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ТЕМА 1: «Профілактика захворювань тканин пародонта. Етіологічні та патогенетичні 

підходи до профілактики. Суспільні заходи профілактики захворювань пародонта» 

1.Актуальність теми: 

В основі профілактики захворювань пародонта лежить принцип профілактичної 

спрямованості та диспансеризації. В структурі захворювань пародонта в осіб молодого віку 

переважають запальні форми (гінгівіт, локалізований пародонтит). З віком збільшується 

тяжкість деструктивних змін у пародонті, розвивається генералізований пародонтит, 

пародонтоз. Поширеність і тяжкість захворювань пародонта залежить від географічних та 

соціальних факторів, стану організму та ротової порожнини, а також від дотримання правил 

гігієни ротової порожнини. 

Важливим етіологічним фактором гінгівіту є зубний наліт (зубна бляшка) на фоні 

зниження резистентності тканин пародонта. Захворювання пародонта, в основному, 

розвиваються внаслідок запального процесу в яснах, тому профілактика захворювання 

полягає як у попередженні хвороби, так і в ранньому виявленні та своєчасному лікуванні її 

початкових стадій. З цієї точки зору науково обґрунтовані профілактичні заходи можуть 

значно знизити поширеність захворювань пародонта, зменшити тяжкість їх перебігу, 

запобігти виникненню ускладнень як місцевого, так й загального характеру. 

2. Навчальні цілі: 

Знати(α-ІІ): 

- роль гігієни порожнини рота у профілактиці захворювань пародонта; 

- роль харчування у профілактиці захворювань пародонта; 

- етапи профілактики захворювань пародонта; 

- принципи формування диспансерних груп; 

- основні принципи та методи проведення санації ротової порожнини; 

 

Оволодіти (α-ІІІ): 

- технікою визначення стану та потреби в лікуванні тканин пародонта за допомогою 

індексу СРІТN; 

- методикою проведення професійної гігієни порожнини рота. 

- навиками роботи ультразвукового скалера. 

 

Вміти (α-ІІІ): 

- сформувати диспансерні групи хворих на захворювання пародонта; 

- визначити план профілактичних заходів для кожної диспансерної групи. 

 

Творчий рівень (α-ІV): 

- дослідити причиннонаслідкові зв’язки між своєчасністю проведення профілактичних 

заходів при захворюваннях пародонта, що дасть можливість уникнути появи 

патологічного стану або його ускладнень. 

 

3. Матеріали доаудиторної самостійної роботи 

3.1 Базові знання, навички, вміння, необхідні для вивчення теми 

Знати: 

1. Будову та розвиток тканин пародонта. 

2. Етіологію та патогенез захворювань пародонта. 

3. Класифікацію захворювань пародонта. 

4. Механізм розвитку патологічних змін у тканинах пародонта при запальних, дистрофічних 

та дистрофічно-запальних процесах. 
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5. Механізм руйнівного впливу зубних відкладень на тканини пародонта. 

Вміти: 

1. Зібрати і оцінити дані анамнезу та результати клінічних лабораторних досліджень для 

встановлення діагнозу у пацієнта із захворюваннями пародонта. 

2. Визначити рентгенологічні ознаки захворювань пародонта. 

3. Скласти план лікування основних захворювань тканин пародонта. 

 

3.2 Зміст теми заняття 

Профілактика – система організаційних та медичних заходів, направлених на забезпечення 

високого рівня здоров`я населення та попередження захворювань.  

Система профілактичних заходів складається з трьох основних етапів: первинна, вторинна та 

третинна профілактика(відповідно до рекомендацій ВООЗ, 1978). 

 Первинна профілактика – комплекс заходів, що попереджають виникнення та 

розвиток захворювань тканин пародонта.  

 Вторинна профілактика включає лікування ранніх ознак патологічних змін з метою 

попередження їх прогресування та наступний диспансерний облік. 

 Третинна профілактика включає увесь комплекс терапевтичних, хірургічних та 

ортопедичних заходів, спрямованих на припинення патологічного процесу, запобігання 

ускладнень, відновлення функції жувального апарату. 

Для профілактики захворювань пародонта звичайно проводять такі заходи:  

- масові соціально – профілактичні; 

- лікарсько –профілактичні; 

- індивідуально – профілактичні. 

 

До масових соціально – профілактичних заходів відносять: 

1. Раціональне харчування та санація ротової порожнини вагітних жінок. 

2. Грудне вигодовування дитини. 

3. Збалансоване харчування з урахуванням віку дитини. 

4. Профілактика та лікування захворювань внутрішніх органів. 

5. Планова систематична санація ротової порожнини в організованих колективах. 

6. Диспансеризація населення. 

Розробка та впровадження програми первинної профілактики хвороб пародонта, 

планування пародонтологічної допомоги вимагає знання регіональних епідеміологічних 

даних. З цією метою можна використати комбіновану карту для стоматологічного 

обстеження, рекомендовану ВООЗ. Вона дає можливість використовувати уніфіковані 

способи оцінки стану тканин пародонта, одержувати результати порівнювані з даними 

інших досліджень, зокрема й зарубіжних. Рекомендовані ВООЗ критерії оцінки дають 

можливість визначити поширеність пародонтиту, потребу в лікуванні, його обсяг.  

Контингенти обстежених формують з урахуванням клімато-географічних зон, 

факторів внутрішнього та зовнішнього середовища. Для планування лікувальної та 

профілактичної роботи обстежують не менше ніж 20 осіб однієї вікової групи. 

Враховують чотири вікових групи: 15-19, 20-29, 30-44, 45-64 років. Стан тканин 

пародонта оцінюють по сегментах у балах:    

 0-здоровий,  
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1- кровоточивість,  

2 –камінь,  

3 – кишеня 4-5 мм, 

4- кишеня 6 мм. 

 ІНДЕКС СРІТN 

  17/16        11      26/27 

(42) 

 

(45) 

   (44) 

 

(47) 

   

  47/46        31      36/37 

Для визначення індексу СРІТN досліджують тканини пародонта в ділянці десяти 

зубів: 17, 16, 11, 26, 27 та 47, 46, 31, 36, 37. При обстеженні пародонта враховують коди, 

що відбивають більш важкий стан. Методика обстеження: обрані константи 

(кровоточивість , над- і під`ясенний зубний камінь, кишеню) визначають зондуванням. 

Для цього необхідно мати ґудзикуватий градуйований зонд. Обстежують вестибулярну та 

медіальну поверхні першого правого моляра, центрального лівого різця та першого 

лівого моляра верхньої щелепи; першого лівого моляра, центрального правого різця та 

першого правого моляра нижньої щелепи. Медіальну поверхню обстежують від 

вестибулярної поверхні зубів верхньої щелепи та від язикової поверхні зубів нижньої 

щелепи. Над`ясенний зубний камінь визначають візуально. Для виявлення під`ясенного 

зубного каменю зонд заглиблюють між зубом і яснами до відчуття опору (сила тиску не 

повинна перевищувати маси зонда). Одночасно визначають наявність пародонтальної 

кишені.  

Після визначення зубного каменю та пародонтальних кишень ті ж самі зуби 

обстежують повторно в тій же послідовності, відзначаючи відсутність або наявність 

кровоточивості після зондування.  

Принципи лікування визначають відповідно кодам: 

1- гігієна порожнини рота; 

2- видалення зубних відкладень + гігієна; 

3- видалення зубних відкладень + комплексна терапія (кюретаж 

відкритий чи закритий); 

4- видалення зубних відкладень + комплексна терапія (клаптеві 

операції, ортопедичне лікування). 

