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У процесі реформування амбулаторно-полі-
клінічної служби актуальним лишається форму-
вання комплексу заходів для удосконалення сис-
теми стоматологічної допомоги в Україні.

Мета роботи – аналіз взаємозв’язку кількіс-
них та якісних показників надання стоматологічної 
ортопедичної допомоги у Львівській області за ме-
дичними статистичними даними. 

Проаналізовано статистичні дані Стоматоло-
гічного медичного центру Львівського національ-
ного медичного університету імені Данила Галиць-
кого, статистичні показники МОЗ України, підсумки 
відкритого письмового опитування 240 пацієнтів та 
64 лікарів-стоматологів Стоматологічного медич-
ного центру. 

Кількість осіб, що отримали зубні протези у 
Львівській області, зменшилася від 17 422 у 2013 
до 13859 (на 20,5%) у 2018 році, а виготовлених 
зубних протезів, відповідно від 36884 до 32201 (на 
12,7%). Серед визначальних складових забезпе-
чення якісної роботи Стоматологічного медичного 
центру, на думку пацієнтів та лікарів, переважав 
високий рівень кваліфікації медичного персоналу. 

За помітного покращення матеріально-техніч-
ного стану медичних закладів у Львівській області, 
кількість незнімних конструкцій зубних протезів, 
виготовлених за удосконаленими технологіями 
(суцільнолиті, безметалеві) опустилася, відповід-
но, від 15,6% у 2016 р. і 15,4% у 2017 р. – до 13,9% 
у 2018 р. Незважаючи на те, що дані МОЗ вказу-
ють на зменшення кількості виготовлених зубних 
протезів на 11,5% за останні роки, у Львівській об-
ласті кількість незнімних конструкцій зубних про-
тезів, виготовлених за удосконаленими техноло-
гіями (суцільнолиті, безметалеві) опустилася, від-
повідно, від 15,6% у 2016 р. і 15,4% у 2017 р. – до 
13,9% у 2018 р., частка суцільнолитих конструкцій 
незнімних протезів в Україні зросла на 8,4%, а 
металокерамічних та керамічних конструкцій - на 
21,4%, що свідчить про підвищення якісних показ-
ників надання ортопедичної допомоги населенню 
України. 

Кількісні показники надання стоматологічної 
ортопедичної допомоги у Стоматологічному ме-
дичному центрі Львівського національного медич-
ного університету імені Данила Галицького відпо-
відають основним положенням та вимогам чинних 

нормативно-правових документів, у той же час 
якісні показники вказують на недостатній рівень 
впровадження удосконалених сучасних техноло-
гій ортопедичного лікування. Високий рівень ква-
ліфікації медичного персоналу Стоматологічного 
медичного центру є не лише основним «фактором 
привабливості» для пацієнтів при звертанні до лі-
кара-стоматолога і головною «конкурентною пе-
ревагою» медичного закладу, але й базовою ком-
понентою надання стоматологічної ортопедичної 
допомоги.

Ключові слова: ортопедична стоматологія, 
статистичні дані, якість. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Дана робота є фрагментом 
НДР кафедри ортопедичної стоматології Львів-
ського національного медичного університету 
імені Данила Галицького «Удосконалення та роз-
працювання новітніх методів діагностики та ліку-
вання хворих з дефектами, деформаціями і функ-
ціональними розладами зубо-щелепної системи», 
№ державної реєстрації 0119U002102. 

