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Лікарі застерігають

Гігієна ротової порожнини

як профілактика стоматологічних захворювань
Давно відомо, що будь-якій проблемі легше запобігти, ніж її подолати.
Стосується це і стоматологічних захворювань.
Результати численних досліджень
показують, що інтенсивність основних
стоматологічних захворювань (карієсу
зубів і хвороби пародонту) серед населення України досить висока.
Так, у трирічних дітей інтенсивність
карієсу тимчасових зубів становить у
середньому 3,7%, тобто у кожної трирічної дитини майже 4 зуби уражені карієсом. З віком спостерігається значне
зростання активності карієсу. У дорослого населення ураження зубів карієсом
сягає 100%. Що стосується стану тканин пародонта, то він — незадовільний
у більшості населення, незалежно від
віку та місця проживання. Практично
в усіх обстежених віком 35-44 років і
старших було виявлено важкі ураження
пародонту з переважанням зубного каменю і пародонтальних кишень різної
глибини.

Що ж робити? Розпочнімо з чищення зубів. Усі ми знаємо, що зуби чистити треба. Але чи правильно ми це
робимо?

Подумки ділимо кожну щелепу на 3 сегменти. Кожен чистимо з трьох поверхонь
(щічна, язична, жувальна). Загальний час
чищення зубів щіткою — 3-4 хв. За цей час
наші зуби насичуються кальцієм і фтором,
які містяться в зубній пасті.
Багато пацієнтів забувають про внутрішні поверхні зубів, і наліт, що скупчується там, призводить до утворення зубного каменю і розвитку карієсу коронки.
Для догляду за ротовою порожниною,
крім звичних для нас зубної щітки і пасти, існують також флоси, суперфлоси,
зубні йоршики, скребки для язика, ополіскувачі. Що стосується зубочисток, то
їх використання взагалі не рекомендується! Користування зубочисткою часто
призводить до травмування міжзубного

сосочка і розвитку запалення, що може
призвести навіть до локалізованого пародонтиту.
Чистити зуби потрібно двічі на день:
вранці після їжі та ввечері перед сном.
Зубну щітку необхідно міняти кожні три
місяці, адже на її щетинках накопичується патогенна мікрофлора, до того ж, щітка
стирається і погано очищує наліт. Бажано
міняти щітку після перенесеної ангіни, грипу, стоматитів та інших захворювань слизової оболонки рота і носоглотки.
За ступенем жорсткості зубні щітки
бувають:
— дуже м'яка (прим. — ultrasoft, extrasoft,
sensitive); підходить для малюків до 5-ти років і для дорослих з дуже чутливою емаллю
і яснами, з пародонтитом 1-2 ст., ураженням емалі;
— м'яка (прим. — soft); підходить майбутнім і годуючим мамам, дітям 5-12-ти років, а також у разі кровоточивості ясен;
— середня (прим. — medium); найпопулярніша щітка для здорової емалі;
— жорстка і дуже жорстка (прим. —
hard, extra-hard); підходить для людей, що
використовують брекети.
Зубні пасти можна розділити на основні види:
— гігієнічні – призначені для видалення
зубних відкладень і частково – для дезодорації порожнини рота;
— лікувально-профілактичні – усувають ті чи інші чинники, що сприяють виникненню захворювань зубів і тканин пародонта;
— лікувальні – включають активні компоненти, що впливають безпосередньо на
певний патологічний процес у ротовій порожнині.

Якщо не дотримуватися цих правил
гігієни ротової порожнини, то можуть
з’явитися стоматологічні захворювання.
Зокрема:
- карієс — це процес руйнування зубів.
У зубі з`являється невеликий отвір, з часом
він збільшується і здатний повністю зруйнувати зуб. Якщо не вжити заходів, хвороба поширюється на здорові зуби. Виникає
через порушення pH балансу. Причини
цього порушення такі: неправильно підібрані гігієнічні засоби; надмірне вживання
вуглеводів; порушення функцій слиновиділення; брак фтору в організмі; погана гігієна порожнини рота;
- пульпіт — запалення судиннонервового пучка (пульпи). Здебільшого є
ускладненням карієсу;
- періодонтит. Запалюється тканина навколо кореня зуба. Симптоми — сильний
зубний біль, висока температура, збільшення лімфовузлів у ділянці підборіддя,
припухлість;
- стоматит — запальний процес у порожнині рота. Характеризується утворенням однієї або кількох болючих виразок у
ротовій порожнині. Головною причиною
виникнення вважається відсутність належної гігієни;
- глосит — запалення слизової оболонки язика, що характеризується зміною його
кольору і структури. Хвороби язика розвиваються від ураження організму вірусами
або порушення мікрофлори.

