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Мета: вивчити потенційну потребу в ортопедичному лікуванні, види зубних протезів та забезпечення працівників
заводу «Дніпроспецсталь» стоматологічною ортопедичною допомогою.
Матеріали і методи. Оглянуто 913 працівників: 675 (73,9 %) чоловіків та 238 (26,1 %) жінок. Усіх обстежених
поділено на чотири вікові групи.
Результати. У віці 21–30 років потреба у ортопедичному лікуванні серед обстеженого контингенту в середньому
складає (73,9±0,35) %, 31–40 років – (85,3±0,47) % та сягає 100 % у віковій групі 41–50 років. Загалом потребують
ортопедичного лікування (91,1±0,06) % обстежених ((96,2±0,04) % чоловіків та (88,5±0,08) % жінок).
За даними обстеження, серед працівників заводу повністю забезпечені зубними протезами 37,1 %, частково
забезпечені та потребують додаткового протезування – 33,7 %. Частка працівників, які мають потребу в протезуванні, – 29,2 %.
Відсоток працівників, які повністю забезпечені зубними протезами, з віком збільшується з 30,7 % у віковій групі
31–40 років до 58,2 % у віці 51–60 років. Відсоток обстежених, які мають зубні протези, але потребують додаткового
лікування, сягає максимальних значень у віці 41–50 років, мінімальних – у віковій групі 51–60 років. У жінок ці
показники в кожній віковій групі більші, ніж у чоловіків (р<0,05).
Частка працівників, які не мають зубних протезів, з віком знижується з 69,7 % у віковій групі 21–30 років до 18,2 %
у віці 51–60 років.
Потреба обстежених працівників у поодиноких коронках складає (64,3±0,35) %, в мостоподібних протезах –
(66,0±0,34) %, у часткових знімних протезах – (25,0±0,15) %, в повних знімних протезах – (7,7±0,53) %.
Висновки. За даними обстеження, потребують ортопедичного лікування (91,1±0,06) % обстежених працівників
заводу. Повністю забезпечені зубними протезами 37,1 %, частково забезпечені – 33,7 %, а 29,2 % працівників мають
абсолютну потребу в протезуванні.
Обстежені у віці 20–40 років потребують лікування незнімними зубними протезами, у віці 41–50 років –
комбінованими зубними протезами, а працівники у віці 51–60 років потребують відновлення цілісності зубних рядів
знімними пластинковими протезами.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: стоматологічна ортопедична допомога; забезпечення; потреба.

Питома вага стоматологічних захворювань
серед загальної захворюваності населення за
зверненнями сягає 20–25 % (третє місце), що
свідчить про високу потребу населення в цьому
виді медичної допомоги [3, 4, 6].
За даними ВООЗ, часткова відсутність зубів,
поряд із карієсом та хворобами пародонта, належить до найрозповсюдженішої патології зубощелепної системи. Від неї страждають до 75 % населення в різних регіонах земної кулі. При цьому
збільшення розповсюдженості захворювання та
кількість відсутніх зубів помітно зростає в старших вікових групах [5, 7–9].
Ортопедична стоматологія є однією з наймасовіших видів медичної допомоги. Потреба населення нашої країни в зубному протезуванні
коливається в межах 60–100 % в різних вікових
групах. Необхідність протезування більша у чоловіків, але при цьому жінки частіше потребують
незнімних, а чоловіки – знімних видів ортопедичних конструкцій [1, 2, 6].
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Варто зауважити, що останнім часом все більше спостерігають невідповідність між попитом та
потребою в цьому виді спеціалізованої медичної
допомоги. Потреба дорослого населення в зубопротезуванні задовольняється не більше ніж на
8–10 % [2–4].
Територіальні особливості стану довкілля,
умови праці та відсутність профілактичних програм і заходів впливають на поширеність основних стоматологічних захворювань, що, в свою
чергу, впливає на масштаби порушення цілісності зубощелепної системи та потреби в стоматологічній ортопедичній допомозі [5, 8].
Необхідно зазначити, що досліджень, безпосередньо присвячених вивченню потреби в зубному протезуванні працівників заводу «Дніпроспецсталь», до теперішнього часу не проводили.
Мета дослідження: вивчити потенційну потребу в ортопедичному лікуванні, види зубних протезів та забезпечення працівників заводу «Дніпроспецсталь»
стоматологічною
ортопедичною
допомогою.
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Матеріали і методи. Оглянуто 913 працівників
заводу «Дніпроспецсталь»: 675 (73,9 %) чоловіків
та 238 (26,1 %) жінок. Усіх обстежених поділено
на чотири вікові групи: перша (21–30 років) – 145;
друга (31–40 років) – 270; третя (41–50 років) –
278; четверта (51–60 років) – 220 працівників.
Для оцінки стоматологічного статусу використовували Медичну карту обстеження стоматологічного хворого, яку було розроблено на основі
карти стоматологічного хворого форма 0/43о з
нашими доповненнями. Дослідження проводили
в рамках профілактичного огляду працівників заводу «Дніпроспецсталь» міста Запоріжжя.
Забезпечення ортопедичними конструкціями
виявляли за фактом наявності поодиноких коронок, мостоподібних протезів, їх кількості; комбінованих і часткових пластинкових протезів; повних
знімних протезів та їх відсутністю.
Потенційну потребу в стоматологічному ортопедичному лікуванні ми визначали з урахуванням наявності дефектів зубних рядів, патології
твердих тканин зубів некаріозного і каріозного
процесу та його ускладнень, захворювань тканин