Вступ. У процесі реформування амбулатор-
но-поліклінічної служби принципове значення має 
підвищення ефективності і якості її діяльності, а од-
ним з пріоритетних напрямків є створення системи 
управління якістю медичної допомоги з урахуван-
ням вимог і положень світових стандартів якості [1, 
2, 3, 4]. Так, зокрема, наказом МОЗ України №1116 
від 20.12.2013 р., (набув чинності 7.01.2014 р.), 
уперше встановлена норма залежності акреди-
таційної категорії, присвоєної закладам охорони 
здоров’я, від наявності сертифікованої системи 
управління якістю відповідно до вимог Державного 
стандарту України ДСТУ ISO 9001:2009, гармоні-
зованого з міжнародними стандартами. У сучасних 
умовах наявність сертифікованої системи управ-
ління якістю є конкурентною перевагою медичного 
закладу, що є гарантією якості для пацієнтів. Разом 
з тим cлід підкреслити, що головною перешкодою 
у застосуванні адаптованих в Україні міжнародних 
класифікацій, які орієнтовані на забезпечення на-
лежної якості медичної допомоги, є відсутність уні-
фікованої електронної медичної картки та єдиної 
електрон ної системи охорони здоров’я [5].
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Тривалий час науковці усього світу глибоко 
вивчають багатовимірне поняття «якість медич-
ної допомоги» [6, 7, 8]. Отож, компонентами якості 
медичної допомоги, які об’єднують вимоги пацієн-
тів, лікарів і керівників закладів охорони здоров’я, 
визнано: результативність (efficiency) – співвідно-
шення досягненого і максимально можливого, за-
снованого на наукових даних, результату; ефек-
тивність (effectiveness) – економічність, раціо-
нальне використання ресурсів, найменша вартість 
без зниження результативності; справедливість 
(equitability) – оптимальне співвідношення витрат 
і отриманих результатів у поліпшенні здоров’я; 
орієнтованість на пацієнта (patient-centerness) – 
відповідність наданої допомоги очікуванням, по-
бажанням, надіям пацієнтів та їхніх родичів; без-
печність (patient safety) – безпека для пацієнта, 
відповідність соціальним пріоритетам, вираженим 
у етичних принципах, законах, нормах, правилах; 
доступність (accessibility) – для різних верств та 
категорій населення; своєчасність (timeliness) – 
свідчення того, що допомога надана саме у необ-
хідний час. Запропонована також «модель якості», 
яка містить три основні компоненти: якість структу-
ри, якість процесу і якість результату [9, 10].

Результати аналізу кількісних та якісних по-
казників стоматологічної допомоги населенню 
України упродовж останніх років свідчать про 
те, що для створення дієвої системи оцінювання 
якості та ефективності стоматологічної допомоги 
населення необхідним є постійний моніторинг ста-
ну стоматологічного здоров’я населення, впрова-
дження нових лікувально-діагностичних та меди-
ко-профілактичних технологій і необхідних форм 
статистичної звітності [11, 12]. Отож, і надалі ак-
туальним є формування комплексу заходів для 
удосконалення системи стоматологічної допомоги 
в Україні.

Мета роботи – аналіз взаємозв’язку кількіс-
них та якісних показників надання стоматологічної 
ортопедичної допомоги у Львівській області за ме-
дичними статистичними даними. 

Матеріал та методи дослідження. Для ана-
лізу обрали статистичні дані Стоматологічного ме-
дичного центру (СМЦ) Львівського національного 
медичного університету імені Данила Галицького, 
та показники роботи стоматологічної ортопедич-
ної служби Львівської області (збірник ДОЗ ЛОДА 
«Стоматологія Львівської області»), а також ста-
тистичні показники Міністерства охорони здоров’я 
України. Під час підсумкового порівняльного ана-
лізу, що проводився за 3-х річний період (наступ-
ний – у 2021 р.), вивчали дані щодо структури та 
діяльності лікувально-профілактичних закладів 
стоматологічного профілю.

За даними відкритого письмового опитуван-
ня, проведеного згідно вимог етичної комісії ЛНМУ 
імені Данила Галицького, вивчали думку пацієн-
тів щодо основних «факторів привабливості» при 
звертанні за медичною допомогою у СМЦ та ліка-
рів-стоматологів СМЦ стосовно «конкурентних пе-
реваг» вказаного закладу охорони здоров’я, який, 
поряд з наданням кваліфікованої первинної, вто-
ринної і третинної стоматологічної допомоги, є клі-
нічною базою профільних кафедр стоматологічно-
го факультету і факультету післядипломної освіти 
лікарів-стоматологів. Респондентам пропонували 
виділити та вказати у відповідній послідовності 
три з-поміж п’яти заздалегідь визначених позицій, 
внесених до опитувальника, де перші з виділених 
трьох вважали пріорітетним.

