛАДНАННЯ СТОМАТОЛОГІЧНОГО КАБІНЕТУ 

1. Стоматологіч-
на установка: 
-блок 
інструментів; 
-блок 
управління; 
-гідроблок; 
-освітлюваль-
ний блок; 
-стоматологіч-
не крісло; 
-компресор. 
2. Стілець зі 
спинкою для 
лікаря 
пересувний. 
3. Стілець для 
асистента. 
4. Стоматоло-
гічний стіл 
лікаря – 
пересувний чи 
стаціонарний 

1. Фотополі-
мерна лампа. 
2. Скалер 
3. Діатермо-
коагулятор. 
4. Апекс-
локатор. 
5. Ендомотор та 
ендонаконечник 
6. Радіо-
візіограф 

ДОПОМІЖНЕ УСТАТКУВАННЯ 
ДЛЯ 

СТЕРИЛІЗАЦІЇ 
ТА ОБЕЗЗАРА-

ЖУВАННЯ 

1. Сухожарова 
шафа для 
стерилізації 
інструментів. 
2. Столик з 
наборами 
стерильних 
інструментів. 
3. Кварцова 
лампа. 
4. Витяжна 
шафа. 

УСТАТКУВАННЯ 
ДЛЯ ОБРОБКИ 

РУК ТА 
ПЕРЕДСТЕРІЛІЗА-
ЦІЙНОЇ ОБРОБКИ 

1. Рукомийник для 
миття рук. 
2. Контейнери з 
дезрозчином для 
замочування 
інструментів з 
тумбою для 
ємностей з 
дезінфікуючими 
розчинами. 

УСТАТКУВАН-
НЯ ДЛЯ 
РОБОТИ 

МЕДИЧНОЇ 
СЕСТРИ 

1. Стіл для 
ведення 
документації. 
2. Стілець. 
3. Комп’ютер. 
4. Сейф для 
зберігання 
документів. 

МЕДИЧНІ 
МЕБЛІ 

1. 
Канцелярський 
стіл лікаря. 
2. Шафа для 
зберігання 
медикаментів 
груп А і Б. 
3. Шафа для 
зберігання 
інструментів, 
перев’язувальн
их та 
пломбувальних 
матеріалів. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ  СТОМАТОЛОГІЧНОЇ  СЛУЖБИ 

Основи державної стоматологічної допомоги в Україні були визначені у 

квітні 1920 р. Наказом “Про державну організацію зуболікарської допомоги в 

Українській республіці”, яким узаконено її як загальнодоступну і безоплатну 

з профілактичною направленістю. 

Першим централізованим органом управління стоматологічної служби в 

Україні стала, створена у квітні 1920 року в структурі Наркомздраву, 

зуболікарська секція при підрозділі лікувальної медицини з аналогічними 

секціями при губернських відділах охорони здоров’я. 

На початку 20-х років здійснювався пошук оптимальних форм 

організації стоматологічної допомоги в рамках амбулаторно-поліклінічної 

служби. Підготовку стоматологів проводили на одонтологічних факультетах, 

створених при медичних інститутах (Київ, 1920) і університетах (Харків, 

1921), на кафедрах одонтології і в зуболікарських школах. У багатьох містах 

України приватні зуболікарські школи були перетворені в державні. 

Після організації медичних факультетів у самостійні медичні інститути 

кафедри одонтології були перейменовані в кафедри стоматології. 

В розвиток вищої стоматологічної освіти багато сил і знань  вклали 

А.І.Євдокімов, І.Г.Лукомський, Є.М.Гофунг, Д.А.Епштейн, З.Б. 

Пирятинський. 

Важливе значення для розширення наукових знань мало видання 

спеціального журналу, який нині виходить під назвою “Стоматологія”.    

У 20-і роки в Україні на базі націоналізованих зуболікарських кабінетів 

було створено більше 400 зуболікарських амбулаторій, більше 40 

зуботехнічних лабораторій, відкрито 6 дитячих поліклінік в Одесі, 

центральна шкільна клініка в Миколаєві. На початку 30-х років у країні 

функціонували 4 типи зуболікарських установ: самостійні зуболікарські 

амбулаторії (фабрично-заводські, шкільні), зуболікарські кабінети при 

диспансерах і лікарнях, приватні зуболікарські кабінети і зубопротезні 



  

установи. З 1930 р. одонтологічні факультети в Україні були виділені в 

самостійні стоматологічні інститути (в Києві і Харкові). 

