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Одним із пріоритетних напрямків
дитячої стоматології є профілакти-
ка розвитку карієсу зубів [3, 7, 9],

великою перевагою якої є не тільки позитив-
ний вплив на стоматологічне здоров’я дитини,
але і її відносно низька вартість у порівнянні з
лікуванням [2, 5]. Невід’ємною частиною про-
філактичних програм є підвищення рівня сані-
тарно-освітньої роботи, яка повинна проводи-
тися з урахуванням віку, стану гігієни порож-
нини рота (ПР) та стоматологічного статусу
дитини, її мотивованості, рівня знань та нави-
чок щодо гігієни ПР [4]. 

У зв’язку з цим метою нашого дослідження
було опрацювання програми гігієнічного вихо-
вання, яка містить два розділи: санітарно-про-
світню роботу та навчання методів гігієни
порожнини рота. Під спостереженням знаходи-
лося 82 дитини.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ.

Проведений стоматологічний огляд 176
дітей від 6 до 15 років. З них було відібрано 82
дитини, у яких визначався пігментований зуб-
ний наліт (ЗН). Для оцінки санітарно-гігієніч-
них знань та навиків, особливостей харчування і
регулярності проведення ПГПР ми провели
опитування відкритого типу серед дітей та їх
батьків.

Гігієнічний стан ПР та ефективність гігіє-
нічного навчання вивчали за індексом Федорова
Ю.А., Володкіної В.В. [6]. Для кількісної оцінки
пігментованого нальоту на зубах використову-
вали гігієнічний індекс пігментованого нальоту
(ГІПН).

З метою закріплення навиків індивідуальної
гігієни призначали контрольоване чищення
зубів, яке дитина виконує особисто у присутно-
сті і під контролем спеціаліста (лікаря-стомато-
лога, гігієніста тощо) [8]. Також рекомендували
самоконтрольовану гігієну порожнини рота, яка
проводиться шляхом елементарного підрахунку
кількості рухів чищення, і доведено її високу
профілактичну ефективність [1].

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ.
Для розробки програми гігієнічного навчан-

ня було проведено анкетування щодо харчуван-
ня і рівня санітарно-гігієнічних знань. 

Аналіз регулярності гігієнічного догляду за
ПР показав, що у дітей віком 6–7 років лише
половина (50 %) чистять зуби двічі на день, але
відсутні діти, які дотримуються правильної
методики чищення зубів. Серед дітей віком 8–12
років більше половини дітей (55,6 %) чистить
зуби двічі на день, але з них згідно рекомендова-
ної методики чищення це роблять тільки 33,3 %
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дітей. І лише половина дітей вікової групи 13–15 років
(48 %) дотримуються правильної мето дики чи щення,
незважаючи на те, що 76 % чистять зу би двічі на день.

Одним із важливих факторів ризику розвитку каріє-
су є високий вміст вуглеводів у харчуванні дітей [6].
Підтвердженням цього є результати опитування відкри-
того типу щодо харчування, яке показало, що 26,7 %
дітей 6–7 років не мають уявлення про шкідливий вплив
солодощів на зуби. Споживали кондитерські вироби у
кожний прийом їжі 53,3 % дітей; борошняні вироби —
36,7 %; кладуть у чай понад три чайних ложок цукру
23,3 % дітей, отримуючи не менше ніж, подвійну добову
норму. Солодощами і кондитерськими виробами у кож-
ний прийом їжі ласували 52,0 % школярів 13–15-річного
віку, і 76,0 % дітей споживали їх у проміжках між основ-
ними прийомами їжі. У цій віковій групі є найбільша
кількість дітей, яка кладе у чай по три і більше чайних
ложок цукру (36,0 %). Частота споживання борошняних
і кондитерських виробів у кожний прийом їжі у 8–12-
річних дітей була нижчою за групу дітей 6–7 років і
складала 22,2 і 40,7 % відповідно.

