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Модуль 3. Профілактика та реабілітація захворювань 

зубощелепного апарату 

 
Тема 1. Оцінка поширеності захворюваності зубощелепного апарату за 

нозоологічними одиницями, визначення потреби у ортопедичному 

лікуванні в т.ч. з опорою на дентальні імплантати та розробка 

профілактичних заходів попередження ускладнень ортопедичного 

лікування. 

. 
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Актуальність теми. Показники здоров'я зубощелепної системи з 

віком погіршуються, що формує тенденцію до втрати зубів і сприяє 

збільшення обсягу стоматологічних послуг. Зниження показників рівня 

стоматологічного здоров'я населення формує збільшення попиту на 

послуги: лікування ускладнених форм карієсу та тканин пародонту, 

протезування – захворювань, які найчастіше є причиною втрати зубів, в 

тому числі у осіб молодого віку, що призводять до стійких 

морфофункціональних змін в жувальному апараті, несприятливо 

впливають на діяльність органів травної системи. Поширеність і 

інтенсивність стоматологічних захворювань в різних регіонах нашої 

країни схильна до значних коливань і залежить від клімато-географічних 

умов місцевості та інших екологічних і соціальних факторів. Для 

поліпшення стоматологічного здоров'я необхідно посилити роль 

профілактичних заходів. Пріоритетним напрямком розвитку сучасної 

стоматології є збереження і підвищення рівня стоматологічного здоров’я. 

Вказана мета досягається раннім виявленням та лікуванням 

стоматологічних захворювань, пошуком шляхів індивідуалізованої 

профілактики, виявленням і усуненням факторів ризику їх розвитку. 
Тривалість заняття: 4 години 

 

Знати: 

• етіологію, патогенез, класифікації, клінічні прояви, критерії 

діагностики, диференціальної діагностики основних 

стоматологічних захворювань; 

• міжнародну класифікацію хвороб Десятого перегляду (МКХ-10); 

• 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; 

• трактувати основні джерела інформації та показники, що 

характеризують окремі види захворюваності; 

• проводити правильний вибір ортопедичної конструкції, залежно від 

виду патології зубощелепного апарату; 

• встановлювати фактори ризику розвитку ускладнень під час 

ортопедичного лікування, їх прогностичні ознаки та алгоритми 

визначення; 

• прогнозувати розвиток ускладнень з боку твердих тканин зубів, 

пародонта, слизової оболонки порожнини рота та застосування 

індивідуалізованих лікувально-профілактичних комплексів. 
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