Результати дослідження. Власний клінічний 
досвід, а також спостереження колег-фахівців по-
вністю підтверджують викладену в багатьох публі-
каціях [1, 5, 6, 7] думку про те, що поняття «якість 
медичної допомоги» можна трактувати з різних то-
чок зору. Так, для пацієнтів перш за все важливи-
ми є належна увага з боку медичного персоналу, 
дотримання прав пацієнта, ефективні, безпечні, 
доступні і своєчасні профілактичні, діагностичні 
та лікувальні заходи згідно з найкращими світо-
вими стандартами медичної практики, а також 
задоволеність від перебування у закладі охорони 
здоров’я. У той же час, можливість надання медич-
ної допомоги на належному рівні при застосуванні 
нових медичних технологій, можливість реалізації 
своїх фахових знань та умінь, набуття авторитету 
серед пацієнтів та колег, отримання гідної винаго-
роди (зарплатні), а також комфортні стосунки в ко-
лективі, можливість безперервного удосконалення 
фахових знань і навичок, безпека професійної ді-
яльності є визначальними для лікаря (медичного 
працівника) [9].

Організація надання медичної допомоги, ка-
дровий потенціал, забезпечення безперервного 
навчання персоналу, матеріально-технічні ресур-
си, а також наявність чинних нормативних доку-
ментів, включно зі сучасними клінічними прото-
колами, як відомо, відображають якість структури 
закладу(-ів) охорони здоров’я [9, 10, 11].

Мережа стоматологічних установ Львівської 
області упродовж декількох років не зазнала від-
чутних змін. Так, у 2018 році стоматологічну допо-
могу, окрім СМЦ, надавали у 15-ти стоматологіч-
них поліклініках, у тому числі одній госпрозрахун-
ковій стоматологічній поліклініці, 6-ти комунальних 
некомерційних підприємствах, 14-ти стоматоло-
гічних відділеннях у районах області. Щоправда, 
суттєво скоротилася кількість стоматологічних ка-
бінетів у лікувально-профілактичних закладах: від 
290 у 2015 році до 157 у 2018 р. Зменшилась також 
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кількість штатних посад ортопедів-стоматологів – 
від 161 у 2016 до 134 у 2018 (на 16,7%), та фізич-
них осіб, відповідно – від 213 до 168 (на 21,1%) 
за три роки. Кількість штатних посад і фізичних 
осіб зубних техніків зменшилася, відповідно – від 
289, 25 і 428 у 2016 до 229 ,75 (на 20,7%) і 311 (на 
27,3%) у 2018 р. (табл. 1). 

Для сприяння покращенню якості стомато-
логічної медичної допомоги, згідно з вимогами 
фаху, у СМЦ затверджена посадова інструкція 
та кваліфікаційна характеристика фахівця зі спе-
ціальності «ортопедична стоматологія». Оскільки 
невід’ємною складовою забезпечення якості при 
застосуванні сучасних медичних технологій є до-
тримання кваліфікаційних вимог фахівця [11], лі-
карі стоматологи-ортопеди СМЦ різних кваліфіка-
ційних категорій вважали за необхідне та відчува-
ли потребу додаткових знань з питань організації 
стоматологічної допомоги, інноваційних клінічних і 
лабораторних аспектів роботи, про що зазначили 
у примітці до опитувальника.

Кількість осіб, що отримали зубні протези у 
Львівській області, зменшилася від 17 422 у 2013 
до 13859 (на 20,5%) у 2018 році, а виготовлених 
зубних протезів, відповідно - від 36884 до 32201 
(на 12,7%). Такі показники відповідають розши-
ренню мережі не врахованих у звітах приватних 
стоматологічних закладів, адже загальна кількість 
первинних відвідувань з 2013 по 2017 р. в Україні 
зменшилась на 19,2% – з 14620,25 до 12693,25; 
зокрема, кількість первинних відвідувань доросло-
го населення – на 20,4% (табл. 1). 