Результати, які ми отримали при вивченні рівня
санітарно-гігієнічних знань та якості харчування показа-
ли недостатню обізнаність дітей та їх батьків з цими
питаннями. Це підтверджує необхідність опрацювання
програми гігієнічного виховання, яка містить два розді-
ли: санітарно-просвітню роботу та навчання методів
гігієни порожнини рота. 

В основу програми покладений медико-педагогічний
підхід, який дозволяє формувати у дітей систему знань з
профілактики стоматологічних захворювань [1, 3]. Впро-
вадження її у стоматологічну практику забезпечить фор-
мування та удосконалення гігієнічних навичок з догляду
за порожниною рота, підвищить мотивацію профілакти-
ки стоматологічних захворювань та необхідності відвіду-
вань стоматологічної поліклініки.

Програму складено згідно з рекомендаціями ВООЗ
щодо оцінки ефективності програм санітарної освіти,
зважаючи, що результати санітарно-просвітньої роботи
виявляються повільно, ми проведемо три послідовні
етапи: найближчий, проміжний та віддалений. Оцінка
ефективності найближчого етапу програми здійснюєть-
ся на основі повторного анкетування дітей та батьків
після лекцій; основою анкет стало попереднє соціоло-
гічне опитування. До проміжних критеріїв віднесемо
рівень запровадження гігієнічних навичок дітьми, які
навчені методам гігієни порожнини рота. Віддалені
результати оцінюються через 24 міс., зважаючи на
рівень санітарно-гігієнічних знань та гігієни порожнини
рота у дітей за допомогою повторного анкетування та
визначення ефективності чищення зубів у 82 дітей.

Програма складається з декількох етапів.
І. Інформаційний етап — проведення лікарем-стомато-

лоґом індивідуальних 9 бесід із дітьми, з використан-
ням диференційованого за віком наочного приладдя.
Під час бесіди роз’яснюється, які продукти харчування
призводять до виникнення пігментованого ЗН, які
напої викликають виразне підвищення кислотності у
ПР, шкідливість тривалого знаходження в ПР липких
кондитерських виробів і льодяників, чому слід дотри-
муватися режиму харчування та уникати проміжних
прийомів між основними прийомами їжі, та про важ-
ливість індивідуальної самоконтрольованої гігієни ПР. 
Інформаційний етап передбачає також проведення
протягом року індивідуальних чотирьох міні-бесід із
батьками, під час яких ознайомлюються із графіком

диспансеризації дитини у стоматолога і педіатра,
необхідність спостереження у інших спеціалістів
(гастроентеролога, уролога, тощо) при наявності піг-
ментованого ЗН, обов’язковість (професійного чи -
щення) ПЧ і контрольованої гігієни ПР, акценту-
ється увага на споживанні продуктів харчування, що
містять ксиліт, рекомендується застосовувати пред-
мети і засоби гігієни ПР згідно віку дитини. При пла-
нуванні бесід з батьками враховуються характерні
помилки у відповідях під час проведеного соціологіч-
ного опитування. 

ІІ. Етап фахових дій передбачає огляд дітей стоматоло-
гом, заповнення «Карти обстеження стоматологічно-
го хворого», санацію, визначення якості чищення
зубів за індексом Ю.А. Федорова, В.В. Володкіної.
Для кількісної оцінки пігментованого нальоту вико-
ристовували індекс ГІПН.

ІІІ. Етап формування гігієнічних навиків. На цьому етапі
планується відвідування стоматолога дитиною чоти-
ри рази з інтервалом у два-три дні. Згодом інтервали
між відвідуваннями будуть збільшуватися до 14, 30,
60 днів у залежності від гігієнічного стану порожни-
ни рота. Заняття включають індивідуальні тематичні
завдання, конкурси, вікторини, ігри тощо.
У перше відвідування дітям допомагають добрати
засоби догляду за ротовою порожниною. У друге від-
відування діти отримують зубну щітку і пасту1, що
показана при пігментованому ЗН у дітей. На фанто-
мах демонструються методика чищення. Після цього
шляхом пофарбування нальоту визначається її ре -
зультат. Крім цього дитина навчається користуватися
флосами та міжзубними йоршиками з метою очищен-
ня контактних поверхонь зубів. При третьому відві-
дуванні наліт на зубах фарбується, і дитина демон-
струє вміння чистити зуби і міжзубні проміжки. При
четвертому та наступних відвідуваннях контролюєть-
ся рівень гігієни порожнини рота, дотримання правил
чищення зубів, вносяться корективи.

