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Мета курсу – вдосконалення знань про проведення профілактичних 

заходів і сприяти лікуванню карієсу на початкових етапах. Високий рівень  
ураженості  карієсом  зубів,  розповсюдженість якого в окремих регіонах 
України досягає 100% і разом з тим неоднакова  розповсюдженість  та  
інтенсивність  його  в різних регіонах земної кулі, ставить актуальним вивчення 
і виявлення факторів, що сприяють  виникненню цього  захворювання, серед  
яких важливе місце належить виявленню карієсогенної ситуації в порожнині 
рота. Карієс зубів є вузловою проблемою стоматології. Загальновизнаним 
механізмом виникнення карієсу є прогресуюча демінералізація твердих тканин 
зубів під дією органічних кислот, утворення яких пов’язане з діяльністю 
мікроорганізмів. У виникненні каріозного процесу беруть участь безліч 
етіологічних чинників, що дозволяє рахувати карієс поліетіологичним 
захворюванням.  

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: надавати пацієнтам з карієсом і не каріозними 
захворюваннями твердих тканин зубів амбулаторну стоматологічну 
терапевтичну допомогу. 

Програмні результати навчання: соціальні заходи з профілактики 
карієсу, здоровий спосіб життя; гігієнічне виховання населення із питань 
стоматології; контроль за станом харчування; забезпечення потреб дітей та 
дорослих у повноцінних факторах здоров’я організму та органів порожнини 
рота; виховні заходи; етіологія та патогенез карієсу; вплив карієсу на організм 
та органи порожнини рота; карієс та його ускладнення: пульпіт, періодонтит; 
гнійно-запальні ускладнення щелепно-лицевої ділянки; карієсогенна ситуація. 

Очікувані результати навчання:  
знати: мікрофлору порожнини рота; характер і режим харчування, вміст 

флору у воді;  кількість і якість слиновиділення; загальний стан організму;  
екстремальні дії на організм; карієсогенні фактори; де мінералізація твердих 
тканин зубів. 

уміти: назначати повноцінну дієту та питну воду; визначати соматичні 
захворювання, зрушення у функціональному стані органів і систем в період 
формування і дозрівання тканин зуба; визначати несприятливий генетичний 
код; назначати лікування карієсу різним віковим групам. 

Зміст навчальної дисципліни:  етіологія та патогенез карієсу. Зубна 
бляшка. Зубний наліт, що ізолюється мікроорганізмами. Порушення складу та 



властивостей ротової рідини. Індекси карієсу. Резистентність зубних тканин, 
яка обумовлена повноцінною структурою та хімічним складом твердих тканин 
зуба. Відхилення в біохімічному складі твердих тканин зуба та неповноцінна 
структура тканин зуба. Пульпіт та періодонтит. Стан пульпи зуба. Стан 
зубощелепної системи в період закладки, розвитку та прорізування постійних 
зубів. Заходи профілактики карієсу у дітей та дорослих: соціальні, медичні, 
гігієнічні та виховні. Карієсогенні чинники. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредитів ЄКТС, загальний 
обсяг 120 годин, у тому числі 40 години аудиторних навчальних занять і 80 
годин самостійної роботи. 

Форма семестрового контролю: залік.   
 