Надання медичної допомоги включає саму 
медичну допомогу та виконання лікувально-діа-
гностичних процедур відповідно до протоколів 
і медичних стандартів, й розглядається з точки 
зору якості процесу. Наукові дослідження та прак-
тичний досвід засвідчують: приблизно для 80% 
пацієнтів цілком прийнятними є стандартизовані 
методи діагностики та лікування за відповідними 
протоколами, а 20% пацієнтів потребують більш 
деталізованого, індивідуального підходу [9]. У 
2012 р. у СМЦ було затверджено локальні прото-
коли надання медичної допомоги за спеціальністю 
«ортопедична стоматологія», що дають можли-
вість досягнути необхідного якісного рівня прове-
дення діагностичних і лікувальних процедур, та 
забезпечити рівноправність пацієнтів при наданні 
медичної допомоги.

У процесі надання стоматологічної допомоги 
лікар зазвичай не отримує «зворотного зв’язку» 
від пацієнта стосовно загальної оцінки роботи 
медичного закладу та «якості процесу», а пацієн-
ти у переважній більшості почуваються незручно 
при висловленні своїх зауважень та побажань, 
адже зосереджуються передусім на проблемах, 
що пов’язані з болем. Разом з тим, в умовах по-
шуку нових підходів до удосконалення системи 
стоматологічної допомоги населенню, одним з ви-
значальних критеріїв оцінки діяльності лікувально-
профілактичних установ є визначення мотивацій-
них медико-соціальних умов її надання шляхом 
анкетування лікарів і пацієнтів [4, 11]. Саме тому 
було проведено відкрите письмове опитування 

304 зацікавлених осіб: 240 
(79,0% з поміж опитаних) 
пацієнтів, серед яких 48 
(20,0%) осіб були віком до 
30 років, 159 (66,2%) осіб – 
від 31 до 60 років, 33 (13,8%) 
особи – понад 60 років, а та-
кож 64 (21,0% з поміж опи-
таних) лікарів-стоматологів 
СМЦ вищої та першої квалі-
фікаційної категорії (трива-
лість загального лікарського 
стажу – від 8 до 42 років). 

За даними анкетування, 
головним «фактором прива-
бливості» для пацієнтів при 
звертанні за медичною до-
помогою у СМЦ був рівень 
кваліфікації медичного пер-
соналу, на що вказали усі 240 
опитаних пацієнтів (26,4% 
серед усіх відповідей), 
пріорітетно – для 120-ти 
(50,0%) осіб. Розташування і 

Таблиця 1 – Показники, що характеризують кадровий потенціал та обсяг ро-
боти з надання стоматологічної ортопедичної допомоги у Львівській області 
упродовж 2013-2018 рр. 

Кількість штатних посад та фізичних осіб ортопедів стоматологів  
і зубних техніків, 2016-2018 рр.
Штатні 
посади, 
2016 р.

Фізичні 
особи, 
2016 р.

Штатні 
посади, 
2017 р.

Фізичні 
особи, 
2017 р.

Штатні 
посади, 
2018 р.

Фізичні 
особи, 
2018 р.

Кількість штатних 
посад та фізичних 
осіб ортопедів сто-
матологів

161,25 213 154 187 134 168

Кількість штатних 
посад та фізичних 
осіб зубних тех-
ніків

289,25 428 262 337 229,75 311

Кількісні показники стоматологічної ортопедичної допомоги,  
2013-2018 рр.

