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Мета курсу – питання дитячого травматизму щелепно-лицевої ділянки 
залишаються актуальними і є як медичною, так і соціальною проблемою. 
Травма – раптовий вплив на тканини і органи щелепно-лицевої ділянки 
дитини фактора зовнішнього середовища, що призводить до порушення 
анатомічної цілісності, функції і фізіологічних процесів травмованого відділу 
або конкретного органа у постраждалого. Особливості травми щелепно-
лицевої ділянки визначаються віком дитини, і залежать від періоду 
формування тканин та дії травмуючого фактора в цей час. Наслідком цієї 
взаємодії є подальший перебіг післятравматичного періоду, під час якого 
важливим є можливість або неможливість відновлення щелепно-лицевої 
ділянки в майбутньому, як в аспекті функції, так і в аспекті естетики, що 
потребує надання своєчасної кваліфікованої допомоги дитині. Причиною 
гострих травм є удар по зубі у побуті та при заняттях спортом. Гостра травма в 
32% випадків служить причиною руйнування і втрати передніх зубів у дітей. 

Обсяг і характер лікувального втручання залежать від утрати тканин. При 
отломі частини коронки без розкриття порожнини зуба її відновлюють з 
використанням композиційного пломбировочного матеріалу. Обламаний 
дентин покривають ізолюючою прокладкою, а потім накладають пломбу. 
Найкращі результати досягаються при відновленні коронки за допомогою 
ковпачка. Якщо умови для фіксації пломби недостатні, то застосовується 
нарощування штифта. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: вміння проводити обстеження стоматологічного хворого-
дитини, вивчення провідних   синдромів   і   симптомів   у   дитячій   
терапевтичній   стоматології, обґрунтування та формулювання попереднього 
діагнозу; вміння аналізувати результати обстеження та проводити диференційну 
діагностику, ставити остаточний діагноз основних захворювань, виявляти та 
ідентифікувати прояви соматичних захворювань в порожнині рота, визначати 
принципи комплексного лікування в клініці дитячої терапевтичної стоматології, 
виявляти різні клінічні варіанти та ускладнення найбільш поширених 
терапевтичних стоматологічних захворювань у дітей. 

Програмні результати навчання: 
знати: основні етапи розвитку тимчасових зубів; терміни прорізування 

тимчасових зубів; сучасні уявлення про етіологвю та патогенез карієсу зубів у 
дітей; клінічну класифікацію карієсу у зубів та вміти сформулювати діагноз 



карієсу; закономірності клінічного перебігу карієсу тимчасових зубів в 
залежності від етапу розвитку зуба; помилки і ускладнення при лікуванні 
карієсу тимчасових зубів у дітей, вміти їх попереджати та усувати; анатомо-
фізіологічні особливості пульпи тимчасових зубів на різних етапах їх 
розвитку; сучасні уявлення про етіологію і патогенез пульпіту тимчасових 
зубів у дітей; закономірності клінічного перебігу пульпіту тимчасових зубів у 
дітей різного віку; методи лікування пульпіту; вибирати метод лікування 
пульпіту тимчасового зуба у залежності від форми пульпіту, етапу розвитку 
зуба та інших чинників; помилки та ускладнення при лікуванні пульпіту у 
дітей, вміти їх попереджати та усувати; Анатомо-фізіологічні особливості 
періодонту тимчасових зубів на різних етапах їх розвитку.  
       уміти: аналізувати розповсюдженість та інтенсивність карієсу зубів у 
дітей у віковому аспекті та визначати чинники, що впливають на ці 
показники; проводити діагностику та диференційну діагностику різних  форм 
карієсу тимчасових зубів у дітей різного віку; проводити лікування карієсу 
тимчасових зубів у дітей різними методами (ремінералізуюча терапія, АРТ-
методика, препарування і пломбування різними пломбувальними 
матеріалами, імпрегнаційний метод); проводити діагностику і диференційну 
діагностику різних форм карієсу постійних зубів у дітей різного віку; 
проводити лікування карієсу постійних зубів у дітей різними методами 

Зміст навчальної дисципліни: карієс, некаріозні ураження, ускладнення 
карієсу тимчасових зубів у дітей: клініка, діагностика, лікування. Захворювання 
тканин пародонта і слизової оболонки порожнини рота у дітей. Комплексна 
діагностика та визначення індивідуальних підходів до профілактики і лікуванню 
основних стоматологічних захворювань у дітей. Комплексна оцінка 
стоматологічного статусу дитини. Визначення потреби в терапевтичній, 
хірургічній, ортодонтичній допомозі. Складання індивідуального плану санації 
ротової порожнини дитини та стоматологічної профілактики, їх проведення. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредитів ЄКТС, загальний 
обсяг 105 годин, у тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 69 годин 
самостійної та індивідуальної роботи. 

Форма семестрового контролю: залік. 
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