На даний час в Україні працює Українська медична стоматологічна 

академія, НДІ стоматології в Одесі, а також ряд стоматологічних факультетів. 

У процесі навчання велике значення надається підвищенню базових 

знань стоматологів, особливо в умовах можливої спеціалізації в стоматології, 

по так званих міні-спеціальностях (пародонтології, одонтології і гігієни) в 

рамках терапевтичної стоматології, матеріаловедення – в ортопедичній 

стоматології. 

Формування спеціаліста нового типу передбачає удосконалення цільової 

підготовки стоматологів через систему післядипломної підготовки через 

інтернатуру, створення “моделі спеціалізації”.  

Стоматологічна допомога в Україні (амбулаторно-поліклінічна) 

надається: 

- самостійними стоматологічними поліклініками (республіканськими, 

обласними, міськими, районними); 

- стоматологічними відділеннями у складі територіальних поліклінік 

міст, центральних районих лікарень і МСЧ на промислових підприємствах; 

- в стоматологічних кабінетах  лікарень диспансерів, жіночих 

консультацій, навчальних закладів; 

-самостійними дитячими поліклініками; 

-госпрозрахунковими поліклініками. 

Прийом в стоматологічних поліклініках і відділеннях проводиться по 

профілю терапевтичної, ортопедичної і хірургічної стоматології. 

До складу сучасної стоматологічної поліклініки входять відділення і 

кабінети: 

- терапевтичної стоматології з кабінетом по лікуванню хвороб пародонту 

і слизової оболонки ротової порожнини; 

- відділення (кабінет) хірургічної стоматології з операційним блоком; 

- ортопедичне відділення з зубопротезною лабораторією і ливарною; 
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- відділення пересувної стоматологічної допомоги і профілактики 

стоматологічних хвороб; 

- анестезіологічний і рентгенологічний кабінети. 

У регулюванні потоку хворих важливе значення має оглядовий кабінет 

стоматологічної поліклініки. 

Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна стоматологічна допомога є 

одним із самих масових видів медичного обслуговування населення. Питома 

вага стоматологічної захворюваності в загальній захворюваності населення 

по звертанню досягає більше 16%. Звертання за стоматологічною допомогою 

займає друге місце після звертання до лікарів-терапевтів, 90% населення 

хворіє карієсом, 40% - пародонтозом. 

Стаціонарна стоматологічна допомога надається у стоматологічних 

відділеннях чи спеціалізованих ліжках в республіканських, обласних, 

міських, районих, клініках науково-дослідних інститутів, медичних 

університетів і інститутів і інститутів удосконалення лікарів. 

Планування і керівництво роботою всіх установ покладається на 

головних спеціалістів. 

Головний спеціаліст призначається із числа головних лікарів 

республіканських, обласних, міських стоматологічних поліклінік. Головний 

стоматолог через керівництво лікувально-профілактичних установ і місцевих 

органів охорони здоров’я повинен забезпечити організаційно-методичне і 

наукове керівництво роботою стоматологічних установ. 

Самостійні стоматологічні поліклініки 

Незалежно від місця розташування (республіканська, обласна, міська, 

районна), відповідно до кількості лікарських посад вони можуть бути 5 

категорій: 

позакатегорійна – більше 40 посад; 

1 категорія – 30 – 40 посад; 

2 категорія – 25 – 30 посад; 

3 категорія – 20 – 25 посад; 
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4 категорія – 15 – 20 посад; 

5 категорія – 10 – 15 посад. 

Розрахунок лікарських кадрів ведеться по кількості населення, виходячи 

з того, що на кожного мешканця на рік припадає 2,2 відвідування. На кожні 

10 тисяч дорослого населення виділяється 4,0 посади стоматолога (терапевта 

+ хірурга) і 1 посада протезиста на 4 – 5 посад стоматологів. 

На кожні 10 тисяч дитячого населення виділяється 4,5 посади 

стоматолога. 

В даний час в Україні забезпеченість стоматологами складає 4,0 на 10 

тис. населення. 