2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р.
Кількість осіб що 
отримали зубні 
протези

17422 16146 16771 15724 14888 13859

Виготовлено зуб-
них протезів  36884 32841 36269 33402 31700 32201
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багатопрофільність медичного закла-
ду були другим за значущістю «фак-
тором привабливості», що відзначи-
ли 168 опитаних (18,4% відповідей), 
пріорітетно – для 72-х (30,0%) осіб. 
Розклад роботи СМЦ та облаштуван-
ня робочого місця стоматологів були 
важливими для 144-х (15,8% відпові-
дей) респондентів (15,8% відповідей), 
пріорітетно – для 24-х (10,0%) осіб, 
проведення консультацій викладача-
ми профільних кафедр – 144-х (15,8% 
відповідей), пріорітетно – для 24-х 
(10,0%) осіб, робота допоміжного пер-
соналу (медреєстраторів, медсестер, 
технічних працівників) – 24-х (2,6% 
відповідей) серед опитаних пацієнтів 
(табл. 2).

На думку лікарів, «конкурентними 
перевагами» у роботі СМЦ також пе-
редусім є рівень кваліфікації медич-
ного персоналу, що відзначили усі 64 
респонденти (7,0% відповідей), пріо-
рітетно – для 39-ти (60,9%) осіб. Зруч-
не розташування та багатопрофільність полікліні-
ки – 45 (4,9% відповідей), пріорітетно – для 13-ти 
(20,3%) осіб. Можливість отримати необхідну кон-
сультацію викладачів профільних кафедр є визна-
чальними на думку 51-го лікаря (5,6% відповідей), 
пріорітетно – для 6-ти (9,4%) осіб, а зручний для 
пацієнтів розклад роботи фахівців та облашту-
вання робочого місця стоматолога – 32-х лікарів 
(3,5%), пріорітетно також для 6-ти (9,4%) осіб. 

Порівняльний аналіз результатів опитування 
пацієнтів і лікарів показав, що серед визначаль-
них складових забезпечення якісної роботи СМЦ 
переважає високий рівень кваліфікації медичного 
персоналу (304 респонденти); розташування та 
багатопрофільність перевагою вважали 213 рес-
пондентів, проведення консультацій викладачами 
профільних кафедр – 195 осіб, розклад роботи та 
облаштування робочого місця стоматологів – 176 
опитаних, причому думки лікарів і пацієнтів щодо 
зазначених факторів, як правило, збігалися – пріо-
рітетність розподілу від 1 до 11%. 

Про якість результатів ортопедичного лікуван-
ня, яке у комплексі заходів стоматологічної допо-
моги застосовують на завершальному етапі реа-
білітації пацієнтів, свідчать кількісні та якісні дані, 
що відображають співвідношення різних видів 
конструкцій серед виготовлених зубних протезів у 
Львівській області та в цілому в Україні. 

Отож, за даними СМЦ, частка знімних протезів 
від усіх протезів коливалася від 27,4% у 2015 році 
до 31,5% у 2014 р.; частка мостоподібних протезів 
– від 21,4% у 2015 р. до 25,0% у 2018 р.; штучних 

коронок – від 46,1% у 2014 р. до 51,2%. у 2015 р., 
що назагал відповідає структурі стоматологічної 
захворюваності у регіоні. За 2013-2018 рр. частка 
дугових суцільнолитих протезів (1,5 у 2018 р. про-
ти 1,2 у 2013 р.) суттєво не змінилася й, на жаль, 
залишилася на доволі низькому рівні. Кількість не-
знімних конструкцій зубних протезів, виготовлених 
за удосконаленими технологіями (суцільнолиті, 
безметалеві), опустилася, відповідно, від 15,6% у 
2016 р. і 15,4% у 2017 р. – до 13,9% у 2018 р. (9,5% 
у 2013 р., 7,7% у 2014 р., 5,6% – у 2015 р.), що, без-
умовно, не узгоджується з помітним покращенням 
матеріально-технічного стану медичних закладів.

Незважаючи на те, що в Україні загалом за 
останні роки відбулося зменшення кількості виго-
товлених зубних протезів на 11,5%, у тому числі 
дугових протезів – на 17,6%, частка суцільнолитих 
конструкцій незнімних протезів зросла на 8,4%, а 
металокерамічних та керамічних конструкцій – на 
21,4%, що свідчить про підвищення якісних показ-
ників надання ортопедичної допомоги населенню 
України. 

