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Актуальність теми. Реабілітація після щелепно-лицевих операцій 

займає визначальну роль в стоматологічній практиці і має багато 

складнощів не тільки з боку відновлення функції і естетики, а й вимагає 

психологічної допомоги пацієнтам. Щоб був забезпечений комплексний 

підхід до відновлення якості життя таких пацієнтів, необхідна спільна 

участь фахівців різного профілю. Реабілітаційні заходи плануються ще 

до проведення операції та включають в себе міогімнастику, 

фізіопроцедури, медикаментозну підготовку і виготовлення за потребою 

тимчасових протезів, які будуть фіксуватися безпосередньо після 

операції. При плануванні втручання в щелепно-лицевій ділянці необхідно 

враховувати рясну іннервацію та кровопостачання цієї зони. При великих 

операціях після травм, вроджених дефектів або злоякісних новоутворень 

можуть постраждати функції жування, ковтання і дихання. Тому дана 

тема залишається актуальною в даний час для фахівців багатьох галузей 

медицини. Велику роль у відновлювальному періоді відіграють лікарі 

стоматологи-ортопеди. Так само необхідно пам'ятати, що це естетично 

важлива область і косметичний ефект сильно впливає на якість життя 

пацієнта. Отже грамотне планування реабілітації пацієнтів, спрямоване 

на тісне співробітництво лікарів суміжних спеціальностей, а також участь 

і мотивація самого хворого забезпечують сприятливий прогноз і 

підвищують якість життя в післяопераційному періоді. 

 

Тривалість заняття: 3 години 

 

Знати: 

• етіологію, патогенез, класифікації, клінічні прояви, критерії 

діагностики, диференціальної діагностики травм, ононтогенних 

зажворювань та злоякісних новооутворень щелепно-лицевої ділянки; 

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

• прогноз, сучасні стандарти діагностики, лікування та профілактики 

складної щелепно-лицевої патології та її ускладнення; 

• прогностично оцінювати процес реабілітації хворих після 

травматичних пошкоджень та післяопераційних утручань в 

щелепно-лицевій ділянці; 

• перелік та альтернативний вибір ортопедично-функціональних 

конструкцій після оперативних утручань з приводу видалення 

злоякісних новоутворень, принципи медичної та соціальної 

реабілітації, аналіз якості життя. 

 

Вміти: 

• проводити діагностику та комплексне лікування найбільш 

поширених захворюваннях щелепно-лицевої ділянки, які призводять 

до каліцьких спотворень обличчя, порушення функціональних 

розладів відповідно до Національних стандартів та протоколів з 

використанням сучасних досягнень науки і техніки; 

• трактувати основні джерела інформації та показники, що 



характеризують окремі види злоякісних новоутворень; 

• проводити правильний вибір ортопедичної конструкції, залежно від 

клінічної картини, що виникла в результаті посттравматичних 

деформацій і оперативних утручань в щелепно-лицевій ділянці; 

• 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 тканин протезного ложа та 

застосовувати індивідуалізовані лікувально-профілактичні 

комплекси. 

Література: 

  Основна: 

1. Стоматологія: у 2-х кн. — Кн. 2: Підручник для мед. ун-тів, інст., акад. - 

2-гевид. Затверджено МОЗ / За ред. М.М. Рожка. — К., 2018. — 992 с., 

кольор. вид., тв. пал., (ст. 3 пр.). 

2. Стоматологические обследования: основные методы: Пер. с. анг. / ВООЗ. 

– Женева – 1989. – 60 с 

3. Флейшер Г.М. Индексная оценка в ортопедической стоматологии. 

Руководство для врачей - «Издательские решения», 

Fleyisher_G._Indeksnaya_Ocenka_V_Ortop.a4.pdf 

4. Єрошкіна Т.В., Полішко Т.М., Ткаченко В.В., Шевченко В.А. Основи 

методології медико-біологічних досліджень: Навч.посіб. – Д.: РВВ ДНУ, 

2011. – 108 с. 

5. О мировых демографических тенденциях на период до 2050 г: доклад Ген. 

секр. ООН на 42-й сессии Комиссии по народонаселению и развитию (30 

марта – 3 апреля 2009 г.) Женева: Ценрт новостей ООН. [Електрон. ресурс] 

– Режим доступу: MIGnews.com.ua / 30.04.2009 

6. Митин Н.Е, Абдиркин М.Д, Абдиркина Е.И, Китаева Л.А Реабилитация 

пациентов после операций в челюстно - лицевой области The Journal of 

scientific articles “Health and Education Millennium”, 2018. Vol. 20. No 2. 60- 

64 http://dx.doi.org/10.26787/nydha-2226-7425-2018-20-2 

7. Эпидемиологические исследования в стоматологии : учебно- 

методическое пособие / Л. А. Казеко, С. П. Сулковская, О. А. Тарасенко. – 

Минск : БГМУ, 2018. – 50 с. 

8. Bryan A. Social research methods. Oxford, Oxford University Press, 2012 

(Online Resource Centres). 

9. Petersen PE. Oral health. In: Heggenhaugen K, Quah S, eds. International 

encyclopedia of public health, Vol. 4. San Diego, CA, Academic Press, 2008:677– 

685. 

10. Petersen PE, Ogawa H. The global burden of periodontal disease. Periodontol 

https://docs.google.com/a/bsmu.edu.ua/viewer?a=v&pid=sites&srcid=YnNtdS5lZHUudWF8b3J0b3BlZGJzbXV8Z3g6NWU0Y2NjMjVjNTQ4MWU5Zg
https://docs.google.com/a/bsmu.edu.ua/viewer?a=v&pid=sites&srcid=YnNtdS5lZHUudWF8b3J0b3BlZGJzbXV8Z3g6NWU0Y2NjMjVjNTQ4MWU5Zg
http://dx.doi.org/10.26787/nydha-2226-7425-2018-20-2


2000, 2012, 60:15–39. 

 
 Інформаційні ресурси: 

1. http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/ –Репозітарій БДМУ 

2. http://www.nbuv.gov.ua/ - Національна бібліотека ім. В.І.Вернадського 

 Інші джерела та ресурси: 

1. https://www.thejpd.org/ 

2. http://www.quintpub.com/journals 

3. https://apps.webofknowledge.com/ 

4. https://www.scopus.com/ 

5. https://www.elsevier.com/ 

6. http://cufts.library.spbu.ru 

http://www.nbuv.gov.ua/
https://www.thejpd.org/
http://www.quintpub.com/journals
https://apps.webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://www.elsevier.com/
http://cufts.library.spbu.ru/

