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Актуальність теми. Інтенсивний розвиток інноваційних технологій у 

сучасній стоматології залишає не до кінця вирішеними деякі проблеми, 

пов’язані з відновленням дефектів коронкової частини зубів. Переважна 

більшість осіб, які звертаються за ортопедичною допомогою, мають дефекти 

твердих тканин зубів та зубних рядів різного походження, що потребує їх 

заміщення різноманітними конструкціями для попередження виникнення 

естетичних та функціональних порушень. У загальній системі лікувально-

профілактичних заходів сучасні досягнення зубного протезування значною 

мірою базуються на використанні нових технологій та матеріалів. В останні 

роки значну увагу приділяють естетичним та функціональним особливостям 

конструкцій при відновленні дефектів коронкової частини зубів. Для 

відновлення зубів після ендодонтичного лікування застосовують пряму або 

непряму реставрацію, однак єдиних підходів не визначено. 

Під час періоду спостереження стоматологом-ортопедом проводиться 

оцінка клінічної ефективності проведеного лікування і ступеня задоволення 

пацієнтів результатом лікування. Ефективність оцінюється за наступними 

критеріями: функціональна цілісність реставрацій (неушкоджені / пошкоджені 

реставрації, рухливі / відсутні реставрації), наявність вторинного карієсу 

(локалізація каріозного ураження в безпосередній близькості від краю 

встановленої реставрації, діагностується за допомогою візуального огляду і 

зондування), ознаки патології пульпи (чутливість, біль або набряк) та естетична 

реабілітація. Оцінка ступеня задоволеності пацієнтів результатами лікування 

проводилася після двох тижнів після завершення кожного чергового етапу 

лікування. 

 

Тривалість заняття: 3 години 

 

Знати: 

• функціональну анатомію зубощелепного апарату; 

• фактори оклюзії; 

• основні методи досліджень пацієнта; 

• показання до заміщення часткових дефектів зубних рядів; 

• показання, протипоказання для лікування незнімними конструкціями; 

• техніку препарування зубів; 

• технологію виготовлення різних видів реставрацій; 

• сучасні методи виготовлення незнімних зубних протезів;  

• основні деонтологічні принципи спілкування з пацієнтами 

 

Вміти: 

• виявляти основні синдроми при часткових дефектах зубних рядів та 

проводити диференціальну діагностику;  

• планувати обстеження хворого з частковими дефектами зубних рядів в 

клініці ортопедичної стоматології; 

• інтерпретувати результати клінічних та спеціальних (додаткових) методів 

дослідження; 



• проводити диференціальну діагностику, формулювати попередній 

клінічний діагноз; 

• визначати тактику ведення (лікування) хворого в клініці ортопедичної 

стоматології 

• запропонувати план підготовки порожнини рота до протезування; 

• пояснювати методи підготовки порожнини рота до протезування; 

• трактувати загальні принципи лікування, реабілітації, профілактики 

часткових дефектів зубних рядів; 

• аналізувати помилки та ускладнення незнімного протезування; 

• оцінити ефективність проведеної реставрації за наступними критеріями: 

функціональна цілісність реставрацій, наявність вторинного карієсу, 

ознаки патології пульпи та естетичної реабілітації. 
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