 У профілактиці захворювань пародонта важлива роль належить умовам життя 

вагітної, соціально-географічним особливостям місцевості (екологічна ситуація, вміст мікро- 

та макроелементів у грунті та воді), особливостям харчування (збалансованість та 

раціональність їжі, рівень вживання вітамінів тощо). 

 Раціональний режим життя вагітної забезпечує нормальний розвиток та повноцінну 

мінералізацію кісток скелета плода, у тому числі щелеп, альвеолярних відростків. Добова 

потреба вагітної жінки становить: 1,5 г кальцію, 2,5 г фосфору, 3 мг фтору, 2,5 мг вітаміну 

В1, 5000-10000 МО вітаміну Д1 (Чучмай Ю.С., 1963). Необхідність споживання цих речовин 

особливо зростає протягом другої половини вагітності. В цей період та у період годування 

дитини жінці необхідно вживати молочні продукти – сир(не менш як 200 г на день), твердий 
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сир, кефір. Значна кількість мікроелементів міститься у буряку, капусті, горіхах, морській 
капусті, морській рибі. Протягом усього періоду вагітності організм жінки потребує 

подвоєної кількості вітамінів. Особливо важливими є вітамін С, вітаміни групи В, 

жиророзчинні вітаміни А, Д, Е. Вітамін Д має велике значення для розвитку плода. Він бере 

участь в утворенні кісткового скелету, регулюючи кальцієвий та фосфорний обмін, 

діяльність залоз внутрішньої секреції. При недостатності його в організмі порушується 

мінеральний обмін, зменшується кількість кальцію та фосфору кістковій тканини, пізно 

прорізуються зуби, зростає схильність до карієсу. Добова потреба вагітних у вітаміні Д 

становить 500,0 МО. Вітамін А сприяє правильному розвитку кісткової тканини, забезпечує 

нормальну діяльність органу зору, підвищує стійкість до захворювань слизових оболонок. 

Добова потреба у вітаміні А становить 2 мг. Жиророзчинні вітаміни А, Е та Д містяться у 

вершковому маслі (50-60 г на добу), рослинній олії (10 г на добу). 

 У період вигодовування дитини потреба в мінеральних солях, мікроелементах, 

вітамінах підвищується і може бути забезпечена такими продуктами: сиром (не менш як 50 

г), твердим сиром (20-30 г), молоком (не менш 3 склянок), яйцями (1-2 шт.), овочами (800 г), 

фруктами, ягодами, свіжою зеленню, хлібом(краще з борошна грубого помолу із висівками). 

ХАРЧУВАННЯ ВАГІТНОЇ ЖІНКИ 

Потреба      Раціон 

Са – 1,5 мг      Молоко 2- 3 склянки 

Р – 2,5 мг      Сир 100 г, твердий сир 20 – 30 г 

F – 3 мг      М’ясо, риба 150-200 г 

Вітаміни :      1 яйце 

В – 2,5 мг      овочі, фрукти 800 г 

Д – 5000-10000 МО    масло вершкове 50-60 г 

А – 2 мг      олія рослинна 10г 

       Хліб житній 250 г 

       Хліб пшеничний 250 г 

 Харчування чотириразове. 

Санація ротової порожнини перешкоджає токсичному ураженню та сенсибілізації 

організмів матері та плода. Добрі передумови для формування здорових тканин пародонта 

створює своєчасна діагностика та лікування захворювань внутрішніх органів та систем 

організму.  

У правильному розвитку організму, який росте, велику роль відіграє харчування. В 

основі розвитку здорового організму лежить грудне вигодовування дитини. Молоко матері 

містить в оптимальних кількостях та співвідношеннях біологічно повноцінні білки, жири, 

вуглеводи, вітаміни, мінеральні речовини, гормони, імунні тіла, ферменти, протимікробні та 

біфідогенні фактори. Пізніше раціональне збалансоване харчування з урахуванням віку 

забезпечує повноцінний ріст та розвиток організму. Своєчасне призначення у дитячому віці 

вітамінів, мінеральних солей забезпечує повноцінне формування та мінералізацію тканин 

пародонта, підвищує їх опірність до захворювання. Відомо, що кальцій є основним 

мікроелементом, який необхідний для повноцінного формування кісток скелету і твердих 

тканин зубів. Діти перших трьох місяців повинні отримувати 400 мг кальцію на добу, у 6 міс. 
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– 500 мг, до 1 року – 600 мг, у 1 - 3 роки  - 800 мг, у 4 – 6 – 1200 мг, у 7 – 10 – 1000 мг, після 
11 років – 1100 мг. На засвоєння кальцію мають вплив певні чинники, так оптимальне 

співвідношення для засвоєння кальцію та фосфору становить 1:1,5; білки стимулюють 

всмоктування кальцію за рахунок утворення легкорозчинних його сполук із амінокислотами; 

в процесах обміну кальцію беруть участь магній, марганець, мідь(відомо, що магній у 

великій кількості зменшує здатність кісткової тканини зв’язувати кальцій – кількість магнію 

повинна становити 1/2-1/3 кількості кальцію). Недостатність марганцю призводить до 

затримки формування та росту скелета(добова потреба – 0,2-0,3 мг на 1 кг маси тіла). 

Недостатність міді зменшує активність остеобластів(добова потреба для дорослих – 30 

мкг/кг, для дітей раннього віку – 80 та старшого віку – 40 мкг/кг). 

Щоб задовольнити потреби організму в Са та Р в раціоні повинні бути: молоко 2-3 

склянки(1,1-1,2 г Са та 1,0 г Р), сир 100 г та твердий сир 20-30 г(0,9 Са та 0,7 г Р). 

Раціон дитини крім макро- і мікроелементів та вітамінів має містити збалансовану 

кількість білків, жирів та вуглеводів у співвідношенні 1:1:4. Недостатність однієї з поживних 

речовин, зокрема білків, знижує засвоєння інших. Переважно білковий раціон харчування 

(м’ясо, сир, яйця, риба, молоко) сприяє високій засвоюваності білків (94%), жирів (95%), 

вуглеводів (96%). При переважному вживанні вуглеводів(крупи, цукор, білий хліб) значно 

знижується засвоюваність білків (до 89 %), жирів (до 94 %), підвищується засвоєння 

вуглеводів(до 99 %). 

Велике значення має своєчасна санація ротової порожнини. 

До лікарсько-профілактичних заходів належать санація ротової порожнини, 

видалення зубних відкладень та усунення інших місцевих подразників лікування аномалій 

положення зубів та прикусу, лікування запальних захворювань ясен та слизової оболонки 

ротової порожнини, навчання пацієнтів методам індивідуальної профілактики та 

індивідуальної гігієни ротової порожнини, санітарно-освітня робота з населенням. 

 Повний обсяг санації ротової порожнини передбачає лікування зубів, видалення 

коренів, зубних відкладень та усунення місцевих подразників тканин пародонта, слизової 

оболонки ротової порожнини, особливо хронічного характеру, раціональне протезування 

зубів, правильне пломбування зубів з апроксимальним карієсом, що дає можливість 

уникнути розвитку локальних уражень тканин пародонта. Важливе місце у профілактиці 

захворювань пародонта належить ранньому виявленню та лікуванню аномалій положення 

зубів та прикусу. 

 Зростання ролі індивідуальної гігієни ротової порожнини, індивідуальних 

профілактичних заходів у профілактиці захворювань пародонта вимагає від лікаря-

стоматолога постійної уваги та навчання населення.  Зараз дуже поширеною стає санітарно-

освітня робота із залученням засобів масової інформації (радіо, телебачення). Вона дає 

можливість ознайомити населення з причинами виникнення та методами попередження 

захворювань, прищепити навички особистої гігієни. 

