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ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПАЦІЄНТАМ  

З ТРАВМОЮ ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ЛОКАЛІЗАЦІЇ 

СКІКЕВИЧ М.Г., ВОЛОШИНА Л.І. 

Полтавський державний медичний університет, Полтава, Україна 

Висока поширеність травматизму в Україні є причиною тимчасової втрати 

працездатності та розвитку інвалідності. Відзначається за останні роки зростання 

травм щелепно-лицевої локлізації. Крім того, збільшилася кількість пацієнтів, 

які мають поєднану травму. Найчастіше пацієнти з травматичними 

ушкодженнями кісток обличчя є молодими людьми працездатного віку в стані 

алкогольного сп'яніння. Великий відсоток отримання пошкоджень є результатом 

побутової травми і ДТП [1]. 

Соціально-економічна ситуація в Україні знаходить своє відображення у 

сфері медичної допомоги. Зокрема, недостатня технічна оснащеність ряду 

лікувальних установ, відсутність можливостей у проведенні 

високоінформативних методів діагностики (КТ, МРТ) та етапність надання 

медичної допомоги визначають значні труднощі у виконанні комплексу 

лікувально-діагностичних заходів при травмі щелепно-лицевої локалізації, тобто 

верифікації, а саме, локалізації і характеру анатомічних ушкоджень[2]. 

Аналіз особливостей надання допомоги при травмах щелепно-лицевої 

локалізації: 
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• Травми супроводжуються руйнуваннями кісток лицьового скелета, які 

обумовлені топографічними і анатомо-функціональними особливостями, 

взаємозв'язком з іншими відділами черепа, часто носять множинний та 

сполучений характер. 

• Варіабельність клінічних проявів черепно-щелепно-лицьової травми. Це 

створює труднощі в проведенні діагностики і лікуванні потерпілих. Ушкодження 

голови вимагають участі групи фахівців. При поєднаних травмах лицьового і 

мозкового відділів черепа виникає ряд труднощів у здійсненні та послідовності 

виконання комплексу лікувально-діагностичних заходів. 

• При травми своєчасне надання догоспітальної допомоги, скорочення часу 

транспортування, здійснення в повному обсязі діагностичних заходів в 

приймальному відділенні, а при необхідності госпіталізація в реанімаційне або 

спеціалізоване відділення дозволяють знизити летальність до мінімуму і 

скоротити час перебування пацієнтів в стаціонарі. 

• При значному обсязі оперативного втручання і тривалому перебуванні в 

стаціонарі погіршується тяжкість стану хворого. Спостерігається виснаження 

резервів організму що призводить до розвитку поліорганної недостатності. 

• Особливості клінічного перебігу травми визначають тактику лікування, 

терміни і обсяг оперативного втручання. Вибір лікарської тактики повинен 

враховувати тяжкість пошкоджень. 

• Наслідки травми в цілому залежать від якості і своєчасності надання 

першої медичної допомоги. Неадекватні терміни виконання операцій призводять 

до розвитку травматичної хвороби і провокують розвиток ускладнень. 

• Після усунення загрозливих для життя наслідків травми своєчасна та 

адекватна фіксація переломів є запорукою успішного результату лікування. 

«Розривається» порочне коло патологічних процесів.  

• Проведення адекватної реабілітації дозволяє підвищити ефективність 

медичної допомоги пацієнтам з переломами кісток обличчя і скоротити 

тривалість перебування в стаціонарі. 
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• Необхідність використання єдиних уніфікованих принципів клінічної 

діагностики та лікування при черепно-щелепно-лицевій травми. Цей вид травми 

є міждисциплінарною проблемою, яка охоплює медичні та соціологічні 

дисципліни. 

Реалізація цих положень дозволяє досягти оптимальних результатів в 

лікуванні і поліпшення здоров'я пацієнтів з щелепно-лицевої травмою. 
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Актуальність: серед інфекційно-запальних захворювань щелепно-лицьової 

локалізації значну частину становлять гнійні запальні процеси м'яких тканин, 

тобто абсцеси і флегмони. Частота їх виникнення, своєрідність клінічного 

перебігу та тяжкість прогнозу багато в чому визначаються топографо-

анатомічними і імунобіологічними особливостями цієї ділянки: наявністю зубів 

і розгалуженого лімфоїдного апарату, близькістю головного мозку, зорового 


