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1. ТЕМА 4: ВЕДЕННЯ ПАЦІЄНТІВ ІЗ ЗАХВОРЮВАННЯМИ 

ТКАНИН ПАРОДОНТА. 

 
2. Актуальність теми. Одним з найважливіших напрямків 

стоматології в області пародонтології є розробка принципів комплексної 

терапії захворювань пародонту, застосування суворо за показаннями 

медикаментозних, фізіотерапевтичних, хірургічних та ортопедичних методів. 

Комплексний метод лікування передбачає виявлення етіологічних факторів 

захворювання і чітке визначення основних ланок патогенетичного механізму. 

Це необхідно для вибору засобів етіотропної і патогенетично обґрунтованої 

терапії та вироблення конкретного плану ведення хворого (Кочкіна Н.А., Біда 

О.В., 2015). 

Показання до ортопедичного лікування захворювань пародонту 

обумовлені необхідністю іммобілізації рухливих зубів і перерозподілу 

навантаження на зуби з неураженим пародонтом або слизову оболонку 

протезного ложа. Украй важливо усунути функціональне травматичне 

перевантаження пародонта шляхом виборчого пришліфування, шинування й 

раціонального протезування. Ортопедичне лікування захворювань пародонта 

дозволяє зменшити кількість проявів запальних явищ, усунути патологічну 

рухливість зубів, нормалізувати оклюзію, перерозподілити жувальний тиск. 

Правильно підібраний і застосований комплекс ортопедичних втручань, 

спрямований не тільки на відновлення дефектів зубного ряду, а й на надійну 

стабілізацію залишених зубів, сприяє нормалізації оклюзійних співвідношень, 

трофіки пародонта та репаративних процесів у його тканинах, підвищуючи 

тим самим ефективність лікування захворювань пародонта (Самойленко А.В., 

Єрмаков О.А., 2017). 

 
3. Тривалість заняття: 2 год 

4. Навчальна мета. 

Знати: 

- Етіологію, патогенез, клініку захворювань тканин пародонта. 

- Поняття травматичної оклюзії. 

- Основні принципи комплексного лікування захворювань тканин пародонта. 

- Спеціальні ортопедичні методи лікування захворювань тканин пародонта. 

- Біомеханічні основи шинування. 

- Показання та протипоказання до тимчасового шинування при 

захворюваннях тканин пародонта. 

- Показання та протипоказання до постійного шинування при захворюваннях 

тканин пародонта. 



- Види шин, порівняльна оцінка знімних і незнімних шин. 

 
Вміти: 

- Складати план обстеження пацієнтів з захворюваннях тканин пародонта 

залежно від особливостей клінічної картини. 

- Аналізувати результати додаткових методів обстеження, заповнювати 

пародонтограму. 

- Проводити диференційну діагностику, встановлювати попередній та 

остаточний діагноз у пацієнтів із дефектами зубних рядів та повною втратою 

зубів. 

- Проводити аналіз оклюзії, визначати супраконтакти. 

- Виконувати вибіркове пришліфовування зубів. 

- Виготовляти тимчасові шини з дроту та самотверднучої пластмаси. 

- Оптимально вибирати раціональну шинуючу конструкцію в конкретному 

клінічному випадку. 

- Визначати необхідний вид стабілізації зубних рядів у пацієнта з 

захворюваннями тканин пародонта. 
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