Слід звернути увагу на те, що такі важливі по-
казники виконання основних положень професій-
ного стандарту, як, наприклад, кількість випадків 
дотримання чи недотримання умов гарантійних 
термінів і термінів служби протезів, що є критерієм 
ефективності лікування і якості медичної допомоги 
[4, 11], поки що не входять до переліку даних ме-
дичної статистичної звітності.

Висновки 
1. Кількісні показники надання стоматологічної 

ортопедичної допомоги у СМЦ ЛНМУ імені Да-

Таблиця 2 – Порівняльна оцінка результатів опитування пацієнтів 
і лікарів про діяльність Стоматологічного медичного центру ЛНМУ 
імені Данила Галицького

Cкладові діяльності за-
кладу охорони здоров’я 
стоматологічного про-

філю

Пацієнти,
n = 240

Лікарі-сто-
матологи,

n =64
Усього

абс. у% абс. у% абс. у%
Рівень кваліфікації ме-
дичного персоналу 240 26,4  64 7,0 304 33,4

Розташування та багато-
профільність поліклініки 168  

18,4  45 4, 9 213 23,3

 Проведення консультацій 
викладачами профільних 
кафедр 

144  
15,8  51  5,6 195 21,4

Розклад роботи та обла-
штування робочого місця 
стоматологів 

144  
15,8  32  3, 5 176 19, 3

Робота допоміжного 
персоналу (медреєстра-
торів, медсестер, техніч-
них працівників)

24  2,6  0  0  24 2, 6

Разом 720 79,0  192  21,0  912 100
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нила Галицького відповідають основним поло-
женням та вимогам чинних нормативно-право-
вих документів, у той же час якісні показники 
вказують на недостатній рівень впровадження 
удосконалених сучасних технологій ортопе-
дичного лікування.

2. Високий рівень кваліфікації медичного пер-
соналу СМЦ є не лише основним «фактором 
привабливості» для пацієнтів при звертанні до 
лікаря-стоматолога і головною «конкурентною 

перевагою» медичного закладу, але й базовою 
компонентою надання стоматологічної ортопе-
дичної допомоги. 

Перспективи подальших досліджень по-
лягають у створенні інформаційних систем, що 
дозволяють забезпечити регулярний зворотній 
зв’язок щодо якості медичного обслуговування, 
що є важливим елементом системи управління 
якістю у галузі стоматології. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ
ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ ЛЬВОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Маланяк Б. Р.
Резюме. В процессе реформирования амбулаторно-поликлинической службы актуальным являет-

ся формирование комплекса мер по совершенствованию системы стоматологической помощи в Укра-
ине.

Цель работы – анализ взаимосвязи количественных и качественных показателей оказания стома-
тологической ортопедической помощи во Львовской области по медицинским статистическим данным.

Проанализированы статистические данные Стоматологического медицинского центра Львовско-
го национального медицинского университета имени Даниила Галицкого, статистические показатели 
МОЗ Украины, итоги открытого письменного опроса 240 пациентов и 64 врачей-стоматологов Стомато-
логического медицинского центра.
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Количество лиц, получивших зубные протезы во Львовской области, уменьшилась с 17 422 в 2013 
до 13859 (на 20,5%) в 2018 году, а изготовленных зубных протезов, соответственно – от 36884 до 32201 
(на 12,7%).

Среди определяющих составляющих обеспечения качественной работы Стоматологического ме-
дицинского центра, по мнению пациентов и врачей, преобладал высокий уровень квалификации ме-
дицинского персонала. При заметном улучшении материально-технического состояния медицинских 
учреждений во Львовской области количество несъемных конструкций зубных протезов, изготовленных 
по усовершенствованным технологиям (цельнолитые, безметалловые) снизилось, соответственно от 
15,6% в 2016 и 15,4% в 2017 - до 13,9% в 2018. Несмотря на то, что данные

МОЗ указывают на уменьшение количества изготовленных зубных протезов на 11,5% за послед-
ние годы, во Львовской области количество несъемных конструкций зубных протезов, изготовленных 
по усовершенствованными технологиями (цельнолитые, безметалловые) снизилось, соответственно 
от 15,6% в 2016 и 15,4% в 2017 – до 13,9% в 2018, доля цельнолитых конструкций несъемных проте-
зов в Украине выросла на 8,4%, а металлокерамических и керамических конструкций – на 21,4%, что 
свидетельствует о повышении качественных показателей предоставления ортопедической помощи на-
селению Украины.