пародонта, які потребують протезування. Також
ми враховували осіб із дефектами твердих тканин зубів та зубних рядів, що раніше були відновлені ортопедичними конструкціями.
При вивченні потреби працівників в ортопедичному лікуванні враховували якість попереднього
протезування, функціональний стан тканин пародонта, ступінь тяжкості патологічного процесу,
топографію дефекту зубного ряду, кількість відсутніх зубів та стан зубів-антагоністів.
Статистичну обробку матеріалу проводили з
застосуванням пакета програм Microsoft Ofce
Excel. Достовірними вважали рівень значущості
при р<0,05 з надійністю 95 %.
Результати дослідження та їх обговорення.
Аналізуючи результати дослідження, ми помітили
взаємозв’язки між віком і статтю обстежених та
рівнем потреби в стоматологічній ортопедичній
допомозі. Враховуючи те, що розповсюдженість
стоматологічних захворювань, що потребують
ортопедичного лікування, дуже висока, тому цей
показник доцільно розраховувати на 100 обстежених (табл. 1).

Таблиця 1. Потреба працівників заводу «Дніпроспецсталь» у стоматологічній ортопедичній допомозі
залежно від статі та віку (%)
Вікові групи (роки)
21–30
31–40
41–50
51–60
Разом

Стать
чоловіки
77,2±0,23
96,1±0,62
100,0
100,0
96,2±0,04

Так, у віці 21–30 років потреба в ортопедичному лікуванні серед обстеженого контингенту в
середньому складає (73,9±0,35) %. Далі кількість
працівників, яким потрібні зубні протези, збільшується. У віці 31–40 років потреба в ортопедичному лікуванні становить (85,3±0,47) % та сягає
100 % у віковій групі 41–50 років. При цьому в чоловіків вікової групи 21–40 років потреба в зубних
протезах значно вища, ніж у жінок (р<0,05). Вирівнювання цих показників відбувається у віковій
групі 51–60 років.
Загалом потребують ортопедичного лікування
(91,1±0,06) % обстежених ((96,2±0,04) % чоловіків
та (88,5±0,08) % жінок).
На нашу думку, найбільш повно характеризує
потребу в ортопедичному лікуванні необхідність
визначення осіб, які потребують зубних протезів,
але їх не мають. Осіб, які частково забезпечені
зубними протезами, але потребують додаткового
протезування, та осіб, які повністю ними забезпечені.
За даними обстеження, серед працівників заводу повністю забезпечені зубними протезами