Структура стоматологічної поліклініки 

До  складу поліклініки входять спеціальні відділення: 

1 – терапевтичної стоматології; 

2 – хірургічної стоматології; 

3 – ортопедичної стоматології; 

4 – стоматології дитячого віку (де немає дитячої стоматологічної 

поліклініки). 

Крім того, до складу поліклініки входять такі кабінети: 

1 – функціональної діагностики; 

2 – парадонтологічний; 

3 – анестезіологічний; 

4 – фізіотерапевтичний; 

5 – рентгенологічний. 

Під керівництвом поліклініки працюють стоматологічні кабінети чи 

відділення при загальних поліклініках, диспансерах, школах, МСЧ. До  

складу поліклініки входять також: 

1 – зуботехнічна лабораторія; 

2 – клінічна лабораторія; 

3 – організаційно-методичний кабінет; 

4 – реєстратура; 
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5 – адміністративно-господарча частина. 

Кабінет лікаря-стоматолога забезпечений стоматологічним кріслом, 

універсальною стоматологічною чи турбінною бормашиною з набором 

стоматологічних інструментів (шпатель, зеркало, пінцет, зонди та ін.), 

інструментами для пломбування і видалення зубних відкладень, борами, 

пульпоекстракторами, корневими голками, каналонаповнювачами, 

пломбувальним матеріалом і медикаментами. 

Робота лікарів здійснюється у дві зміни по ковзаючому графіку. 

Одержав розвиток дільничний терапевтичний принцип надання 

стоматологічної допомоги. При цьому враховується захворюваність 

стоматологічними хворобами, віковий склад населення, забезпеченість 

лікарськими кадрами. 

На кожні 20 лікарських посад стоматологічного профілю встановлюється 

1 посада лікаря-анестезіолога.  

Стоматологічні відділення лікарняно-поліклінічних установ і 

медико-санітарних частин 

Стоматологічні відділення створюються там, де немає самостійних 

стоматологічних поліклінік. В них ведеться диференційований прийом. 

Відділення створюється при наявності 8 стоматологів і більше. Один з них 

призначається завідуючим відділенням. 

Самостійні стоматологічні кабінети створюють в лікарнях, поліклініках, 

жіночих консультаціях, МСЧ, на здравпунктах, у школах. 

Найчастіше стоматологічна допомога населенню надається у 

стоматологічному кабінеті.       

У лікарнях з кількістю ліжок більше 250, встановлюється одна посада 

лікаря - стоматолога і додатково на кожні 300 ліжок зверх цього ще по одній 

посаді. Якщо лікарня має менше 250 ліжок, але є обладнаний 

стоматологічний кабінет, то виділяється 0,5 посади стоматолога. 
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В туберкульозних лікарнях виділяється 0,5 посади  на 75 – 200 ліжок. 

Якщо туберкульозні лікарні мають більше 200 ліжок, виділяється одна 

посада лікаря-стоматолога. 

У дитячих туберкульозних лікарнях навіть за наявності 50 ліжок 

виділяється 0,5 посади лікаря-стоматолога. 

У поліклініках загального типу, якщо число стоматологів менше 8, 

створюються стоматологічні кабінети, але в них повинен вестись 

диференційований прийом. 

В медико-санітарних частинах, на оздоровчих пунктах створюються 

стоматологічні кабінети при наявності 1500 і більше працюючих на всіх 

промислових підприємствах і на будівництвах. 

На підприємствах хімічної промисловості виділяється 0,75 посади на 

1000 працюючих. 

В школах і вузах організовується стоматологічний кабінет за наявності 

800 і більше учнів.  

У жіночих консультаціях виділяється одна посада на 100000 населення, 

при кількості населення менше 50 тисяч – 0,5 посади. Більше однієї посади в 

жіночій консультації не виділяється. 

Госпрозрахункові поліклініки 

У містах з населенням більше 300 тисяч і курортних містах створені 

госпрозрахункові стоматологічні поліклініки. 

Функції стоматологічної поліклініки. 