До індивідуально-профілактичних заходів відносять контроль утворення зубних 

відкладень, особисту гігієну порожнини рота, полоскання антисептичними засобами, масаж 

ясен (пальцьовий, гідромасаж, вібромасаж, вакуум-масаж). 

Профілактичні огляди із наступною диспансеризацією дають можливість своєчасно 

виявити преморбідні стани, здійснити їх профілактику та своєчасне лікування. 

3.3. Список рекомендованої літератури: 

Основна: 



7 
 

1. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Політун А.М. та ін. Терапевтична стоматологія: 
Підручник: У 4 т. – Т. 3 Захворювання пародонта.- К.: Медицина, 2008. – 616 с. 

2. Данилевский Н.Ф., Борисенко А.В., Антоненко М.Ю. и др. Терапевтическая 

стоматология: Учебник: В 4 т. – Т. 3 Заболевания пародонта.- К.: ВСИ «Медицина», 

2011. – 616 с. 

3. Данилевский Н. Ф., Борисенко А. В. Заболевания пародонта. –К.  

Здоров`я, 2000. -464 с. 

4. Данилевский Н. Ф., Магид Е. А., Мухин Н. А., Миликевич В. Ю., Маслак Е. Е. 

Заболевания пародонта: атлас. – М.: Медицина,1999.-328 с. 

5. Хоменко Л. А., Биденко Н. В., Остапко Е. И., Шматко В. И. Современные средства 

экзогенной профилактики заболеваний полости рта. - Киев – 2001.-207с. 

6. Хоменко Л. О., Шматко В. І., Остапко О. І., Биденко Н. В., Антонишин Б. В., Пушенко 

А. І., Лихота Т. Ф., Голубєва І.М. Стоматологічна профілактика у дітей. - Київ – 1993.-

191с. 

7. Грохольский А. П.,  Кодола Н. А., Центило Т. Д. Назубные отложения: их влияние на 

зубы и околозубные ткани.-К:Здоров‘я,  2000.-160 с. 

Додаткова: 

1. Пахомов Г.Н. Первичная профилактика в стоматологии. –М.: Медицина, -1982.- 

237 с. 

2. Кузьмина Э. М. Профилактика стоматологических заболеваний. // Москва.-2001.-

214 с. 

3. Улитовский С. Б. Гигиена полости рта – первичная профилактика 

стоматологических заболеваний. // Новое в стоматологии.-Спецвыпуск.- 1999.-

144с. 

Електронні джерела: 

http://medichelp.ru/posts/view/2933 

http://www.dentsouz.ru/prevention_porodonta.html 

http://k-stomatology.ru/articles/profilaktika-zabolevaniy-parodonta.html 

http://www.slideshare.net/crasgmu/101-8851358 

 

1.4 Орієнтовна карта для самостійної роботи студентів з літературою за темою 

заняття 

№ 

п/п 
Основні завдання Вказівки до завдання Відповіді 

 

1. 

Вивчити: 

Поняття профілактики. Дайте 

визначення первинній, 

вторинній та третинній 

профілактиці. 

 

Приведіть конкретні клінічні 

приклади для кожного виду 

профілактики. 

 

2. Етапи профілактики 

захворювань пародонта. 

Назвіть основні профілактичні 

заходи при захворюваннях пародонта 
 

http://medichelp.ru/posts/view/2933
http://www.dentsouz.ru/prevention_porodonta.html
http://k-stomatology.ru/articles/profilaktika-zabolevaniy-parodonta.html
http://www.slideshare.net/crasgmu/101-8851358
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3. 

Роль раціону харчування 

вагітної жінки для первинної 

профілактики захворювань 

тканин пародонта 

Складіть раціон харчування для 

вагітної жінки 
 

4. 

Роль індивідуальної гігієни для 

профілактики захворювань 

тканин пародонта 

Випишіть назви засобів гігієни, які 

використовуються при різних 

патологічних станах тканин 

пародонта 

 

  

3.5 Матеріали для самоконтролю студентів на доаудиторному етапі 

 

А. Теоретичні питання для самоконтролю: 

 

1. Первинна профілактика: визначення, засоби, принципи проведення. 

2. Вторинна профілактика: визначення, засоби, принципи проведення. 

3. Третинна профілактика: визначення, засоби, принципи проведення. 

4. Основні масові соціально-профілактичні заходи профілактики захворювань 

пародонта. 

5. Принципи раціонального харчування в різних вікових групах. 

6. Особливості проведення санації ротової порожнини. 

7. Основні лікарсько-профілактичні заходи при захворюваннях пародонта. 

8. Основні індивідуальні профілактичні заходи. 

 

В. Задачі для самоконтролю: 

Задача №1. На прийом до лікаря-стоматолога звернулася вагітна жінка з проханням 

видати їй довідку для оформлення декретної відпустки за вагітністю. Об`єктивно: в зубах 17, 

16, 15, 14, 12, 11, 21, 22, 24, 25, 26 та 36, 35, 34, 31, 44, 45, 46, 47 є каріозні порожнини, на 

зубах велика кількість зубного каменю, ясна набряклі, легко кровоточать при дотику. З 

анамнезу встановлено, що у хворої хронічний холецистит, часті ангіни. В її харчуванні 

переважають борошняні продукти.  Намітьте план лікування і перелічіть необхідні 

профілактичні заходи. 

Відповідь до задачі №1: Лікування: санація ротової порожнини вагітної (лікування зубів, 

уражених карієсом, видалення зубних відкладень, лікування захворювань пародонта), 

лікування загально - соматичної патології (лікування хронічного холециститу, ангіни), 

регуляція режиму життя та харчування вагітної (зменшення в раціоні борошняних, 

збільшення питомої ваги молочних та рослинних продуктів).  

Раціон харчування: молоко 2- 3 склянки (Са – 1,1-1,2 мг, Р- 1 мг), сир 100 г, твердий сир 

20 – 30 г(Са – 0,9 мг, Р- 0,7 мг), м’ясо, риба 150-200 г, 1 яйце, овочі, фрукти 800 г, масло 

вершкове 50-60 г, олія рослинна 10г, хліб житній 250 г, хліб пшеничний 250 г. .Харчування 

чотириразове. 

Задача №2.Під час планового профілактичного огляду дітей молодшого шкільного віку 

виявлено високу (до 60%) частоту гінгівіту, високу розповсюдженість карієсу (до 90%), 

низький рівень гігієни ротової порожнини. Діти часто хворіють на гострі респіраторні 
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захворювання. У харчовому раціоні переважає вуглеводиста їжа. Концентрація фтору у 
питній воді становить – 0,5 мг.  Намітьте план профілактичних заходів. 

Відповідь до задачі №2: 1. Регуляція режиму харчування дітей (провести бесіди з 

батьками про обмеження вуглеводів, їжі м’якої консистенції; в раціоні повинна переважати 

білково-рослинна їжа: молоко 2- 3 склянки (Са – 1,1-1,2 мг, Р- 1 мг), сир 100 г, твердий сир 

20 – 30 г(Са – 0,9 мг, Р- 0,7 мг), м’ясо, риба 150-200 г, 1 яйце, овочі, фрукти 800 г, масло 

вершкове 50-60 г, олія рослинна 10г, хліб житній 250 г, хліб пшеничний 250 г). 2. 

Застосування медикаментозних засобів профілактики: призначення препаратів, що містять 

фтор: таблетки Fluorid(по 0,25 мг фтору) 2 рази на добу по 1 таб. або один раз на добу 1 таб. 