жінки
67,3±0,27
81,5±0,31
100,0
100,0
88,5±0,08

Загалом
73,9±0,35
85,3±0,47
100,0
100,0
91,1±0,06

37,1 % працівників, частково забезпечені та
потребують додаткового протезування – 33,7 %.
Частка працівників, які мають потребу в протезуванні, – 29,2 %.
Серед обстежених жінок повністю забезпечені
зубними протезами – 37,8 %, частково забезпечені
та потребують додаткового протезування – 35,0 %,
потребують зубних протезів, але їх не мають, –
27,2 % працівників. Серед обстежених чоловіків
повністю забезпечені зубними протезами – 33,1 %,
частково забезпечені та потребують додаткового
протезування – 34,3 %, потребують зубних протезів, але їх не мають, – 32,6 % робітників.
Аналізуючи результати дослідження, ми виявили особливості ступеня задоволеної потенційної
потреби працівників заводу в стоматологічній
ортопедичній допомозі у різних вікових групах.
Так, відсоток працівників, які повністю забезпечені зубними протезами, з віком збільшується з
30,7 % у віковій групі 31–40 років до 58,2 % у віці
51–60 років. Відсоток обстежених, які мають зубні
протези, але потребують додаткового лікування,
сягає максимальних значень у віці 41–50 років,
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мінімальних – у віковій групі 51–60 років. У жінок
ці показники в кожній віковій групі більші, ніж у чоловіків (р<0,05). Це ми можемо пояснити тим, що
жінки більш ретельно ставляться до свого стоматологічного здоров’я.
Частка працівників, які не мають зубних протезів, з віком знижується з 69,7 % у віковій групі
21–30 років до 18,2 % у віці 51–60 років.
Нас турбує, що в молодій віковій групі особи, які
потребують зубного протезування, мають найвищі

21

показники, порівняно зі старшими віковими
групами, та немає осіб, які були б повністю забезпечені зубними протезами (табл. 2).
На наш погляд, до значного руйнування зубощелепної системи у старших вікових групах призводить недостатня медична активність населення до стоматологічного ортопедичного лікування.
Це пов’язано з недостатньою профілактичною
роботою стоматологів та низьким рівнем санітарно-гігієнічних знань працівників заводу.

Таблиця 2. Особливості задоволеної потреби працівників заводу «Дніпроспецсталь» у стоматологічній
ортопедичній допомозі залежно від віку та статі (%)
Статево-вікові групи
роки

стать

21–30

Чол.
Жін.
Разом
Чол.
Жін.
Разом
Чол.
Жін.
Разом
Чол.
Жін.
Разом
Чол.
Жін.
Разом

31–40

41–50

51–60

Загалом

Ступінь задоволеної потенційної потреби в ортопедичній допомозі
повністю задоволена
частково задоволена
абсолютна
потреба
потреба
потреба
–
27,2
72,8
–
38,1
61,9
–
30,3
69,7
27,7
26,5
45,8
31,9
26,7
41,4
30,7
26,6
42,7
30,6
43,6
25,8
34,1
45,1
20,8
32,6
44,1
23,3
59,3
21,7
19,0
56,6
26,3
17,1
58,2
23,6
18,2
33,1
34,3
32,6
37,8
35,0
27,2
37,1
33,7
29,2

Даних, які висвітлюють розповсюдженість стоматологічних захворювань, що потребують ортопедичного лікування, та загальний рівень необхідності зубного протезування, недостатньо для
визначення обсягів потреби в ортопедичній допомозі. На вибір конструкції зубного протеза має
вплив збільшення кількості втрачених зубів.
Загалом потреба обстежених працівників у
поодиноких коронках складає (64,3±0,35) %, в
мостоподібних протезах – (66,0±0,34) %, в часткових знімних протезах – (25,0±0,15) %, в повних
знімних протезах – (7,7±0,53) %.
Серед обстежених жінок потреба в поодиноких
коронках становить (65,2±0,17) %, в мостоподібних протезах – (68,3±0,12) %, в часткових знімних
протезах – (26,4±0,01) %, в повних знімних протезах – (7,1±0,50) %, а серед чоловіків потреба
в поодиноких коронках складає (63,0±0,58) %, в
мостоподібних протезах – (62,8±0,59) %, в часткових знімних протезах – (23,2±0,26) %, в повних
знімних протезах – (8,5±0,57) % (табл. 3).
У віковій групі 21–30 років потреба працівників у поодиноких коронках складає (91,6±0,30) %.
Ми помітили, що в цій віковій групі вже
(71,8±0,34) % працюючих потребують лікування