ІV. Етап рекомендацій проводиться паралельно з попе-
реднім. Він передбачає індивідуальні поради з до -
гляду за порожниною рота, раціонального харчуван-
ня, поведінки під час лікування зубів, рекомендації
щодо звертання до стоматолога-хірурга, ортодонта,
терапевта. 
Самоконтрольована гігієна порожнини рота перед-
бачає робити по 20 вертикальних рухів зубною щіт-
кою з вестибулярного та орального боків для різців,
по 25 — для ікол і премолярів, по 30 — для молярів.
Увага дітей акцентується на тому, що вертикальні
рухи щітки із захопленням слизової оболонки ясен є
найбільш раціональними, оскільки одночасно з
видаленням зубного нальоту виконується масаж
ясен. Важливо вірно підібрати жорсткість щітки із
перевагою м’яких або надм’яких для попередження
випадкового травмування слизової оболонки. 

V. Етап профілактичних заходів передбачає: контроль-
овану гігієну ПР; професійне чищення; герметизацію
фісур і сліпих ямок зубів склоіономерними гермети-
ками; нанесення ремінералізуючого гелю «R.O.C.S.
Medical Minerals» на 15 хв. (в капі); рекомендуємо
пасти, які показані для профілактики утворення тем-
ного нальоту, зокрема зубні пасти «R.O.C.S.» із
активним комплексом MINERALIN Kids® (ксиліт,
гліцерофосфат кальцію, хлорид магнію): «R.O.C.S.
kids» Барбарис», «R.O.C.S. kids Фруктовий ріжок»
(від 3 до 7 років); які показані для профілактики

1 Автори висловлюють подяку представництву торгової марки «R.O.C.S.» в Україні ООО «ВДС Фарма» 
за забезпечення засобами гігієни порожнини рота при проведенні клінічних досліджень.
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утворення темного нальоту та при наявності дисбіо-
зу ПР для нормалізації складу мікрофлори ПР,
зокрема зубні пасти «R.O.C.S.» із активним комплек-
сом MINERALIN® (натуральний фермент бромелаїн
(має властивості пребіотика), ксиліт, гліцерофосфат
кальцію, хлорид магнію): «R.O.C.S. Хмара ніжності
із ароматом троянди», «R.O.C.S. Лісовий полудень зі
смаком малини», «R.O.C.S. гілка сакури», «R.O.C.S.
тропічна злива зі смаком зрілого ананаса», «R.O.C.S.
цитрусовий джаз зі смаком лимону та м’яти» (від 4
років); призначаємо індивідуальне самоконтрольова-
не чищення зубів один раз на тиждень (від 3 до 5
тижнів) із наступним чищенням ремінералізуючим
гелем «R.O.C.S. Medical Minerals» протягом 5 – 7 хв. 

До критеріїв оцінки ефективності програми гігієніч-
ного виховання відносимо покращення стану гігієни
порожнини рота. 

Віддалені результати реалізації програми гігієнічно-
го виховання дітей шкільного віку будуть передбачати
аналіз результатів повторного анкетування дітей та оцін-
ки стану гігієни порожнини рота. 

Таким чином, про програми гігієнічного виховання ді -
тей із різними видами зубного нальоту дозволить покра-
щити санітарно-гігієнічні знання дітей та їх батьків, а також
підвищити рівень гігієни у обстежених дітей. Позитивний
досвід реалізації програми профілактики підтвердить
доцільність її широкого розповсюдження і запровадження
в систему гігієнічного навчання та виховання в школах.
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