(по 0,5 мг фтору), або Fluoretten law(0,25 мг фтору) – 2 рази на добу по 1 таб., або таблетки 

Fluoretten forte(1 мг фтору) – по ½ таб. на добу, або вітафтор – по ½ чайної ложки на добу 

протягом місяця( в одній чайній ложці препарату міститься ретинола пальмітату – 3300 МО, 

ергокальциферолу – 400 МО, аскорбінової кислоти – 0,06 г, натрію фториду 0,0011 г, 

відповідно йонів фтору – 0,0005 г. Призначення препаратів кальцію третього покоління – 

Сунамол по 1 чайній ложці на добу протягом місяця. 3. Планова санація дітей у школі та 

навчання гігієні порожнини рота. 4. Рекомендації по вибору засобів гігієни порожнини рота. 

5. Диспансерний облік дітей у спеціалістів загального профілю та стоматолога.  

Задача №3. На прийом до лікаря-стоматолога направлено дитину 8 років із множинним 

карієсом. З анамнезу встановлено, що дитина часто хворіє гострими респіраторними та 

вірусними захворюваннями, в харчуванні її переважає м’яка, переважно вуглеводиста їжа. 

Об’єктивно: 16, 15, 14, 21, 24, 25, 26 та 36, 35, 34, 31, 44, 45, 46 зуби уражені карієсом, не 

ліковані, є значні зубні відкладення, піднебінне положення 12, 11, 21, 22 зубів. 

Складіть план профілактичних заходів.  

Відповідь до задачі №3: 1. Санація ротової порожнини дитини. 2.Усунення патології 

прикусу. 3. Лікування загальносоматичної патології. 4. Регуляція харчування дитини: молоко 

2- 3 склянки (Са – 1,1-1,2 мг, Р- 1 мг), сир 100 г, твердий сир 20 – 30 г(Са – 0,9 мг, Р- 0,7 мг), 

м’ясо, риба 150-200 г, 1 яйце, овочі, фрукти 800 г, масло вершкове 50-60 г, олія рослинна 10г, 

хліб житній 250 г, хліб пшеничний 250 г. 5. Застосування медикаментозних препаратів, які 

запобігають виникненню карієсу: всередину призначають препарати кальцію третього 

покоління – Сунамол по 1 чайній ложці на добу протягом місяця, ротові ванночки 3% 

розчином „Ремоденту” двічі на день протягом 10-14 днів. 6. Навчання дитини основам 

гігієни ротової порожнини.  

Задача №4. Хворий К., 18 років, звернувся зі скаргами на кровоточивість ясен 

протягом кількох місяців. Об’єктивно: 17, 16, 15, 14, 11, 21, 22, 24, 26 та 46, 45, 44, 34, 35, 36 

зуби уражені карієсом, ясна в ділянці нижніх та верхніх фронтальних зубів набряклі, легко 

кровоточать при дотику. Зуби нерухомі, відмічається велика кількість зубного каменю, 

пародонтальних кишень немає. 

Поставте діагноз, складіть план загально-профілактичних, лікарських та індивідуальних 

профілактичних заходів. 

Відповідь до задачі №4: Діагноз: хронічний катаральний гінгівіт. Лікування: санація 

ротової порожнини, лікування гінгівіту, збалансоване харчування (нормалізація кількості 

вуглеводів у їжі). Навчання пацієнта правильній гігієні ротової порожнини. Призначення 

пацієнту та навчання його методам масажу ясен (методика пальцевого аутомасажу: ясна 

масажують вказівним пальцем, розташовуючи його на перехідній складці в основі ясенного 

сосочка, потім здійснюють від 6 до 10 рухів у кожній окремій ділянці, охоплюючи 2-3 

сосочка ясен; закінчують процедуру масажу гігієнічним полосканням порожнини рота). 

Обстеження у спеціаліста загального профілю з метою діагностики та лікування загально-

соматичної патології. 
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2. Матеріали для аудиторної самостійної роботи 

4.1 Перелік навчальних практичних завдань 

1.Скласти план лікувально-профілактичних заходів для пацієнта 18 років із мілкім присінком 

ротової порожнини. 

2. Скласти план лікувально – профілактичних заходів для пацієнта 36 років із хронічним 

катаральним гінгівітом. 

3. Розробити схему профілактичних дій для вагітної жінки (другий триместр вагітності) із 

гіпертрофічним гінгівітом.  

4. Скласти план лікувально-профілактичних заходів для пацієнта 48 років із генералізованим 

пародонтитом ІІ ступеня із хронічним перебігом. 

 

4.2 Професійні алгоритми для оволодіння практичними навиками та професійними 

вміннями 

 

Завдання Вказівки Примітки 

Визначити 

диспансерну групу 

 

Провести клінічні та 

рентгенологічні дослідження 

пародонта, визначити діагноз 

Слід врахувати перебіг 

та частоту загострень 

 

Скласти схему  

лікарсько-

профілактичних 

заходів 

Визначити об’єм санації 

порожнини рота, намітити 

план відвідувань 

При цьому слід 

врахувати диспансерну 

групу. 

Провести урок 

індивідуальної 

гігієни порожнини 

рота 

Провести бесіду з пацієнтом 

про важливість індивідуальної 

гігієни порожнини рота для 

попередження руйнування 

тканин пародонта 

Провести контрольовану 

гігієну порожнини рота 

 

1.3 Методичне забезпечення самостійної роботи студентів на основному етапі 

практичного заняття: 

- стоматологічний пацієнт; 

- інструменти основного стоматологічного набору; 

- пародонтальний зонд; 

- ортопантомограма; 

- йод-вмісний розчин; 

- органічні барвники для визначення зубних відкладень (еритрозин, колор-тест №3). 
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5.Матеріали для післяаудиторної самостійної роботи: 

 

Тематика для пошукової дослідницької роботи при підготовці до заняття за темою: „ 

Профілактика захворювань тканин пародонта. Етіологічні та патогенетичні підходи до 

профілактики. Суспільні заходи профілактики захворювань пародонта” – Первинна та 

вторинна профілактика запальних захворювань тканин пародонта. 

 

1. Борисенко А. В. Применение витаминов А, Е, К в комплексном лечении пародонтоза: 

Автореф. дис. - канд. мед. наук. Киев, - 1983. - 23 с. 

2. Вишняк Г. Н. Генерализованные заболевания пародонта (пародонтоз, пародонтит).- К.,  

1999.- с. 216. 

3. Косенко К. М. Епідеміологія основних стоматологічних захворювань у населення 

України і шляхи їх профілактики: Автореф. дис. – д-ра мед. наук. - Киев, -1994. - 45 с. 
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ТЕМА 2: Гігієна порожнини рота при захворюваннях пародонта. 

 

 1. Актуальність теми 

У комплексі індивідуальних профілактичних та лікувальних заходів при 

захворюваннях пародонта важливе місце належить гігієні ротової порожнини. Раціонально 

здійснювані гігієнічні заходи перешкоджають утворенню та накопиченню зубних відкладень, 

сприяють більш ретельному їх видаленню. З метою профілактики захворювань пародонта 

дуже важливо навчити пацієнтів правильно і раціонально доглядати за ротовою 

порожниною. 

2. Навчальні цілі заняття. 

Рівень теоретичних знань: 

1. Знати види зубних відкладень; 

2. Засвоїти механізм формування зубного нальоту, його склад; 

3. Засвоїти механізм утворення зубної бляшки, її склад; 

4. Засвоїти механізм формування зубного каменю, його склад; 

5. Знати механізм руйнівного впливу зубних відкладень на тканини пародонта; 

6. Знати роль гігієни порожнини рота у профілактиці та лікуванні захворювань 

пародонта; 

7. Знати зубні пасти із пародонтопротекторною дією; 

8. Засвоїти сучасні методи професійної гігієни порожнини рота при захворюваннях 

пародонта. 

