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Актуальність теми. Профілактична допомога з метою зміцнення 

здоров'я стає все актуальнішою у світі. Реалізація національних програм 

із профілактики стоматологічних захворювань у розвинених країнах 

підтверджує можливість впливу на фактори ризику. Забезпечення 

належного рівня стоматологічного здоров'я населення є пріоритетним 

завданням будь-якої держави, її системи охорони здоров'я, про що 

наголошено в стратегічних документах міжнародного та національного 

рівнів. Цілі та завдання, що стоять перед сучасною системою охорони 

здоров'я України, спрямовані на збереження та зміцнення здоров'я, 

забезпечення населення доступною та якісною медичною допомогою 

відповідно до рівня фінансових можливостей та технологічного розвитку, 

реальних потреб і згідно з дотриманням принципів рівності та 

справедливості. Саме на цих принципах і засадах розвивається сучасна 

ортопедична стоматологія, яка на основі діагностики, епідеміології 

основних стоматологічних захворювань, що потребують ортопедичного 

лікування відпрацьовує алгоритм вибору найбільш раціональної 

конструкції зубного протеза відповідно до Національних стандартів та 

протоколів із використанням сучасних досягнень науки і техніки із 

наступною реабілітацією всієї зубощелепної системи. 

 

Тривалість заняття: 3 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, 

тканин пародонта, слизової оболонки порожнини рота, скронево- 

нижньощелепного суглоба та застосовувати заходи профілактики і 

прогнозування ускладнень. 
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