Загалом
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

мостоподібними протезами та (8,5±0,30) % –
частковими знімними протезами.
З віком збільшується кількість та ступінь руйнування зубів. Так, у віковій групі 41–50 років
потреба в поодиноких коронках різко знижується
та становить (63,9±0,27) %. У старшому віці цей
показник складає (40,6±0,14) % (р<0,05).
Потреба обстежених працівників у мостоподібних протезах збільшується з (71,8±0,34) % у віковій
групі 21–30 років та сягає максимальних значень у
віці 41–50 років (90,4±3,24) % (р<0,05). У працівників
вікової групи 51–60 років відбувається зниження цього показника до (79,7±5,03) % за рахунок
зменшення кількості зубів (р<0,05).
Нас турбує, що в осіб 21–30 років вже є потреба в часткових знімних протезах у (8,5±0,30) %
випадків. Далі цей показник збільшується у віковій групі 41–50 років (33,7±0,19) % та сягає максимальних значень (45,3±0,22) % у віковій групі
51–60 років (р<0,05).
На нашу думку, це можна пояснити збільшенням кількості видалених зубів та появою дефектів зубних рядів, відновлення яких можливо комбінованими протезами або частковими знімними
протезами.
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Таблиця 3. Поділ працівників, які потребують ортопедичного лікування, залежно від статі, віку та виду
конструкцій зубних протезів (%)
Статево-вікові групи
вік
стать
(роки)
21–30
Чол.
Жін.
Разом
31–40
Чол.
Жін.
Разом
41–50
Чол.
Жін.
Разом
51–60
Чол.
Жін.
Разом
Загалом
Чол.
Жін.
Разом

поодинокі
коронки
88,0±0,50
93,5±0,64
91,6±0,30
92,9±0,97
89,8±0,32
91,2±0,97
59,5±0,07
67,4±0,91
63,9±0,27
34,5±0,83
45,7±0,42
40,6±0,14
63,0±0,58
65,2±0,17
64,3±0,35

Потреба в ортопедичному лікуванні повними
знімними протезами на одній або двох щелепах,
за нашими даними, складає (4,8±0,17) % вже у віковій групі 41–50 років. Зі збільшенням віку цей
показник зростає та становить (17,1±0,87) % випадків (р<0,05). Загалом суттєвої різниці потреби
в повних знімних протезах у чоловіків та жінок не
визначено (р>0,05).
Висновки
За даними обстеження, потребують ортопедичного лікування (91,1±0,06) % обстежених працівників заводу. Повністю забезпечені зубними
протезами 37,1 %, частково забезпечені – 33,7 %,
а 29,2 % працівників мають абсолютну потребу в
протезуванні.

Основні види ортопедичних конструкцій
мостоподібні
часткові знімні
протези
протези
68,0±0,33
12,0±0,26
73,9±0,47
6,5±0,36
71,8±0,34
8,5±0,30
76,2±0,57
9,5±0,65
75,5±0,14
6,1±0,32
75,8±0,49
7,7±0,59
86,5±5,62
27,0±0,30
93,5±3,64
39,1±0,20
90,4±3,24
33,7±0,19
65,5±8,83
65,5±0,83
91,4±4,73
28,6±0,64
79,7±5,03
45,3 ±0,22
62,8±0,59
23,2±0,26
68,3 ±0,12
26,4±0,01
66,0±0,34
25,0±0,15

повні знімні
протези
–
–
–
–
–
–
6,5±0,46
3,1±0,23
4,8±0,17
24,4±0,32
9,3±0,57
17,1±0,87
8,5±0,57
7,1±0,50
7,7±0,53