Стоматологічна поліклініка є основною спеціалізованою лікувально-

профілактичною установою, що надає населенню висококваліфіковану і 

спеціалізовану допомогу при захворюваннях порожнини рота і зубів. Основні 

функції стоматологічних поліклінік: 

1) організація і проведення спеціалізованої стоматологічної допомоги 

різним групам населення; 

2) втілення диспансерного методу в діяльність лікарів-стоматологів з 

метою профілактики захворювань порожнини рота і зубів; 
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3) організація і проведення санації полості рота як в плановому порядку, 

так і при зверненні населення в стоматологічні установи; 

4) розвиток і удосконалення комплексної диспансеризації разом з 

дільничними (цеховими) терапевтами, а також лікарями-педіатрами, 

акушерами-генікологами, ЛОР- і іншими спеціалістами загальних і дитячих 

поліклінік, жіночих консультацій, диспансерів; 

5) розвиток вузькопрофільних видів стоматологічної допомоги і їх 

наближення до населення; 

6) удосконалення лікувально-діагностичних методів: 

фізіотерапевтичних, рентгенологічних, біохімічних, цитологічних, 

функціонально-діагностичних та ін.; 

7) пропаганда гігієнічних і медичних знань в області стоматології серед 

населення; 

8) обліково-звітна стоматологічна документація. 

Диспансеризація стоматологічних хворих – це система заходів, 

направлених на раннє виявлення хвороб зубів і інших органів і тканин 

порожнини рота і щелепно-лицевої області; усунення причин, що 

викликають ці захворювання; кількісне обстеження і лікування хворих, 

взятих на диспансерний облік і збереження їх працездатності. 

Відбір стоматологічних хворих на диспансерний нагляд повинен 

проводитись лікарями-стоматологами всіх спеціальностей в незалежності від 

місця роботи і характеру прийому. 

Хворі, що підлягають диспансерному нагляду, направляються до 

дільничних і цехових стоматологів. 

Диспансерному спостереженню у стоматологів підлягають хворі: з 

багаточисельним прогресуючим карієсом зубів, флюорозом, пародонтозом І-

ІІІ ступеня, хронічними гінгівітами і стоматитами, хейлітами, глосалгією, 

одонтогенними невралгіями тройнічного і лицевого нервів, хронічними 

остеомієлітами кісток лиця, хронічними гайморитами, хронічним запаленням 

слинних залоз, передраковими захворюваннями щелеп і порожнини рота, 
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злоякісними новоутвореннями щелеп і порожнини рота, вродженими 

розщелинами щелепно-лицевої області, зубо-щелепними аномаліями, 

вродженими і набутими деформаціями щелеп. 

На кожного диспансерного хворого складається план лікувально-

профілактичних заходів, який включає: 

1) поглиблене вивчення умов праці і побуту хворого і детальне клінічне 

обстеження; 

2) поліклінічне (чи стаціонарне) лікування: санація порожнини рота, 

медикаментозне, хірургічне, фізіотерапевтичне та ін.; 

3) направлення хворого на консультацію до лікарів іншої спеціальності 

(ЛОР і інш.); 

4) дотримання хворим заходів особистої профілактики, режиму праці, 

відпочинку, харчування, раціонального працевлаштування; 

5) аналізпоказників ефективності диспансеризації стоматологічних 

хворих. 

На кожного хворого поряд з амбулаторною картою заповнюється 

контрольна карта диспансерного хворого (ф. № 030/у). 

Основні лікувально-профілактичні заходи диспансеризації: планова 

санація порожнини рота, яка проводиться з 3-х річного віку протягом всього 

життя, у першу чергу в організованих колективах. 

Основні показники роботи лікарів стоматологів амбулаторно-

поліклінічної служби: 

Нормативи прийому хворих: 

стоматологи-терапевти – 3 особи на годину, 

                      хірурги     – 5 особи на годину, 

                      ортопеди  – 2 особи на годину, 

змішаний прийом         – 3,2 особи на годину. 

Якісні показники лікаря – стоматолога-терапевта 

Профілактика карієса зубів. 

 14 



  

Планова санація працівників ведучих професій з шкідливими умовами 

праці. 

Санація серед школярів і дошкільників. 

Санація вагітних і жінок, що годують. 

Санація хворих ангінами і з захворюваннями шлунково-кишкового 

тракту. 

Відсоток відвідування сільськими мешканцями. 

Питома вага первинних відвідувань. 

Питома вага санованих серед всіх первинних хворих. 

Відсоток потребуючих в санації порожнини рота, виявлених із числа 

оглянутих в порядку планової санації. 

Відсоток санованих із числа виявлених в порядку планової санації. 

