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ОЦЕНКА ПОРАЖЕНИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВНЫХ ВОЛОКОН У 

РАБОТНИКОВ ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Ромалийская О.В., Демченко А.В., Козенко М.В. 

Запорожского государственного медицинского университета  

Учебно-научный медицинский центр «Университетская клиника»  

 

Цель: изучить степень, структуру и характер поражения периферических 

нервных волокон (ПНВ) у работников тяжелой промышленности. Материалы и 

методы: в рамках ежегодного профилактического осмотра обследовано  

84 работников тяжелой промышленности, из них 10 женщин, 74 мужчин, в 

возрасте 30-55 лет (средний возраст 45,07±8,44 лет). Средний стаж работы во 

вредных условиях труда составил 17,35±8,01 лет). Поражение ПНВ 

регистрировалось на аппарате «Нейрон-СПЕКТР 4МВП» («Нейро-Софт», г. 

Иваново, РФ). Результаты: поражение ПНВ выявлено у 42 (50,0 %) обследованных. 

При этом все типы волокон поражались у 26,1% работников, комбинированное 

поражение моторных волокон (МВ) и сенсорных волокон (СВ) выявлено у 21,42%, 

МВ и вегетативных волокон (ВВ) у 16,6%, СВ и ВВ у 4,76%. Изолированное 

поражение СВ у 9,5% человек, МВ – у 19%, а ВВ – у 2,38%. Изолированное 

поражение МВ носило аксональный характер, остальные формы – аксонально-

демиелинизирующий характер поражения. Наиболее часто страдали СВ (47,6%), 

МВ (54,76%) и ВВ (38%) срединных нервов, а поражение локтевых нервов 

развивалось реже: МВ(21%) и СВ(38%). Выводы: Поражение ПНВ достаточно 

распространено среди работников тяжелой промышленности. Чаще имеет место 

комбинированный двухсторонний характер поражения всех типов волокон, с 

преимущественной заинтересованностью срединных нервов. Ранняя диагностика 

поражения ПНВ позволит выявить изменения на доклинической стадии и провести 

своевременную терапию, что в дальнейшем предупредит развитие 

профессиональных заболеваний.  

 
ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА 

ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ СТУДЕНТАМ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ЇХ 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ НА КАФЕДРІ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ 

Романова Ю.Г., Гончаренко О.В., Коваль С.М. 

Одеський національний медичний університет 

Кафедра терапевтичної стоматології 

Метою дослідження було виявлення впливу сучасних інформаційних 

технологій на якість засвоєння студентами практичних знань та вмінь в порівнянні 

з традиційними способами навчання (підручник, зошит, альбом тощо) під час 

самостійної роботи. Об'єктом дослідження були студенти 3 та 4 курсів 

стоматологічного факультету. Методами дослідження – опитування, тестування 

студентів та лікарів – керівників практики, підсумковий контроль та іспит. 

Узагальнено багаторічний досвід користування для підготовки до Державного 

Іспиту професійними алгоритмами, розробленими колективом стоматологічного 

факультету університету [1,3]. Було встановлено, що в залежності від власних 
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індивідуальних якостей особистості студенти опановують практичні вміння та 

навички по-різному. З метою поширення доступу студентів до сучасних досягнень 

стоматологічної науки та практики на кафедрі створено електронний банк даних 

(фото- та відеоматеріали, підручники, монографії та презентації українською та 

іноземними мовами) обсягом більш 650 Гб. При цьому, ті студенти, що 

користувалися електронними підручниками, ілюстраціями до матеріалів 

практичних занять, складали типові та ситуаційні задачі самостійно, брали участь 

у вебінарах, майстер-класах та відео конференціях, проявляли більшу 

зацікавленість в опануванні майбутньою спеціальністю; в структурі їх пізнавальної 

мотивації переважала внутрішня складова (направлена на отримання знань та 

вмінь). На підставі проведених на кафедрі досліджень розроблено та впроваджено 

в навчальний процес методику надання студентам 3 та 4 курсів індивідуальних 

завдань на виробничу практику [2]. Було зроблено такі попередні висновки: 

сучасні інформаційні технології навчання сприяють поглибленню зацікавленості 

студентів в опануванні теоретичними знаннями та практичними вміннями; 

отримання індивідуальних завдань сприяє відповідальності студентів за 

підсумковий результат виробничої практики; об'єднання самостійної роботи на 

практичних заняттях, під час виробничої практики та поза аудиторії з електронним 

навчальним посібником зміцнює цілісну систему підготовки лікаря. Література:  

1. Косенко К.М., Седлецька А.О., Рожко П.Д., Новицька І.К., Аксінорська О.І. 

Терапевтична стоматологія (самостійна робота студентів) / К.М.Косенко. – О., 

2010. 2. Методические указания по прохождению производственной практики по 

терапевтической стоматологии для студентов 3-го и 4-го курсов (для иностранных 

студентов) / П.Н.Чуев, К.Н.Косенко, С.Н.Коваль и др. // Одесский 

государственный медицинский университет.- Одесса, 2000 г.-20с. 3. Сборник 

алгоритмов практических навыков и умений к практически ориентированному 

государственному экзамену по специальности 7.110106 «Стоматология»: Учебное 

пособие / Л.Д. Чулак, К.Н. Косенко, А.Г. Гулюк, С.Н. Коваль и др.; под общ. ред. 

Л.Д. Чулака.- Одесса: Одесский гос. мед. ун-т, 2004. – 264 с.  

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЛЕВОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ГЛУБОКОГО 

ФТОРИРОВАНИЯ «FTORCALCIT-D» ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРЕСТЕЗИИ 

ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ 

Рябоконь Е.Н., Волкова О.С., Токарь А.А., Каннуник Т.С. 

Харьковский национальный медицинский университет 
Кафедра терапевтической стоматологии 

Согласно данным медицинской статистики, в последнее время число людей, 

обращающихся к стоматологу с повышенной чувствительности зубов, возросло в 

несколько раз. Распространённость гиперестезии у взрослого населения по данным 

как отечественных, так и зарубежных, авторов составляет до 72%. Цель 

исследования: определение эффективности солевой системы для глубокого 

фторирования «Ftorcalcit-D» при лечении гиперестезии твердых тканей зубов. 

Материалы и методы исследования. Из всех обратившихся за стоматологической 

помощью в УСЦ ХНМУ в исследование были включены 28 пациентов без 