Обстежені у віці 20–40 років потребують лікування незнімними зубними протезами, у віці
41–50 років – комбінованими зубними протезами,
а працівники у віці 51–60 років, у зв’язку з наростаючою втратою зубів за рахунок великої розповсюдженості захворювань тканин пародонта
та ускладнень карієсу, потребують відновлення
цілісності зубних рядів знімними пластинковими
протезами.
Перспективи подальших досліджень будуть
спрямовані на вивчення впливу шкідливих факторів виробництва на рівень потреби працівників
у стоматологічній ортопедичній допомозі та розробку методів ранньої діагностики і профілактики
стоматологічних захворювань, що зумовлюють
втрату зубів.
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ПОТРЕБНОСТЬ РАБОТНИКОВ ЗАВОДА «ДНЕПРОСПЕЦСТАЛЬ» В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ
ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
А. В. Самойленко1, И. В. Возная2
1
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина
2
Запорожский государственный медицинский университет, г. Запорожье, Украина
Цель: изучить потенциальную потребность в ортопедическом лечении, виды зубных протезов и обеспечение работников завода «Днепроспецсталь» стоматологической ортопедической помощью.
Материалы и методы. Осмотрены 913 работников: 675 (73,9 %) мужчин и 238 (26,1 %) женщин. Всех
обследованных распределили на четыре возрастные группы.
Результаты. В возрасте 21–30 лет потребность в ортопедическом лечении среди обследованного
контингента в среднем составляет (73,9±0,35) %, 31–40 лет – (85,3±0,47) % и достигает 100 % в возрастной группе 41–50 лет. В целом нуждаются в ортопедическом лечении ((91,1±0,06) % обследованных
(96,2±0,04) % мужчин и (88,5±0,08) % женщин).
По данным обследования, среди работников завода полностью обеспечены зубными протезами
37,1 %, частично обеспечены и нуждаются в дополнительном протезировании – 33,7 %, имеют потребность в протезировании – 29,2 %.
Процент работников, которые полностью обеспечены зубными протезами, с возрастом увеличивается
от 30,7 % в возрастной группе 31–40 лет до 58,2 % в возрасте 51–60 лет. Процент обследованных, которые имеют зубные протезы, но нуждаются в дополнительном протезировании, достигает максимальных
значений в возрасте 41–50 лет, минимальных – в возрастной группе 51–60 лет. У женщин эти показатели
в каждой возрастной группе больше, чем у мужчин (р<0,05).
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Часть работников, которые не имеют зубных протезов, с возрастом снижается от 69,7 % в возрастной
группе 21–30 лет до 18,2 % в возрасте 51–60 лет.
В целом потребность обследованных работников в одиночных коронках составляет (64,3±0,35) %, в
мостовидных протезах – (66,0±0,34) %, в частичных съемных протезах – (25,0±0,15) %, в полных съемных
протезах – (7,7±0,53) %.
Выводы. По данным обследования, нуждаются в ортопедическом лечении (91,1±0,06) %
обследованных работников завода. Полностью обеспечены зубными протезами 37,1 %, частично
обеспечены – 33,7 %, а 29,2 % работников имеют абсолютную потребность в протезировании.
Обследованные в возрасте 20–40 лет нуждаются в лечении несъемными зубными протезами, в возрасте 41–50 лет – комбинированными зубными протезами, а работники в возрасте 51–60 лет нуждаются
в восстановлении целостности зубных рядов съемными пластиночными протезами.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: стоматологическая ортопедическая помощь; обеспеченность; потребность.

THE NEED OF DNIPROSPETSSTAL PLANT'S STAFF IN PROSTHETIC CARE
A. V. Samoilenko1, I. V. Vozna 2
1
Dnipropetrovsk Medical Academy, Dnipro, Ukraine
2
Zaporizhzhia State Medical University, Zaporizhzhia, Ukraine
Purpose: to study providing and needs of Dneprospetsstal plant’s staff in dental prosthetic care.
Materials and Methods. To achieve the goal of the study, 913 factory workers were examined: 675 (73.9 %)
men and 238 (26.1 %) women. All examined were divided into four age groups.
Results. In age of 21–30 a requirement in prosthetic treatment among the inspected contingent makes
(73.9±0.35) %. In age 31–40 a necessity makes (85.3±0.47) % and arrives at 100 % in the age-related group 41–50.
On the whole, need prosthetic treatment of (91.1±0.06) % inspected (96.2±0.04) % men and (88.5±0.08) %
women).
From data of our inspection, fully provided with the dentures of 37.1 % workers of plant, partly provided and
need additional prosthetic treatment – 33.7 %, have a requirement in prosthetic treatment – 29.2 %.
Analyzing the results of our research, we have revealed the features of potential necessity of workers of plant
in a prosthetic treatment in the different age-related groups.
Percent of workers that is fully provided with dentures, with age increases from 30.7 % in the age-related
group 31–40 to 58.2 % in age 51–60. Percent of inspected, that have dentures, but need additional prosthetic
treatment, arrives at maximal values in age 41–50 minimum – in the age-related group 51–60. For women these
indexes more than for men (Р<0.05) in every age-related group.
Part of workers that does not have dentures, with age goes down from 69.7 % in the age-related group 21–30
to 18.2 % in age 51–60.
On the whole the requirement of the inspected workers in single prosthetic crowns makes (64.3±0.35) %, in
dental bridges – (66.0±0.34) %, in partial removable dentures – (25.0±0.15) %, in complete dentures – (7.7±0.53) %.
Conclusions. Thus, from data of our inspection, (91.1±0.06) % of the inspected workers of the plant need
prosthetic treatment. Fully provided with the dentures of 37.1 %, partly provided – 33.7 %, and 29.2 % workers
had absolute requirement in prosthetic treatment.
At the age of 21–40 years old they need non-removable dentures, at 41–50 years old – in combined ones, at
51–60 years old – in removable dentures.
KEY WORDS: prosthetic dental treatment; material well-being; necessity.
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