9. Знати ополіскувачі, десенситайзери, зубні щітки для пацієнтів із захворюваннями 

тканин пародонта. 

Рівень практичних навиків: 

1. Оволодіти технікою визначення стану гігієни порожнини рота за допомогою різних 

гігієнічних індексів; 

2. Оволодіти основними принципами проведення індивідуальної гігієни порожнини рота; 

3. Оволодіти методикою проведення контрольованої гігієни порожнини рота. 

 Рівень професійних вмінь: 

1. Вміти скласти план гігієнічних заходів при різних патологічних станах тканин 

пародонта; 

2. Вміти визначити показання до використання різних пародонтопротекторних засобів 

гігієни при конкретному захворюванні тканин пародонта; 

3. Вміти скласти схему та призначити індивідуальну гігієну порожнини рота при 

захворюваннях пародонта; 

4. Вміти допомогти пацієнту виробити навички індивідуальної гігієни порожнини рота; 

5. Вміти роз`яснити хворому механізм утворення зубних відкладень; 

6. Вміти переконати хворого у сприятливому наслідку лікування захворювань пародонта 

за умов дотримання правил індивідуальної гігієни порожнини рота. 

Творчий рівень: Вміти дослідити причиннонаслідкові зв’язки між якістю проведення 

індивідуальної гігієни порожнини рота та станом тканин пародонта. 

3. Матеріали доаудиторної самостійної роботи 

3.1.Базові знання, навики, вміння необхідні для вивчення теми 

9. Будова та розвиток тканин пародонта; 

10. Етіологія та патогенез захворювань пародонта; 

11. Класифікація захворювань пародонта; 

12. Механізм розвитку патологічних змін у тканинах пародонта при запальних, 

дистрофічних та дистрофічно-запальних процесах; 

13. Механізм руйнівного впливу зубних відкладень на тканини пародонта; 

14. Методи видалення зубних відкладень. 

15. Основні гігієнічні індекси, їх суть. 

16. Методики проведення й підрахунку кількісного гігієнічного індексу за Федоровим-

Володкіною та Грін-Верміліоном(OHI-S). 
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17. Основні методи професійної гігієни порожнини рота. 

3.2. Зміст теми заняття 

ПРОФЕСІЙНА ГІГІЄНА ПОРОЖНИНИ РОТА. 

 Професійна гігієна порожнини рота здійснюється лікарем-стоматологом або 

гігієністом чи асистентом стоматолога. 

Професійна гігієна порожнини рота включає видалення м’яких зубних відкладень, зубного 

каменю(над- та під‘ясеневого), подальше полірування зубів, реставрацій та пломб, 

ремінералізуючу терапію, а також навчання пацієнтів правилам індивідуальної гігієни. 

Етапи проведення професійної гігієни порожнини рота 

№ Заходи Забезпечення виконання 

1. 

Первинна оцінка стану гігієни ротової порожнини 

за допомогою індексів: Федорова-Володкиної, 

OHI-S та ін. 

Еритрозин, колор-тест №3, 

йодовмісні розчини 

2. Антисептична обробка порожнини рота  

Полоскання та зрошення розчинами 

фурациліну, перманганату калію, 

хлоргексидину та ін. 

3. Знеболення Аплікаційна анестезія 

4. 

Видалення зубних відкладень 

 

- інструментальний метод 

 

- ультразвуковий метод 

 

Пародонтальні гачки, кюретки, 

екскаватори 

 

Скалери 

5. Полірування зубів, реставрацій та пломб 
Полірувальні гелі, пасти, гумові 

чашечки, щіточки 

6. Ремінералізуюча терапія 
„Ремодент”, фторовмісні пасти, 

лаки, гелі, розчини  

7. Контроль якості проведених етапів Індексна оцінка 

8. 
Навчання пацієнтів правилам гігієни порожнини 

рота. 
Учбові моделі, макети 

9. Призначення схеми індивідуальної гігієни 

Рекомендації щодо вибору зубних 

паст, гелів, еліксирів, зубних щіток, 

флосів, зубочисток, іригаторів, 

міжзубних стимуляторів, 

жувальних гумок 

 

ІНДИВІДУАЛЬНА ГІГІЄНА ПОРОЖНИНИ РОТА. 

Індивідуальна гігієна порожнини рота спрямована на регулярне видалення залишків їжі та 

зубного нальоту з поверхні зубів за допомогою засобів індивідуальної гігієни: зубних паст, 

гелів, еліксирів, зубних щіток, флосів, зубочисток, іригаторів, міжзубних стимуляторів. Вибір 

засобів індивідуальної гігієни здійснює лікар-стоматолог в залежності від стану тканин 

пародонту у даного пацієнта. 

Вибір засобів індивідуальної гігієни при патології тканин пародонту 

Засоби  

гігієни 
Напрямок дії та характеристика Приклади 
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1
.З

у
б
н

і 
п

а
с
т

и
 

Повинні мати наступні ефекти: 

-протизапальний(рослинні витяжки, сольові домішки) 

-антибактеріальний(хлоргексидин, триклозан, фториди, 

антиметаболіти) 

-гемостатичний(сполуки алюмінію, вітаміни) 

-протинабряковий(сольові компоненти, гірундин) 

-спиняти утворення зубного нальоту (пірофосфати, 

фториди, ундецилова кислота, солі цинку, ферменти) 

-знижувати гіперестезію шийок зубів(KNO2, SrCl2, 

фториди) 

Лесная, Лесной 

бальзам, Пародонтол, 

Parodontax, Colgate 

herbal Blend-a-med 

herbal, Lacalut active, 

Aquafresh multicare, 

Biotene, Sensodуnе, 

Oral-B sensitive 

2
.З

у
б
н

і

ге
л

і 

Мають менший вміст абразивних речовин – для 

бережної чистки при клиновидних дефектах 
Blend-a-med 

3
.З

у
б
н

і 

е
л

ік
с
и

р
и

 

Містять настої трав з протизапальною дією, також 

протимікробні речовини - хлоргексидин, триклозан, 

лістерин. 

Здоровье, Эвкалипт, 

Лесной 

4
.З

у
б
н

а
 щ

іт
к
а
 

Повинна бути: 

- штучна щетина.  

- індикатор зносу щетини – харчовий барвник. 

- м’яка щетина – при загостренні запального процесу. 

- щетина середньої жорсткості - при хронічному 

перебігу. 

- різний рівень постригу щетини. 

- силовий виступ на вершині головки для  очищення 

ретромолярної ділянки. 

-тенденція щодо зменшення головки та потовщення 

ручки. 

- з отвором на кінці ручки для застосування разом з 

іригаторами, міжзубними стимуляторами. 

- у вигляді йоршиків – при шинуванні, мостоподібних 

протезах. 

- нова щітка кожні три місяці. 

Oral-B, Colgate 

active-angle, Blend-a-

dent, Trisa, Lacalut, 

Jordan,  

Aquafresh (з різною 

жорсткістю щетини – 

soft та medium) 

5
.Ф

л
о
-с

и
 

Бавовняні або лавсанові нитки з воском, дезодоруючими 

домішками. 
Oral-B, Jordan 

Вибір зубної пасти при захворюваннях тканин пародонтального комплексу повинен 

диктуватися характером патологічного процесу. При запальних та запально – дистрофічних 

змінах доцільно призначати зубні пасти, складові компоненти яких діють на основні ланки 

патогенезу запалення. Як правило, протизапальна дія є комплексною та включає в себе 

антибактеріальний, протинабряковий, антигеморагічний ефекти. При переважно 

дистрофічних процесах слід призначати зубні пасти, що містять речовини, які посилюють 

обмінні процеси (вітаміни, ферменти) та складові для зниження гіперчутливості зубів. 