Одиницею роботи лікаря-стоматолога вважається закінчена робота 

(накладання пломби протягом 20 хвилин, збір анамнезу, встановлення 

діагнозу, запис в історію хвороби,  миття рук, обробка і формування 

порожнини зуба і накладання пломби). 

Термін збереження пломби – не менше 2 років. 

Лікування пульпіту – за 2 відвідування. 

Лікування періодонтиту – за 3 відвідування. 

Стоматологічна допомога сільському населенню 

І. Для надання стоматологічної допомоги сільському населенню 

передбачено 0,25 ставки лікаря - стоматолога-терапевта  на 1000 осіб 

населення, протезиста - 0,07 - на 1000. 

ІІ. У центральній районній лікарні передбачено 0,27 ставки стоматолога-

терапевта на 1000 осіб і  0,25 ставки протезиста ставки на 1000 осіб. 

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 хворих обслуговують в амбулаторно-поліклінічних установах. 

У структурі захворювань, що вимагають госпіталізації (близько 1% хворих), 
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провідне місце займають одонтогенні запальні захворювання і травми 

щелепно-лицевої ділянки.  

Амбулаторна стоматологічна допомога міському населенню надається в 

спеціалізованих лікувально-профілактичних установах і в стоматологічних 

кабінетах і відділеннях територіальних і відомчих медичних установ. До них 

відносяться: 

1) стоматологічні поліклініки (для дорослих і дитячі); 

2) стоматологічні відділення (кабінети) у територіальних поліклініках, 

при медико-санітарних частинах і в здравпунктах підприємств; 

3) стоматологічні кабінети в лікарнях, жіночих консультаціях, 

диспансерах, у школах і дошкільних установах, у вищих і середніх 

спеціальних навчальних закладах.  

При організації роботи стоматологічних установ у містах необхідно 

сполучити відомі принципи централізації і децентралізації в наданні 

стоматологічної допомоги населенню. При централізованій формі прийом 

населення проводиться безпосередньо в стоматологічній поліклініці чи в 

стоматологічному відділенні (кабінеті) територіальної поліклініки.  

Децентралізована форма обслуговування передбачає створення постійно 

діючих стоматологічних кабінетів на підприємствах, у вищих і середніх 

навчальних закладах, школах і т.д. Перевага цієї форми полягає у тому, що, 

по-перше, обслуговування населення відбувається на місці і постійно; по-

друге, є можливість повного медичного обслуговування працюючих чи 

учнів; по-третє, збільшується можливість більш тісного контакту лікаря з 

пацієнтом. У наданні стоматологічної допомоги дітям переважає 

децентралізована форма стоматологічної допомоги. Серед усіх медичних 

установ, що надають стоматологічну допомогу, особливе місце посідає 

стоматологічна поліклініка. Стоматологічні поліклініки розрізняються: 

1. За рівнем обслуговування: республіканські, крайові, обласні, міські, 

районні. 

2. За підпорядкованістю: територіальні, відомчі. 
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3. По джерелу фінансування: бюджетні, госпрозрахункові. 

4. За категоріями: відповідно до потужності, що визначається кількістю 

відвідувань за одну зміну.  

Для кращої організації і планування стоматологічної допомоги на 

кожному рівні керування охороною здоров'я з числа лікарів-стоматологів 

виділяється найбільш досвідчений лікар-стоматолог, що виконує функції 

головного фахівця зі стоматології.  

У структурі республіканських, обласних, міських стоматологічних 

поліклінік створюються організаційно-методичні кабінети, співробітники 

яких разом з головними фахівцями проводять організаційно-методичну 

роботу по стоматології, її планування, аналіз діяльності установ, 

розробляють заходу щодо підвищення якості стоматологічної допомоги 

населенню.  
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Несин А.Ф. Терапевтическая стоматология: Учебник; В 4 т. – Пропедевтика 

терапевтической стоматологии. – Киев: Медицина, 2011. – 400 с. 

5. Терапевтична стоматологія: Підручник для студентів стоматологічних 

факультетів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації у двох 

томах / За ред. проф.А.К.Ніколішина. – Т.2. – Полтава: Диосвіт, 2007. – 280 с. 
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6. Николаев А.И., Цепов Л.М., Михеева Е.А. Санитарно-гигиенический 

режим в терапевтических стоматологических кабинетах (отделениях). – М.: 

МЕДпресс-информ, 2010. – 240 с. 

