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Актуальність теми. Складність вибору конструкції ортопедичних лікувальних 

апаратів обумовлена тим, що будь-який вид протеза додатково навантажує 

пародонт опорних зубів. Утворюється вадне коло, коли часткова втрата зубів 

викликає загострення пародонтиту, а застосування протезів веде до додаткового 

навантаження пародонта. При виборі конструкцій шин треба виходити із 

функціональної цінності кожного зуба і функціональних співвідношень зубних 

рядів верхньої та нижньої щелеп в цілому і на окремих ділянках функціонально 

орієнтованих груп зубів, які складуться після протезування та іммобілізації. 
 

Тривалість заняття: 4 години 

 

Знати: 

• етіологію, патогенез, класифікації, клінічні прояви, критерії діагностики, 

диференціальної діагностики основних стоматологічних захворювань; 

• прогноз, сучасні стандарти діагностики, профілактики та лікування, невідкладну 

допомогу при захворюваннях зубощелепного апарату та їх ускладненнях. 

 

Вміти: 

•  проводити діагностику та комплексне лікування найбільш поширених 

захворюваннях зубощелепного апарату в умовах поліклінічного прийому 

відповідно до Національних стандартів та протоколів з використанням сучасних 

досягнень науки і техніки; 

• проводити правильний підбір ортопедичної конструкції, залежно від виду 

патології зубощелепного апарату; 
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