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ГОЛОВНОМУ  СТОМАТОЛОГУ  УПРАВЛІННЯ  ОХОРОНИ  ЗДОРОВ 'Я  
ОБЛАСНОЇ  (МІСЬКОЇ)  ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ

  Пропонується для впровадження в практику роботи дитячих обласних (міських) стоматологічних 
поліклінік розроблений і апробований в клініці кафедри дитячої хірургічної стоматології Української 
медичної стоматологічної академії метод комплексної терапії хронічного катарального гінгівіту у 
дітей. 
  Епідеміологічні дослідження вказують на досить високу поширеність у дитячому віці пародонтопатій, 
в структурі яких чільне місце займає хронічний катаральний гінгівіт (ХКГ). Він являє собою ранню, 
оборотну стадію запального процесу у всіх тканинних структурах пародонту. Тому, ефективна терапія 
ХКГ, яка запобігає розвитку необоротних явищ, є невід'ємною частиною комплексної профілактики 
пародонтиту. 
  Отримані результати проведеного нами імуногістохімічного дослідження біоптатів ясен дітей, хворих 
на хронічний катаральний гінгівіт, показали, що імунна відповідь при цій патології має характер 
цитотоксичного типу. Це обґрунтовує основний напрямок терапії ХКГ - першочергове усунення 
мікробного фактора. 
Арсенал фармакологічних засобів, що використовується для впливу на патогенну мікрофлору, досить 
великий, однак, не всі лікарські препарати повністю відповідають вимогам, які дозволяли б 
застосовувати їх у дітей. 
  Метою способу є підвищення ефективності лікування ХКГ у дітей шляхом включення в комплекс 
терапевтичних заходів вітчизняного антисептика "Декасан", який виробляється фармацевтичним 
підприємством  «Юрия-Фарм» м. Київ і являє собою 0,02% розчин декаметоксина у 0,9% розчині 
натрію хлориду. 
  Методика виконання після професійної гігієни порожнини рота, під час якої проводиться 
медикаментозна обробка розчином 1% перекису водню, виконується аплікація "Декасана" на ясна, 3 
рази підряд по 5 хвилин, що загалом складає 15 хвилин. Курс лікування триває до зникнення клінічних 
проявів хронічного катарального гінгівіту. 
Запропонований спосіб прискорює зменшення запальних явищ ясен протягом 5-7 днів (зниження РМА 
від 30-35% до 11-12% через 5 днів з початку лікування), скорочує терміни лікування на 2-3 дні, 
запобігає виникненню рецидивів, дозволяючи подовжити період ремісії. 
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РЕЦЕНЗІЯ  
На  інформаційний  лист  "Спосіб  лікування  хронічного  катарального  гінгівіту  у дітей", складений  
співробітниками  кафедри  дитячої  хірургічної  стоматології  Української  медичної  стоматологічної  
академії  д .м .н . ,  професором  Ткаченко  П . І .  і  аспірантом  Лохматовою  Н .М . 
  Запальні захворювання пародонта в дитячому віці, у зв'язку з їхньою значною поширеністю і 
прогресуючим перебігом, являють собою актуальну проблему сучасної дитячої стоматології. Зокрема, 
це обумовлює необхідність розробки нових ефективних лікувальних комплексів і хронічного 
катарального гінгівіту у дітей, спрямованих на усунення етіопатогенетичних чинників. Тому 
актуальність результатів наукових досліджень, викладених в зазначеному інформаційному листі, не 
викликає сумнівів. 
  Запропонований авторами спосіб лікування дозволяє прискорити зникнення клінічних проявів 
запальник явищ ясен, скоротити термін лікування, зменшити кількість рецидивів, що дозволяє 
подовжити період ремісії хронічного катарального гінгівіту. 
  Беручи до уваги важливість і актуальність досліджень, теоретичну та практичну значимість основних 



положень, викладених в інформаційному листі, вважаю, що запропонований метод лікування може 
бути рекомендований до широкого впровадження в практичних закладах охорони здоров'я. 
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