 

Додаткова 

1. Магид Е.А., Мухин Н.А. Фантомный курс терапевтической 

стоматологии. – М.: Медицина, 1987. – 304 с. 

2. Ніколішин А.К., Ждан В.М., Борисенко А.В. та інші. Терапевтична 

стоматологія. – Т. 1. – Полтава: Дивосвіт, 2005. – 302 с. 

3. Ковальов Є.В., Шундрик М.А., Марченко І.Я. Обстеження хворого і 

діагностика в одонтопатології в клініці терапевтичної стоматології.- Полтава, 

2004. – 164 с. 

4. Терапевтична стоматологія: Підручник для студентів стоматологічних 

факультетів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації у двох 

томах / За ред. проф.А.К.Ніколішина. – Т.1. – Полтава: Диосвіт, 2005. – 392 с. 

 

Електронні джерела 
http://i-medic.com.ua/index.php?newsid=18352 

http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/stomat_ter/classes_stud/терапевтична%20стом

атологія/3%20курс/Українська/V%20семестр/1.Організація%20стоматологічної%20допом

оги%20в%20Україні..htm 

 

3.4. Орієнтовна карта для самостійної роботи студентів з 

літературою по темі заняття 

Основні завдання Вказівки до завдання Відповіді 

1. Розкрийте 
принципи організації 
стоматологічної 
служби в Україні 

Перерахуйте основні підрозділи 
стоматологічної служби в Україні 

 

2. Вивчити санітарно-
гігієнічні умови для 
організації 
стоматологічного 

1. Назвати вимоги до площі, висоти 
та ширини приміщення. 
2. Назвати вимоги до стану стін, 
стелі, підлоги, дверей та вікон 
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кабінету кабінету. 
3. Перерахуйте вимоги до освітлення 
та мікроклімату стоматологічного 
кабінету. 

3. Вивчити усі види 
устаткування 
стоматологічного 
кабінету 

Перерахуйте усі види устаткування 
стоматологічного кабінету 

 

4. Вивчити правила 
техніки безпеки при 
роботі в 
стоматологічному 
кабінеті 

Перерахуйте правила техніки 
безпеки при роботі в 
стоматологічному кабінеті 

 

3.5 Матеріали для самоконтролю студентів на доаудиторному етапі 

А. Теоретичні питання для самоконтролю: 

1. Організація терапевтичної стоматологічної допомоги в Україні. 

2. Види і структура стоматологічних поліклінік. 

3. Функції стоматологічної поліклініки. 

4. Особливості стоматологічної допомоги сільському населенню. 

5. Основні показники роботи лікаря стоматолога-терапевта. 

6. Децентралізована форма стоматологічного обслуговування 

населення. 

7. Санітарно-гігієнічні вимоги до організації стоматологічного 

кабінету. 

8. Устаткування стоматологічного кабінету. 

9. Правила техніки безпеки при роботі в стоматологічному кабінеті. 

10. Організація робочого місця терапевта-стоматолога. 

Б. Тестові завдання до самоконтролю репродуктивного рівня 

теоретичних знань 

1. Згідно з санітарно-гігієнічними нормативами мікроклімат 

стоматологічного кабінету складається з: 

А. Опалення, освітлення, площі приміщення, кондиціювання і 

вентиляції; 

В. Стану стін приміщення; 
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С. Кварцювання; 

D. Висоти приміщення. 

Правильна відповідь: А. 

2. Які представники груп устаткування використовують для організації 

стоматологічного кабінету: 

Вид Групи Представники 
груп 

Устаткування 
стоматологічного 
кабінету 

Основне  
Допоміжне  
Устаткування для 
стерилізації та 
обеззаражування 

 

Устаткування для 
обробки рук та 
предстерилізаційної 
обробки 

 

Устаткування для 
роботи медичної сестри 

 

Примітка: назви представників груп устаткування вписує студент. 

3. Висота стоматологічного кабінету згідно з санітарно-гігієнічними 

нормативами повинна становити не менш ніж: 

А. 5 метрів 

В. 2 метра 

С. 3 метра 

D. 4 метра 

Е. 2,5 метра 

Правильна відповідь: С. 