Количественные показатели оказания стоматологической ортопедической помощи в Стоматоло-
гическом медицинском центре Львовского национального медицинского университета имени Даниила 
Галицкого соответствуют основным положениям и требованиям действующих нормативно-правовых 
документов, в то же время качественные показатели указывают на недостаточный уровень внедрения 
усовершенствованных современных технологий ортопедического лечения.

Высокий уровень квалификации медицинского персонала Стоматологического медицинского цен-
тра является не только основным «фактором привлекательности» для пациентов при обращении к вра-
чу-стоматологу и главным «конкурентным преимуществом» медицинского учреждения, но и базовым 
компонентом оказания стоматологической ортопедической помощи. 

Ключевые слова: ортопедическая стоматология, статистические данные, качество.
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Assessment of the quality of the dental orthopedic care provision 
to the population of the Lviv region
Malanyak B. R.
Abstract. In the process of reforming the outpatient service, arrangement of the complex of measures to 

improve the system of dental care in Ukraine is still actual.
The purpose of this study was to analyze the relationship between quantitative and qualitative indicators 

of dental orthopedic care in the Lviv region according to medical statistical data.
Material and methods. The statistical data of the Stomatological Medical Center of the Danylo Halytskyi 

Lviv National Medical University and the operation indicators of the dental orthopedic service of the Lviv 
region, as well as the statistics of the Ministry of Health of Ukraine were selected for analysis.

According to an open written survey, 240 patients were reviewed on the main “inducement factors” when 
seeking medical care at the SMC and 64 of the Stomatological Medical Center employed dentists regarding 
the “contending advantages” of this facility.

Results and discussion. The organization of medical care, human resources, treatment and diagnostic 
procedures in accordance with protocols and medical standards, relevant quantitative and qualitative data 
reflect the quality of the structure, process and operation results of the health care institution.

Thus, the number of people who were delivered dentures in the Lviv region decreased from 17 422 
in 2013 to 13 859 (by 20.5%) in 2018, and the number of fabricated dentures, decreased from 36 884 to  
32 201 (by 12.7%). According to the results of the survey, among the determining components of ensuring the 
qualitative operation of the Stomatological Medical Center, according to patients’ and doctors’ opinions, the 
high level of qualification of medical staff prevailed.

With a significant improvement in the material and technical condition of medical institutions in Lviv 
region, the number of fixed dental constructions made by advanced technologies (wholecast, metal-free) fell, 
respectively, from 15.6% in 2016, and 15.4% in 2017 to 13.9% in 2018. Despite the fact that in Ukraine in 
general in recent years there has been a decrease in the number of fabricated dentures by 11.5%, the portion 
of wholecast fixed dental prostheses increased by 8.4%, and metal-ceramic and ceramic constructions – by 
21.4%, which indicates an increase in the quality of orthopedic care for the population of Ukraine.
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Conclusion. Quantitative indicators of dental orthopedic care in the Stomatological Medical Center of 
Danylo Halytskyi Lviv National Medical University meet the basic provisions and requirements of current statu-
tory regulations, at the same time qualitative indicators signify an insufficient level of orthopedic treatment 
advanced modern technologies implementation.

The high level of qualification of the Stomatological Medical Center medical staff is not only the main 
«inducement factor» for patients when visiting a dentist and the main «contending advantage» of the medical 
institution, but also the basic component of rendering dental orthopedic care.

Keywords: orthopedic dentistry, statistical data, quality.
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