 

Характеристика зубних паст 

Назва пасти Країна-виробник Активні інгредієнти Властивості 

Лісова Україна 

Олія гвоздики 

альпійської, ялиці та 

кедру 

Протизапальна 

Лесной Росія Олія м’яти, кедру, піхти, Протизапальна 
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бальзам екстракт шавлії 

Біокон, 

універсальна 
Україна 

Гірудон, календула та 

ромашка 

Протизапальна, 

антигеморагічна 

Parodontax Німеччина 

Екстракти трав: ехінацея, 

ратанія, ромашка, 

шавлія, мирра, м’ята; 

гідрокарбонат натрію 

(мінеральна сіль) 

Протизапальна, 

антигеморагічна 

Colgate herbal 
Транснаціональна 

компанія 

Екстракти ромашки, 

шавлії мирри та 

евкаліпту 

Протизапальна 

Blend-a-med 

herbal 

Транснаціональна 

компанія 

Екстракти шавлії, меліси, 

розмарину  та м’яти, 

триклозан 

Антибактеріальна, 

Протизапальна 

Lacalut active Німеччина Хлоргексидин 
Антибактеріальна, 

антигеморагічна 

Aquafresh 

multicare 

Транснаціональна 

компанія 
Триклозан Антибактеріальна  

Biotene США 

Ферменти: 

глюкозоксидаза, 

лактопероксидаза, 

лізоцим 

Антибактеріальна, 

протизапальна, 

підвищення 

місцевого імунітету 

порожнини рота 

Sensodуnе Німеччина KNO2, SrCl2, фториди 
Зниження 

гіперчутливості зубів 

Oral-B 

sensitive 
Ірландія Три - кальцій-фосфат 

Зниження 

гіперчутливості зубів 

 

Існує багато методів чищення зубів. Найпоширеніший з них – стандартний метод: зубний 

ряд умовно поділяють на кілька сегментів; чищення починають з верхніх молярів(справа чи 

зліва), потім послідовно переходять на всі сегменти до кінця зубного ряду. Зубну щітку 

поміщають на вестибулярний бік під гострим кутом до осі зуба та підіймальними рухами від 

ясен до жувальної поверхні зубів видаляють наліт із зубів та міжзубних проміжків. Потім 

щітку поміщають на піднебінну поверхню зубів того ж сегменту і так само очищають їх. 

Звичайно на одному сегменті роблять 6-8 таких рухів. Після цього здійснюють кілька 

горизонтальних рухів і закінчують чищення сегменту коловими рухами. Для очищення 

оклюзійних поверхонь бічних зубів зубну щітку поміщають щетинками перпендикулярно до 

них. Потім роблять горизонтальні зворотно-поступальні рухи уздовж зубного ряду та 

підмітальні в поперек нього. Чищення піднебінних поверхонь фронтальних зубів здійснюють 

так само, як і бічних. Додатково роблять зворотно-поступальні рухи, при яких ручку щітки 

тримають перпендикулярно до осі зубів. Аналогічно очищують зуби нижньої щелепи.  

Чищення зубів повинно тривати три хвилини. За цей час роблять 300-400 парних рухів 

зубною щіткою. Всю процедуру завершують енергійним полосканням ротової порожнини. 

Найефективніше дворазове чищення зубів – уранці (після сніданку) та ввечері(після 

вечері). 

Пацієнта навчають гігієні порожнини рота у перше відвідування, проводячи при цьому 

контрольну чистку зубів (з фарбуванням залишків зубного нальоту таблетками еритрозину або 

іншими забарвлюючими розчинами). При цьому пацієнтові демонструють якість здійснених 

ним гігієнічних процедур та навчають проводити контроль за станом гігієни порожнини рота. 

У наступне відвідування остаточно закріплюють гігієнічні навички пацієнта. 

 

3.3. Список рекомендованої літератури: 

Основна: 



16 
 

1. Данилевський М.Ф. Терапевтична стоматологія: Підручник: В 4 т. – Т.3 Захворювання 
пародонта / М.Ф. Данилевський, А.В. Борисенко, А.М. Політун [та ін.]. – К.: Медицина, 

2008. – 614 с. 

2. Данилевский Н.Ф. Терапевтическая стоматология: Учебник: В 4 т. – Т.3 Заболевания 

пародонта / А.В.Борисенко, М.Ю. Антоненко, Л.Ф. Сидельникова [c cоавт.]. – К.: ВСИ 

«Медицина», 2011.–616 с. 

3. Борисенко А.В Заболевания пародонта: учеб. пособие / А.В. Борисенко. - К.: ВСИ 

«Медицина», 2013. - 456с. - (Секреты терапевтической стоматологии). 

4. Борисенко А.В. Практична пародонтологія: довідник лікаря "Стоматолог" / А.В. 

Борисенко, М.Ю. Антоненко, Л.Ф. Сідельнікова. – К.: Здоров'я України, 2011. – 469 с. 

5. Данилевский Н.Ф. Заболевания пародонта. / Н.Ф. Данилевский, А.В. Борисенко. – К.: 

Здоров’я, 2000. – 464 с. 

6. Данилевський М.Ф. Фармакотерапія захворювань слизової оболонки порожнини рота і 

тканин пародонту / Данилевський М.Ф., Мохорт М.А., Мохорт В.В. – К.: Здоров’я, 1991. 

– 264 с. 

7. Заболотний Т.Д. Генералізований пародонтит. / Т.Д. Заболотний, А.В. Борисенко, А.В. 

Марков [та співавт.]. – Львів: "ГалДент", 2011. – 240 с. 

8. Ніколішин А.К. Терапевтична стоматологія: підручник, У 2 т. / ред. А.К. Ніколішин. - 

Полтава: Дивосвіт, 2007. - 280 с. 

 

Додаткова: 

1. Барер Г.М. Терапевтическая стоматология: Учебник: В 3 ч. – Ч.2 – Болезни пародонта / 

Г.М. Барер, Т.И. Лемецкая, Б.Ю. Суражев [и др.]. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 224с. 

2. Боровский Е.В. Терапевтическая стоматология : учебник для студ. мед. вузов /под ред. 

Е.В. Боровского М. : Медицина, 2011.- 340 с. 

3. Вольф Герберт Ф. Пародонтология / Герберт Ф. Вольф, Эдит М. Ратейцхак, Клаус 

Ратейцхак; Пер.с нем.; Под ред. проф. Г.М.Барера. – M.: МЕДпресс-информ, 2008. –548 с. 

4. Григорьян А.С. Болезни пародонта. Патогенез, диагностика, лечение / А.С. Григорьян, 

А.И. Грудянов, Н.А. Рабухина, О.А. Фролов. – М. : МИА, 2004. – 287 с.  

5. Грудянов А.И. Заболевания пародонта / А.И. Грудянов. – М. : МИА, 2009. – 336 с. 

6. Грудянов А.И. Этиология и патогенез воспалительных заболеваний пародонта / А.И. 

Грудянов, Е.В. Фоменко. - М. : МИА, 2010. - 96 с. 

7. Дмитриева Л.А. Терапевтическая стоматология: национальное руководство / Л.А. 

Дмитриева, Ю.М. Максимовский — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. — 894 с. 

8. Кузьмина Э. М. Профилактика стоматологических заболеваний. // Москва.-2001.-214 с. 