4. Стіни стоматологічного кабінету пофарбовані в яскраво-червоний 

колір. Який колір треба вибрати: 

А. Коричневий  

В. Світлий тон (світлосірий, світлоголубий, світлозелений) 

С. Синій  

D. Помаранчевий  

Е. Фіолетовий 
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Правильна відповідь: B. 

5. Оцінити відповідність умов, які висуваються вимогами при організації 

стоматологічного кабінету, якщо на одне крісло припадає  площа 7 кв. м в  

приміщенні, розташованому у підвалі без каналізації та із штучним 

освітленням. 

Правильна відповідь: у даному приміщенні, згідно з санітарно-гігієнічними 

нормативами, стоматологічний кабінет розмістити неможливо,  тому, що: 

1. На одне стоматологічне крісло має припадати площа не менше 14 кв. м. 

2. Приміщення повинно мати природне освітлення. 

3. Приміщення повинно мати систему каналізації та систему вентиляції. 

4. Крім того при роботі у такому кабінеті будуть порушені правила 

ергономіки в стоматології. 

В. Задачі для самоконтролю: 

1. Під час планової медичної перевірки лікарів-стоматологів одному з лікарів 

був поставлений діагноз: гепатит С. Назвіть можливі причини інфікування 

лікаря під час роботи з пацієнтом. 

Правильна відповідь: можливо лікар під час роботи з пацієнтом не 

дотримувався правил техніки безпеки, а саме: працював без рукавиць; 

використовував нестерильний бор або ендоінструменти після лікування 

хворого з гепатитом С; випадково травмував себе ендоінструментом 

(проколов рукавицю) під час прийому хворого з гепатитом С. Окрім того, під 

час лікування пацієнтів на лікарі повинні бути: медична маска, 

стоматологічні окуляри та латексні або нітрилові рукавички, шапочка і халат 

з довгими рукавами. 

2. Стоматологічний кабінет загальною площею 10 м2, розміщений в 

підвальному приміщенні без каналізації, освітлення штучне. Чи відповідають 

вказані умови для організації стоматологічного кабінету? 

Правильна відповідь: Стоматологічний кабінет організується в просторому 

добре освітленому приміщенні, обладнаному примусовою вентиляцією і 

каналізацією. 
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3. Підлога в стоматологічному кабінеті покрита художнім паркетом, що ще 

необхідно для можливості роботи в стоматологічному кабінеті? 

Правильна відповідь: При наявності в стоматологічному кабінеті підлоги 

застеленої художнім паркетом, під ногами лікаря-стоматолога повинен бути 

гумовий коврик. 

4. Чи можна готувати амальгаму в стоматологічному кабінеті при відсутності 

витяжної шафи? 

Правильна відповідь: Готувати амальгаму в стоматологічному кабінеті при 

відсутності витяжної шафи не можна, для цього повинно бути відповідне 

приміщення, оснащене витяжною шафою. 

5. Стіни стоматологічного кабінету пофарбовані в яскраво-червоний колір. 

Чи відповідає таке фарбування вимогам при організації стоматологічного 

кабінету? 

Правильна відповідь: Стіни стоматологічного кабінету повинні бути 

пофарбовані в легкі тони, які не втомлюють зір. 

 

4. Матеріали для аудиторної самостійної роботи 

4.1 Перелік навчальних практичних завдань 

1. Скласти план організації стоматологічного кабінету. 

2. Скласти план організації робочого місця стоматолога-терапевта. 

3. Скласти план раціонального розміщення устаткування в 

стоматологічному кабінеті. 
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4.2 Професійні алгоритми для оволодіння практичними навиками та 

професійними вміннями 

Алгоритм орієнтовної основи дій при усуненні помилок в процесі 

організації стоматологічного кабінету 

Завдання Послідовність 
виконання Попередження щодо самоконтролю 

Провести 
організацію 
стоматологічного 
кабінету 

1. Оцінити 
площу 
приміщення 

Площа не менш ніж 14 кв. м на одне 
стоматологічне крісло. Якщо в кабінеті 
встановлено кілька крісел, то його площу 
вираховують з розрахунку 7 кв. м на кожне крісло 

2. Оцінити 
висоту 
приміщення 

Має бути не менш ніж 3 м 

3. Оцінити 
ширину 
приміщення 

Ширина не повинна перевищувати 6 м 

4. Оцінити стан 
стін та стелі 

Стіни та стеля повинні бути рівними без щілин. 
Кути та місця з’єднання стін, підлоги та стелі 
мають бути заокругленими. Стін та стеля 
затираються з додаванням до розчину 
п’ятивідсоткового порошку сірки. Фарбують 
силікатними або олійними фарбами у світлі 
кольори. Зеркала розташовують поза дією 
фотополімерної лампи. 

