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1. ТЕМА 6: ВЕДЕННЯ ХВОРИХ З ДЕФЕКТАМИ ПІДНЕБІННЯ, 

ЩЕЛЕП ТА ОБЛИЧЧЯ, ІЗ СОМАТИЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ, 

ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ОСОБЛИВОЇ ТАКТИКИ. 

 
2. Актуальність теми. Набуті дефекти піднебіння найчастіше 

зустрічаються у дорослих і є наслідком запальних процесів (остеомієліт), 

специфічних інфекцій (сифіліс), оперативних втручань при злоякісних і 

доброякісних пухлинах, а також травм (найчастіше у воєнний час). Незалежно 

від причин дефекту, що порушує ізоляцію порожнини рота від порожнини 

носа, відбуваються функціональні порушення, що виражаються у порушенні 

мовлення, зміні дихання. Під час потрапляння їжі в ніс дуже часто виникає 

запалення слизової оболонки (риніт), значно порушується акт ковтання, 

виникають різноманітні психічні розлади. Метою ортопедичного лікування є 

роз’єднання порожнин носа і рота та відновлення порушених функцій. 

Досягається це якісним протезуванням. 

Після резекції щелепи відбувається порушення форми і відповідно 

функції зубо-щелепної системи. Резекція верхньої щелепи з приводу пухлини 

призводить до різної деформації обличчя і вважається спотворюючою 

операцією. Вона призводить до утворення сполучення між порожниною носа 

і порожниною рота, що, у свою чергу, спричиняє серйозні функціональні 

розлади. При видаленні верхньої щелепи з нижнім краєм орбіти з'являється 

диплопія, яка є наслідком опускання очного яблука. В таких випадках 

застосовують заміщуючі апарати. 

При видаленні відділів нижньої щелепи після операції розвиваються 

функціональні розлади і анатомічні зміни, більш глибокі, ніж після видалення 

верхньої щелепи. Крім розладів прийому їжі, функції мовлення і западання 

м'яких тканин обличчя, відбувається зміщення, позбавлених опори, частин 

нижньої щелепи, дна порожнини рота і язика. До перерахованих 

функціональних розладів приєднується розлад дихання після видалення 

переднього відділу нижньої щелепи, можливість розвитку асфіксії. Тому 

задачі і методи протезування хворих після резекції нижньої щелепи 

визначаються: видом резекції, величиною кісткового дефекту, кількістю зубів 

на частині щелепи, що збереглася та станом їх пародонта. 



3. Тривалість заняття: 4 год 

4. Навчальна мета. 

Знати: 

- Етіологію, патогенез та клініку дефектів піднебіння, щелеп та обличчя. 

- Ортопедичне лікування вроджених та набутих дефектів піднебіння, його 

значення, час проведення, ефективність. 

- Методи лікування хворих з дефектами м'якого піднебіння. 

- Способи виготовлення обтураторів у разі дефектів піднебіння. 

- Особливості ортопедичного лікування залежно від груп дефектів 

піднебіння. 

- Ортопедичне лікування хворих з різними дефектами верхньої та нижньої 

щелепи. 

- Поняття про резекційні протези, безпосереднє та віддалене протезування. 

 
Вміти: 

- Ретельно збирати анамнез у пацієнтів із соматичними захворюваннями. 

- Складати план обстеження пацієнтів з дефектами піднебіння, щелеп та 

обличчя залежно від особливостей клінічної картини. 

- Аналізувати результати додаткових методів обстеження. 

- Проводити диференційну діагностику, встановлювати попередній та 

остаточний діагноз у пацієнтів дефектами піднебіння, щелеп та обличчя. 

- Підготовку ротової порожнини до проведення протезування у людей з 

соматичними захворюваннями. 

- Одержати відбитки при дефектах піднебіння, щелеп та обличчя. 

- Проводити якісне ортопедичне лікування дефектів піднебіння, щелеп та 

обличчя. 
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