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Вступ: Вибір методик і фармакологічних препаратів для проведення місцевого знеболення на даний час досить виважений. Однак за умов ургентної 
хірургічної санації, чи при наданні іншої невідкладної допомоги, маніпуляції супроводжуються больовими відчуттями, які можуть бути обумовлені 
різними патологічними механізмами, що потребує диференційованого підходу до індивідуалізації тактики лікування в кожному конкретному 
випадку. При цьому доводиться враховувати ступінь залучення ноноцептивних больових рецепторів, що в значній мірі обумовлює інтенсивність і 
особливості больового синдрому. Але при роботі з дітьми лікарі стикаються з проблемами, що стосуються вибору перш за все, методики і визначення 
анестетика, який доцільніше використовувати в тому чи іншому випадку. Найчастіше це класичні традиційні методи – інфільтраційна, провідникова, 
регіональна, а на даний час все більшого поширення набувають парадонтальні та пульпарні анестезії. Однак передбачити поведінку пацієнтів 
неможливо, навіть при використанні психологічного впливу в доопераційному періоді. Неконтрольована реакція організму при емоціональному 
стресі під час проведення стоматологічного втручання може призводити до певних ускладнень, які мінливі у часі.
Мета: Покращити умови для підвищення ефективності надання ургентної стоматологічної хірургічної допомоги дітям за поліклінічних умов.
Матеріали та методи: Дослідження стосується 128 пацієнтів, у яких проводили оцінку їх загальносоматичного стану та психоемоціонального 
статусу за стоматологічною клінічною шкалою, яка виражалася в балах. Додатково визначали частоту пульсу. Ця процедура виконувалася перед 
початком лікування і після його завершення. Для подальшої роботи із загальної кількості обстежених дітей після тестування для поглибленого 
вивчення отриманих результатів було залучено 36 осіб віком від 7 до 12 років.Відповідно до оцінювання за шкалою вони мали психоемоціональний 
показник від 0 до 1 бала. Враховуючи вікові особливості поведінкових реакцій та їх емоціональних проявів, обстеження проводилися відразу по 
завершенню всіх маніпуляцій і через 1 годину з метою встановлення ефективності психотерапевтичних заходів, спрямованих на корекцію страху.
Результати: Всім дітям надавалася спеціалізована допомога у вигляді ургентної хірургічної санації порожнини рота і мова йшла про загострення 
хронічних форм періодонтитів тимчасових зубів. Слід зауважити, що у всіх дітей перед початком лікування психоемоційний стан був однаковим 
і становив від 0 до 1 бала, а частота пульсу коливалася від 92 до 110 уд./хв. Із усіх існуючих раціональних методик профілактики негативного 
відношення дітей при спілкуванні з лікарем-хірургом-стоматологом нами була обрана найбільш проста – психотерапевтичне відволікання, яке 
включало елементи переконання, рольових ігор, розваг та абстрагування. Ми звернули увагу на те, що чим уважніше дитина сприймає інформацію, 
тим вона краще піддається впливу і переймається конкретним сприйняттям ситуативної реальності. Проведення рольових ігор, які відволікають 
від негативних думок, дозволяє сформувати хоч і тимчасовий, але специфічний стереотип поведінки дитини, що значно полегшує роботу лікаря. 
Перевага цього виду корекції психоемоційного стану полягає в тому, що вона не потребує додаткових витрат, спеціального обладнання, а лише 
вимагає компетенції медперсоналу. Результати дослідження дозволили встановити, що за таких умов сугестивної підготовки після проведення 
анестезії і вилучення причинного зуба у дітей прискорювався пульс до 120-133 уд/хв., і у всіх така реакція була однотипною. Слід зауважити, що 
навіть через 1 годину у 47% пацієнтів він залишався на тих же величинах, а у 53% нормалізувався. Що стосується бальної оцінки психоемоційного 
статусу, то слід відмітити, що вона зростала до 2 балів відразу після оперативного втручання у всіх випадках і у 33% випадків зберігалось навіть 
через час по завершенню всіх маніпуляцій.
Висновки: Таким чином, застосування раціональної психотерапії у дітей на хірургічному стоматологічному прийомі за амбулаторних умов при 
ургентній санації порожнини рота, дозволяє зменшити негативний вплив на їх психоемоціональний статус та створити сприятливі умови для роботи 
дитячого лікаря-хірурга-стоматолога. Питання, пов’язані з підвищенням ефективності стоматологічного забезпечення, слід розглядати як комплекс 
заходів, які дозволяють знизити вираженість ступеня їх лабільності з врахуванням можливостей індивідуального, диференційованого підходу до 
вирішення цього непростого питання.
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