- гінгівіт — запалення ясен, що супроводжується їх кровоточивістю.
- пародонтит — ясна запалюються і
опускаються, тим самим оголюючи зуб. У
важкій формі ясна сильно кровоточить,
зуби стають хиткими, руйнується корінь;
- пародонтоз — дистрофічне захворювання тканин пародонта, що протікає з
хронічним перебігом та проявляється оголенням шийки зуба, подразненням ясен,
рівномірною деструкцією кісткової тканини, що обумовлює порушення функції зубощелепного апарату. Порушується живлення кісткової тканини щелепи і тканин
періодонта.
Про цю патологію поговоримо детальніше. Пародонтоз зубів зустрічається досить рідко (приблизно в 5-10 % випадків).
Його спричиняють зміни, що виникли внаслідок захворювань внутрішніх органів і
систем. До них можна віднести атеросклероз, гіпертонію, вегето-судинну дистонію, цукровий діабет, а також остеопению
(ураження кісток). Пародонтоз під час вагітності може призвести до передчасних
пологів або стати причиною низької ваги
новонародженого.
Головні ознаки пародонтозу:
- бліді ясна за повної відсутності ознак
запалення; оголення шийки, а в кінцевому
підсумку і кореня зуба, при цьому ясна не
кровоточать; ураження зубних тканин некаріозного типу, таких як стертість зуба,
ерозія емалі, клиновидний дефект; можливий свербіж у яснах;
- відчуття помітної рухливості зубів; неприємний запах з рота.
Відповідно до усього вищесказаного,
варто зазначити, що вартість профілактичних методів у 20 разів нижча, ніж
вартість лікування стоматологічних захворювань.
Будьмо здорові!

Проконсультувати і надати допомогу вам зможуть висококваліфіковані
спеціалісти стоматологічного відділення ТРТМО,
за адресою: м. Тернопіль, бульвар Т.Шевченка, 53.

4 основні етапи проведення професійної гігієни порожнини рота:
1. Зняття зубного каменю (над'ясенного
і під’ясенного) із застосуванням ультразвукового скелера. Ультразвукова чистка зубів
— це сучасний і безпечний метод професійної гігієни.
2. Зняття пігментованого зубного нальоту та за допомогою содоструйного апарату
Prophy Flex (Air Flow). Цей метод на сьогодні вважається найбільш популярним та
ефективним серед інших способів відбілювання зубів
3. Зняття м'якого зубного нальоту, що
утворюється від залишків їжі за допомогою
спеціальної щіточки та пасти DETARTRINE
різної абразивності.
4. Полірування зубної емалі після чистки за допомогою полірувальних гумок.
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МОЗ України запускає онлайн-платформу з протоколами
на засадах доказової медицини

Близько тисячі клінічних протоколів на засадах доказової медицини англійською мовою відтепер доступні в онлайн-режимі для зареєстрованих
користувачів на ресурсі guidelines.moz.gov.ua. Надання доступу медичним працівникам до клінічних протоколів на засадах доказової медицини
стало можливим завдяки співпраці Міністерства охорони здоров'я України з компанією фінського медично-наукового товариства Duodecim Medical
Publications Ltd, яка спеціалізується на комплексних рішеннях у сфері доказової медицини.
Наразі МОЗ України працює
над перекладом доказових клінічних протоколів. Насапредед,
будуть перекладені протоколи
(Топ100) із найбільш актуальних захворювань і станів, що
зустрічаються на первинній
ланці.
«Завдяки співпраці з Duodecim
ми запускаємо онлайн-платформу
для лікарів первинної ланки, на
якій можна ознайомитися з сучасними протоколами на засадах
доказової медицини та, відповідно, поглиблювати свої професійні
знання», — коментує заступник
міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський.

Використання у лікарській
практиці нових клінічних протоколів — один із найважливіших
шляхів впровадження доказової медицини в нашій країні. 28
квітня 2017 набув чинності наказ
МОЗ України № 1422 від 29 грудня 2016 р., який дає змогу українським лікарям використовувати у
своїй роботі міжнародні клінічні
протоколи. Уже більше року українські лікарі можуть впроваджувати у своїй роботі ефективні методи діагностики та лікування.
«Ми із задоволенням допоможемо у цій справі міністерству
та українському народові в надзвичайно складні для усієї країни

часи. Ми сподіваємося, що наш
внесок насправді посприяє покращенню громадського здоров'я та
якості життя населення України»,
— зазначив доктор Пекка Мустенон, керівник компанії Duodecim
Medical Publications Ltd.
Клінічні протоколи на засадах доказової медицини — це,
насамперед, чіткий алгоритм дій
для практикуючих лікарів. Впровадження міжнародних протоколів сприяє узгодженості надання
медичної допомоги пацієнтам на
усіх рівнях, а також гарантує, що
кожен пацієнт отримає високий
рівень надання медичної допомоги.