9. Лукиных Л.М. Болезни пародонта (клиника, диагностика, лечение и профилактика): 

руководство / Л.М. Лукиных, Е.Н. Жулев, И.Н. Чупрунова. - Н.Новгород: НГМА, 2005. - 

322 с. 

10. Мащенко И.С. Заболевания пародонта. – Днепропетровск: Коло, 2003. – 271 с. 

11. Мельничук Г.М. Гінгівіт, пародонтит, пародонтоз: особливості лікування: навч. посіб. / 

Г.М. Мельничук, М.М. Рожко. – Івано-Франківськ, 2011. – 328 с. 

12. Мюллер Х.-П. Пародонтология / Х.-П. Мюллер, пер. с нем. – Львов: «ГалДент», 2004. – 

256 с. 

13. Николаев А.И. Практическая терапевтическая стоматология: учеб. пособие / А.И.Нико 

лаев, Л.М.Цепов. – 9-е изд. – М. : МЕДпресс-информ, 2013. – 928 с. 

14. Орехова Л.Ю. Заболевания пародонта / Под общей ред. проф. Ореховой Л.Ю. / М.: 

ПолиМедиаПресс, 2004. - 432 с. 

15. Попруженко Т.В. Профилактика основных стоматологических заболеваний. / Т.В. 

Попруженко, Т.Н. Терехова - М.: МЕДпресс-информ, 2009. - 464 с. 

16. Улитовский С. Б. Гигиенический уход при воспаленном пародонте [Текст] : учеб. 

пособие / С. Б.Улитовский. - М. : МЕДпресс-информ, 2008. - 288 с. 

17. Улитовский С.Б. Энциклопедия профилактической стоматологии – СПб.: Человек, 2004. 

– 184 с. 

http://elcat.chelsma.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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18. Хоменко Л. А., Биденко Н. В., Остапко Е. И., Шматко В. И. Современные средства 
экзогенной профилактики заболеваний полости рта. - Киев – 2001.-207с. 

19. Цепов Л.М. Диагностика, лечение и профилактика заболеваний пародонта / Л.М. Цепов, 

А.И. Николаев, Е.А. Михеева. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МЕДпресс-информ, 2008. – 

272 с. 

20. Carranza’s clinical periodontology. – 11th ed./ 2011, 872 с. 

Електронні ресурси 

1. http://tst-nmu.org.ua 

2. http://via-futuro.com 

3. http://med-edu.ru/stomat 

4. http://www.stomatology.org.ua/modules/myarticles/article_storyid_2.html 

5. http://medexpert.org.ua/modules/pages/main/partners/stomatology.html 

6. http://www.parodontology.ru/03.html 

7. http://www.dentart.org/ 

8. http://www.dental-azbuka.ru/ 

9. http://stomfak.ru/ 

10. http://medichelp.ru/posts/view/2933 

11. http://www.dentsouz.ru/prevention_porodonta.html 

12. http://k-stomatology.ru/articles/profilaktika-zabolevaniy-parodonta.html 

13. http://www.slideshare.net/crasgmu/101-8851358http://www.floridaprobe.com.ua/florida-proub 

14. http://veladent.ru/main/parodont/kartafp 

http://argonautbuilder.com/profilaktika-zabolevanij-parodonta/78-gigiena-polosti-rta-pri-

zabolevaniyax-parodonta.html 

http://www.dentnv.h1.ru/gig.htm 

http://for-medic.info/2011/01/gigiena_polosti_rta_-

_vajneishee_uslovie_effektivnosti_kompleksnogo_lecheniya_hronicheskogo_generalizovannog

o_parodontita/ 

http://medpress.tmweb.ru/upload/iblock/7e6/295_Gigienicheskij_uhod_pri_vospalennom_paro

dontewUlitovskije.pdf 

 

3.4 Орієнтовна карта для самостійної роботи студентів з літературою по темі 

заняття 

№ 

п/п 
Навчальні завдання Вказівки до завдання Відповіді 

 

1. 

Вивчити: 

Зубні відкладення при 

захворюваннях пародонта та їх 

вплив на пародонт. 

Опішить механізм утворення 

 зубного нальоту, зубної бляшки 

 та зубного каменю 

 

2. 

Методи професійної гігієни 

порожнини рота при 

захворюваннях пародонта 

Назвіть основні методи  

видалення зубних відкладень 
 

3. 

Засоби індивідуальної гігієни 

порожнини рота при 

захворюваннях пародонта, 

показання щодо їх застосування 

Перелічіть зубні пасти, 

що містять лікарські 

препарати. Дайте коротку 

характеристику їх дії. 

 

4. 

Роль індивідуальної гігієни для 

профілактики захворювань 

тканин пародонта 

Випишіть назви засобів  

гігієни, які використовуються 

 при різних патологічних  

станах тканин пародонта 

 

 

3.5 Матеріали для самоконтролю студентів на доаудиторному етапі 

А. Теоретичні питання для самоконтролю: 

http://tst-nmu.org.ua/
http://via-futuro.com/
http://med-edu.ru/stomat
http://www.stomatology.org.ua/modules/myarticles/article_storyid_2.html
http://medexpert.org.ua/modules/pages/main/partners/stomatology.html
http://www.parodontology.ru/03.html
http://www.dentart.org/
http://www.dental-azbuka.ru/
http://stomfak.ru/
http://medichelp.ru/posts/view/2933
http://www.dentsouz.ru/prevention_porodonta.html
http://k-stomatology.ru/articles/profilaktika-zabolevaniy-parodonta.html
http://www.slideshare.net/crasgmu/101-8851358
http://www.slideshare.net/crasgmu/101-8851358
http://veladent.ru/main/parodont/kartafp
http://argonautbuilder.com/profilaktika-zabolevanij-parodonta/78-gigiena-polosti-rta-pri-zabolevaniyax-parodonta.html
http://argonautbuilder.com/profilaktika-zabolevanij-parodonta/78-gigiena-polosti-rta-pri-zabolevaniyax-parodonta.html
http://www.dentnv.h1.ru/gig.htm
http://for-medic.info/2011/01/gigiena_polosti_rta_-_vajneishee_uslovie_effektivnosti_kompleksnogo_lecheniya_hronicheskogo_generalizovannogo_parodontita/
http://for-medic.info/2011/01/gigiena_polosti_rta_-_vajneishee_uslovie_effektivnosti_kompleksnogo_lecheniya_hronicheskogo_generalizovannogo_parodontita/
http://for-medic.info/2011/01/gigiena_polosti_rta_-_vajneishee_uslovie_effektivnosti_kompleksnogo_lecheniya_hronicheskogo_generalizovannogo_parodontita/
http://medpress.tmweb.ru/upload/iblock/7e6/295_Gigienicheskij_uhod_pri_vospalennom_parodontewUlitovskije.pdf
http://medpress.tmweb.ru/upload/iblock/7e6/295_Gigienicheskij_uhod_pri_vospalennom_parodontewUlitovskije.pdf
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1. Стандартний метод чищення зубів. 
2. Особливості чищення зубів при захворюваннях пародонта. 

3. Основні засоби індивідуальної гігієни порожнини рота.  

4. Зубні пасти, що містять лікарські препарати. Коротка характеристика їх дії. 

5. Особливості вибору зубної пасти при різних захворюваннях пародонта. 

6. Особливості вибору зубної щітки при захворюваннях пародонта. 

7. Засоби інтердентальної гігієни. 

8. Особливості індивідуальної гігієни порожнини рота при шинах та брекет-системах. 

