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Анотація. Завдяки швидкому розвитку стоматології в нашій країні та у 

всьому світі , яке обумовлене появою нових технологій, матеріалів, методик та 

видів лікування, якими повинен володіті лікар стоматолог, надаючи професійну 

стоматологічну допомогу, постає питання професійного розвитку та 

вдосконалення навичок лікаря. Безприривний професійний розвиток включає в 

себе комплекс заходів спрямованих на покращення теоритичних та практичних 

навичок лікаря-стоматолога. Однією із видів вдосконалення та розвитку роботи 

лікаря, є проходження практичних курсів, занять на спеціальних симуляційних 

фантомах. 

Симуляційні фантоми, являють собою інструмент для навчання та 

покращення навичок практичного застосування сучасних технологій для 

лікарів-стоматологів, що в свою чергу дозволяє у майбутньому надавати більш 

кваліфіковану та професійну допомогу. 

На базі Полтавського державного медичного університету, який надає 

можливість покращення свого професійного розвитку, наявні спеціальні 

симуляційні класи з фантомними блоками та усім необхідним обладнанням, що 

дозволяє випробувати новітні методики лікування та сучасні технології 

сьогодення, щоб у подальшому використати їх у своїх професійній діяльності. 
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Вступ. Встановлюючи вимоги щодо якості надання стоматологічної 

допомоги населенню лікарі – стоматологи здійснюють актуальне у рамках 

безперервного професійного розвитку на новому рівні з використанням 

симуляційного обладнання, що дозволяє успішно освоювати сучасні технології 

лікування. [1, с. 54–57]. 

Мета дослідження. Підвищення якості медичної допомоги шляхом 

удосконалення підготовки кадрів. Нові технології вимагають придбання 

спеціалістами відповідних знань, умінь і навиків. Для ефективної професійної 

діяльності спеціалістів, системи освіти та технологій навчання повинні 

розвиватися та виконуватись відповідно до сучасної інформації та потреб 

сьогодення. [2]. 

Матеріали і методи. Симуляційні технології в післядипломному 

навчанні лікарів-стоматологів грають особливу роль, дають можливість 

розуміння алгоритмів проведення лікування сучасними методами, 

відпрацювання необхідних навичок і їх подальше повноцінне освоєння в 

клінічній практиці. На базі Полтавського державного медичного університету 

організовані симуляційні класи для проходження циклів додаткового 

професійного розвитку для освіти лікарів – стоматологів різних спеціальностей. 

[3, с. 67–74]. 

Сучасні методи лікування засновані на застосуванні складного 

обладнання та великої кількості різних матеріалів. Для їх освоєння в навчанні 

практикуючих лікарів – стоматологів використовуються фантоми. В 

навчальному фантомному класі стоматологічні установки обладнані всіма 

необхідними модулями для препарування зубів, фантомними імітаціями голови 

пацієнта та щелеп зі змінними зубами. Для контролю освоєння навиків 

симуляційного навчання використовується цифровий радіовізіограф. Зміна 

положення голови важливе для роботи навиків взаємодії лікарів з асистентом 

при роботі за принципом «в чотири руки», з дотриманням вимог ергономіки. 
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Створюється максимальна імітація реального стоматологічного прийому. Для 

виконання різних навчальних задач створені блоки зубів які відрізняються за 

своєю будовою. [4, с. 11-18]. Викладач пояснює слухачам суть досліджуваної 

технології і демонструє її поетапне проведення з відеотрансляцією на моніторах 

в класі. Препарування зубів під різноманітні ортопедичні конструкції, 

препарування порожнин і реставрація зубів композиційними матеріалами 

проводиться за відповідними протоколами. Виконання практичного завдання 

слухачів може бути знято на відео, для оцінки результатів та аналізу можливих 

помилок. [5, с. 56]. 

Результати. Під час навчання лікаря - стоматолога є невід’ємним 

освоєння методики реставрації на фантомах, лікар має можливість зрозуміти і 

оцінити важливі характеристики композитів: пластичність, щільність і 

прозорість. Виконуючи реставрацію, лікар освоює застосування кофердаму, що 

є дуже корисним навиком. По мірі освоєння технологій, навчальні завдання 

ускладнюються, при цьому покращується якість результатів зі зменшенням 

затраченого часу.  

З використанням можливостей сучасних симуляційних технологій є дуже 

актуальним, оскільки лікування ускладнень карієсу зубів становить значний 

обсяг медичної допомоги, що надається лікарем - стоматологом на клінічному 

прийомі, а сама процедура ендодонтичного лікування. Сложність 

ендодонтичного лікування полягає в тому, що крім спеціальних знань, 

необхідно мати добре розвинені ручні навики та уміння використовувати 

відповідне високотехнологічне обладнання. На навчальних блоках фантомного 

модуля, проводиться інструментальна та медикаментозна обробка кореневих 

каналів зубів, а також їх пломбування, імітуючи будову зубів, в умовах, 

найбільш наближених до практики. Це сприяє хорошому освоєнню даних 

навиків, знижує ризик помилок на початкових етапах клінічного застосування і 

веде до підвищення ефективності ендодонтичного лікування. Використання 

мікроскопа при ендодонтичному лікуванні стає одним із обов’язкових умов. 

Лікарі та асистенти повинні навчатися роботі з його використанням. 
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Розроблена програма по підготовці асистентів для роботи з лікарем – 

стоматологом, що спеціалізується на ендодонтичному лікуванні. 

Також невід’ємним в практиці лікаря – стоматолога є набуття навичок 

препарування зубів під різноманітні ортопедичні конструкції, важливу роль 

відіграє правильність та поетапність виконуючих дій. Лікарю- стоматологу 

надається можливість вибору бору правильної форми та проведення сепарації 

зуба, при цьому не пошкоджуючи апроксимальних поверхонь сусідніх зубів, 

препарування оклюзійної поверхні зі збереженням анатомічної форми зуба, 

відповідно до його групової приналежності, створюючи простір між 

оклюзійною поверхнею та зубами антагоністами в залежності від конструкції 

штучної коронки. Важливим елементом у процесі виготовлення ортопедичних 

коронок під час препарування зубів, є формування уступу, препаруючи на 

симуляційних фантомах, це дає можливість лікарю оцінити свою роботу під 

різним кутом зору, оцінюючи товщину, конусніть, форму та якість 

препарування, це відіграє ключову роль у подальшому використані конструкції 

пацієнтом. [6, р. 200–206.]. 

Обладнання в учбовому фантомному класі розташовано таким чином, що 

у лікаря і його асистента, є можливість правильно сидіти по відношенню до 

навчального блоку для проведення маніпуляцій за принципом «в чотири руки». 

По мірі освоєння слухачем технологій лікування, завдання можуть 

ускладнюватися, для покращення якості результатів та зменшення затраченого 

часу. Оцінкою рівня отриманих умінь лікаря слугує результат виконаного їм 

практичного завдання. 

Висновки. Симуляційні технології при навчанні лікаря-стоматолога 

практичними навичками в рамках освітніх стандартів, значно підвищують 

ефективність впровадження нових технологій, що за рахунок зворотної зв'язку 

слухачів у вигляді анкетування, опитування, сприяють підвищенню якості 

клінічної роботи фахівців. [7]. 
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