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Визначення життєздатності тканин у хворих з СДС шляхом виміру 

електричного опору тканин кінцівки дає можливість знизити частоту високої 

ампутації кінцівки та ризик поширення процесу. Серед факторів, що 

впливають на швидкість загоєння діабетичної рани, важливими є форма рани, 

її розміри та локалізація. При некректомії в ділянці I та V-го пальців стопи 

необхідно зберегти куксу основної фаланги для збереження опорної функції 

та прискорення загоєння рани. 

 

МОЖЛИВОСТІ ТА ВИКЛИКИ ВИКОРИСТАННЯ  

ТЕЛЕМЕДИЦИНИ В СТОМАТОЛОГІЇ 

Марченко К.В., Добровольська О.В., Перепелова Т.В., Добровольський О.В. 

Полтавський державний медичний університет, Полтава 

Телемедицина, також відома як телездоров'я, – це використання 

цифрових технологій для надання медичних послуг на відстані. Ця 

інноваційна технологія суттєво вплинула на галузь охорони здоров'я, і 

стоматологія не є винятком. Телемедицина в стоматології – це використання 

телекомунікаційних технологій для дистанційного надання стоматологічних 

консультацій, обстежень та лікування. 

Телемедицина в стоматології пропонує численні переваги, включаючи 

розширення доступу до стоматологічної допомоги, зниження витрат на 

охорону здоров'я та поліпшення результатів лікування пацієнтів. Завдяки 

телемедицині пацієнти можуть отримати доступ до стоматологічної 

допомоги з будь-якого місця та в будь-який час, усуваючи необхідність 

подорожувати, що може бути значною перешкодою для багатьох пацієнтів, 

особливо тих, хто живе в сільській місцевості або у віддалених районах. Крім 

того, телемедицина може зменшити витрати, пов'язані з традиційними 

візитами до стоматолога, включаючи витрати на проїзд та час, який пацієнт 

втрачає на роботі. 

Телемедицина в стоматології особливо корисна в екстрених ситуаціях, 

наприклад, коли пацієнт відчуває сильний зубний біль або травму. У таких 
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ситуаціях пацієнт може дистанційно зв'язатися зі стоматологом і отримати 

швидкий і точний діагноз, що зменшує потребу в особистому візиті. Це може 

бути особливо корисно в ситуаціях, коли пацієнт не може відвідати 

стоматологічний кабінет, наприклад, під час пандемії або в районах з 

обмеженим доступом до медичної допомоги. 

Телемедицина також може використовуватися для надання 

профілактичної допомоги та подальшого лікування. Пацієнти можуть 

зв'язуватися зі стоматологами для планових оглядів, чисток та інших 

профілактичних послуг, а також для подальшого догляду після процедури. 

Це може допомогти пацієнтам стежити за здоров'ям порожнини рота, 

запобігти майбутнім стоматологічним проблемам і поліпшити загальний стан 

здоров'я. 

Хоча телемедицина й пропонує багато переваг, існують також деякі 

виклики та обмеження, які слід враховувати. Одним з головних обмежень є 

неможливість проводити фізичні обстеження або процедури дистанційно. У 

деяких випадках пацієнтам все ж може знадобитися відвідати 

стоматологічний кабінет для особистого обстеження або лікування. Крім 

того, телемедицина вимагає надійного підключення до Інтернету та 

необхідного апаратного та програмного забезпечення для підтримки 

технології, що може стати перешкодою для деяких пацієнтів. 

Ще одним важливим фактором є конфіденційність і безпека пацієнтів. 

Стоматологи повинні дотримуватися суворих рекомендацій щодо захисту 

інформації про пацієнтів і гарантувати, що їхні телемедичні системи є 

безпечними і відповідають сучасним вимогам. Пацієнти також повинні бути 

проінформовані про те, як захистити свою конфіденційність при 

використанні телемедицини. 

Незважаючи на ці виклики, телемедицина в стоматології є цінним 

інструментом, який може покращити доступ до лікування, зменшити витрати 

та покращити результати лікування пацієнтів. Оскільки технології 

продовжують розвиватися, потенціал телемедицини в стоматології буде 
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тільки зростати. Стоматологи повинні розглянути можливість впровадження 

телемедицини в свою практику, щоб краще обслуговувати своїх пацієнтів і 

підвищити загальну якість обслуговування. 

 

ОПАНУВАННЯ НАВИЧКАМИ НАДАННЯ НЕВІДКЛАДНОЇ 

ДОПОМОГИ ЛІКАРЯМИ-СТОМАТОЛОГАМИ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ 

В ТРЕНІНГОВОМУ ЦЕНТРІ 

Мельник В.Л., Шевченко В.К., Костиренко О.П. 

Полтавський державний медичний університет, Полтава 

Вступ. У сучасній стоматологічній практиці залишається актуальним 

питання розвитку побічних реакцій внаслідок психоемоційного 

перенапруження пацієнтів, медикаментозних алергічних реакцій, наявності 

супутніх захворювань внутрішніх органів, які спричинюють розвиток 

невідкладних станів у повсякденній роботі лікаря-стоматолога. 

Для лікарів-стоматологів на амбулаторному прийомі завжди була 

нагальною проблема надання невідкладної допомоги пацієнтам з 

ускладненим соматичним статусом. При цьому як пацієнт так і лікар 

знаходяться в стані стресу. У першу чергу - це синкопальні стани, які 

виникають у перші хвилини прийому – можливі алергічні реакції різних 

типів на медикаментозний засіб, непритомність, колапс, дихальна недостат 

ність та ін. Якщо теоретична база знань для більшості лікарів при наданні 

невідкладної допомоги хворим на різних рівнях медичних закладів, завжди 

була достатньою, то практичні навички кожен раз набувались медичними 

працівниками в залежності від проблемної ситуації і клінічно проявлялись у 

різних пацієнтів індивідуально. 

Мета. Визначити характер і частоту невідкладних станів які виникають 

у стоматологічній поліклініці. Провести анкетування лікарів-стоматологів 

хірургічного, терапевтичного та ортопедичного профілю за рік, виявити 

рівень підготовки лікарів до надання невідкладної допомоги.  
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