5. Оцінити стан 
підлоги 

Покривають ПВХ-матеріалом (лінолеумом), який 
переходить на стіни на висоту 8–10 см 

6. Оцінити двері 
та вікна 

Бажано склопакети (металопластик, 
алюмопластик) з можливістю провітрювання, 
відкривання. Двірна та віконна фурнітура повинна 
бути гладенькою та легко піддаватися чищенню 
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7. Оцінити 
освітлення: 
– природне  
 
 
– штучне: 
      а) загальне 
 
 
      б) місцеве 

 
 
Вікна найкраще орієнтувати на північ. Відношення 
заскленої поверхні вікон до площі підлоги 
(світловий коефіцієнт) – 1:4—1:5. Кут падіння 
світлових променів не менш ніж 28 градусів. 
Люмінесцентні лампи денного світла або 
люмінесцентні лампи холодного природного 
світла, які дають рівень освітленості в 500 лк. 
Світильники розміщені так, щоб не потрапляти у 
поле зору роботи лікаря. 
Безтіньовий рефлектор, розміщений на 
стоматологічній установці. Освітленість, яка 
відтворюється місцевим джерелом не повинна 
перевищувати рівень загальної освітленості більш 
ніж у 10 разів. 

8. Оцінити 
мікроклімат: 
– опалення 
 
 

 
 
–
кондиціонування 
– вентиляція 
 
 
 
 
– кварцювання 

 
 
Центральне водяне с температурою поверхні 
опалювальних приладів не більше 80 градусів. Їх 
розташовують під вікнами без огорожі. Поверхні 
приладів повинні буди гладенько пофарбовані та 
легко піддаватися вологому прибиранню. 
Температура у приміщенні не вище за 22 градуса. 
Система примусової припливно-витяжної 
вентиляції, яка відтворює  кратність обміну 
повітрям протягом години за припливом у 2 рази, а 
за витяжкою в 3 рази. Крім цього обов’язкова 
наявність природної вентиляції: вікна та фрамуги, 
що відчиняються. 
Повинна бути кварцова лампа (стаціонарна або 
переносна) для знезаражування повітря. 

 

4.3. Методичне забезпечення самостійної роботи студентів на 

основному етапі практичного заняття: 

- стоматологічний кабінет; 

- стоматологічна установка; 

- основне і допоміжне обладнання стоматологічної установки; 

- устаткування для стерилізації; 

- устаткування для обробки рук та передстерелізаційної обробки 

стоматологічного інструментарію. 
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5.Матеріали для післяаудиторної самостійної роботи: 

 

Тематика для пошукової дослідницької роботи при підготовці до 

заняття за темою: „Організація стоматологічної допомоги в Україні. 

Організація та обладнання стоматологічного кабінету. Оснащення робочого 

місця лікаря-стоматолога” – Сучасне технічне оснащення 

стоматологічного кабінету. 

1. Николаев А.И., Цепов Л.М., Михеева Е.А. Санитарно-гигиенический 

режим в терапевтических стоматологических кабинетах (отделениях). – М.: 

МЕДпресс-информ, 2010. – 240 с. 

2. Мороз Б.Т., Дворникова Т.С. Современные пломбировочные 

материалы и особенности их применения в клинической практике. 

Руководство для врачей-стоматологов. – СПб.: ООО «МЕДИ издательство», 

2005. – 90 с. 

3. Николаев А.И.. Цепов Л.М. Практическая терапевтическая 

стоматология. – М.: МЕДпресс-информ, 2007. – 928 с. 

4. David A. Mitchell and Laura Mitchell. Oxford Handbook of Clinical 

Dentistry - 4th Ed., 2005. – 416 p. 

5. John I. Ingle. Endodontics. – Fifth Edition London, 2002. – 1004 p. 
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