В. Задачі для самоконтролю: 

Задача №1. Пацієнт Н., 42 років, звернувся зі скаргами на кровоточивість ясен 

протягом кількох місяців. Об‘єктивно: ясна в ділянці всіх зубів гіперемійовані, набряклі, 

легко кровоточать при дотику, відкладання зубного каменю незначне. Шийки нижніх 

фронтальних зубів оголені на 1 мм. Патологічної рухомості зубів немає. Формалінова проба 

позитивна. Рентгенологічно відмічається остеопороз верхівок міжальвеолярних перегородок, 

порушення цілісності компактної пластинки. При забарвленні йодовмісним розчином 

коронки зубів забарвилися на дві третини. 

Поставте діагноз. Визначте гігієнічний індекс за Федоровим-Володкіною. Перелічіть 

необхідні для пацієнта гігієнічні заходи. 

Відповідь до задачі №1. Діагноз: генералізований пародонтит, початковий ступінь, 

хронічний перебіг. Гігієнічний індекс за Федоровим-Володкиною дорівнює 3. Лікування: 

видалення зубних відкладень, контрольоване чищення зубів та навчання пацієнта 

правильному чищенню зубів. 

Рекомендована зубна щітка із щетиною середньої жорсткості, використання іригаторів, 

міжзубних стимуляторів, зубні пасти з протизапальними компонентами: Parodontax, Colgate 

herbal, Blend-a-med herbal, Lacalut active. 

Задача №2. Пацієнт С., 32 років, звернувся зі скаргами на різку болісність та 

кровоточивість ясен, неприємний запах з рота протягом кількох днів. Об‘єктивно: ясна в 

ділянці нижніх та верхніх зубів гіперемійовані, набряклі, легко кровоточать при дотику. Зуби 

нерухомі, відмічається велика кількість зубного каменю. Пародонтальні кишені відсутні. 

Поставте діагноз. Перелічіть методи професійної та індивідуальної гігієни порожнини 

рота, які необхідні для цього пацієнта, особливості їх проведення. 

Відповідь до задачі №2. Діагноз: гострий катаральний гінгівіт. Лікування: видалення 

зубних відкладень, лікування гінгівіту. Контрольоване чищення зубів (звертаючи увагу на 

індивідуальний підбір методів чищення та засобів гігієни). Рекомендована зубна щітка 

спочатку із м’якою щетиною, а потім - середньої жорсткості, зубні пасти та елексири з 

протизапальними, протибактеріальними та гемостатичними компонентами: Parodontax, 

Lacalut active, Біокон (з гірудоном). 

 

4. Матеріали для аудиторної самостійної роботи 

4.1 Перелік навчальних практичних завдань 

1. Призначте засоби індивідуальної гігієни пацієнту із хронічним катаральним гінгівітом. 

2. Призначте засоби індивідуальної гігієни пацієнту із генералізованим пародонтитом ІІ 

ступеню загостреного перебігу. 

3. Призначте засоби індивідуальної гігієни пацієнту із пародонтозом початкового ступеню. 

4.2 Професійний алгоритм для оволодіння практичними навиками та 

професійними вміннями 

Завдання Вказівки Примітки 

Провести 

професійну гігієну 

порожнини рота 

 

Для зняття м’яких зубних 

відкладень використовують 

щіточки, гумові ковпачки та 

пасти для професійної гігієни 

порожнини рота; для 

видалення зубного каменю 

Перед процедурою 

пацієнт повинен 

прополоскати рот 

розчином антисептика 

(хлоргексидин, етоній, 

цитраль, перманганат 
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використовують пародонтальні 

гачки 

калію та ін.) 

Призначити 

пацієнтові 

індивідуальні 

засоби гігієни 

порожнини рота 

Вибір засобів гігієни 

порожнини рота залежить від 

перебігу патологічного 

процесу у пародонті 

При цьому слід нагадати 

пацієнтові, що зубна 

щітка повинна мінятись 

кожні 3 місяця 

Провести урок 

індивідуальної 

гігієни порожнини 

рота 

Провести бесіду з пацієнтом 

щодо важливості 

індивідуальної гігієни 

попорожни рота для тканин 

пародонта 

Провести контрольовану 

гігієну порожнини рота 

 

4.3 Методичне забезпечення самостійної роботи студентів на основному 

етапі практичного заняття: 

- стоматологічний пацієнт; 

- інструменти основного стоматологічного набору; 

- пародонтальний зонд; 

- ортопантомограма; 

- йод-вмісний розчин; 

- органічні барвники для визначення зубних відкладень (еритрозин, колор-тест №3). 

 

5.Матеріали для післяаудиторної самостійної роботи: 

Тематика для пошукової дослідницької роботи при підготовці до заняття за темою: „ 

Гігієна порожнини рота при захворюваннях пародонта” –Пародонтопротекторні гігієнічні 

засоби у комплексному лікуванні та профілактиці захворювань пародонта. 

 

1. Кузьмина Э. М. Профилактика стоматологических заболеваний. \\ Москва.-2001.-214 с. 

2. Улитовский С. Б. Гигиена полости рта – первичная профилактика стоматологических 

заболеваний. \\ Новое в стоматологии. - Спецвыпуск.- 1999.-144с. 

3. Улитовский С. Б. Знакомая и незнакомая зубная щетка (или двенадцать основных 

признаков зубной щетки) \\ Пародонтология, 1996.-№2(2)-с.32-40. 

4. Улитовский С.Б. Гигиенический уход при воспаленном пародонте: Учебн. пособие / 

С.Б.Улитовский. – М. : МЕДпресс_информ, 2008. –288 с. 

 

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 

1. Юнак, 18-ти років, скаржиться на кровоточивість ясен при чищенні зубів. При огляді: 

ясенні сосочки й маргінальний край ясен набряклі, застійно гіперемовані, кровоточивість І 

бал. Гігієнічний індекс за Green-Vermillion - 2,0 бали. Яку пасту Ви порадите цьому хворому 

для чищення зубів, проводячи комплексну терапію захворювання? 

A. З рослинними препаратами 

B. З мінералізуючими препаратами 

C. З протеолітичними ферментами 

D. Фторовмісну пасту 

E. Відбілюючу пасту 

2. Хвора, 24-х років, скаржиться на кровоточивість ясен, рясне утворення зубного нальоту, 

незважаючи на ретельний гігієнічний догляд за порожниною рота. Об'єктивно: ясенні 

сосочки й маргінальний край ясен пухкий, кровоточить при дотику. Гігієнічний індекс за 
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Федоровим-Володкіною - 3,7 бали. Яку пасту Ви порадите хворій після проведення 
професійної гігієни порожнини рота? 

A. Пасту, що містить хлоргексидин 

B. Пасту, що містить рослинні препарати 

C. Пасту, що містить мінеральні препарати 

D. Пасту, що містить фтор 

E. Зубний порошок 

3. Використання зубних паст та ополіскувачів, що містять антисептики (триклозан, 

хлоргексидин тощо), показане: 

A. При гінгівіті, пародонтиті (максимальний термін використання 2-3 тижні) 

B. При гінгівіті, пародонтиті (мінімальний термін використання 2-3 тижні) 

C. При пародонтиті, пародонтозі (максимальний термін використання 2-3 тижні) 

D. При пародонтиті, пародонтозі (мінімальний термін використання 2-3 тижні) 

E. При гінгівіті, пародонтиті (постійно, змінюючи засоби через 2-3 тижні) 

4. Хворому Л.,  31-го року, діагностовано генералізований пародонтит, початковий ступінь, 

хронічний перебіг, симптоматичний катаральний гінгівіт. Виявлено значну кількість зубних 

відкладень в міжзубних проміжках. Проведено професійну гігієну порожнини рота. Який з 

перерахованих предметів догляду за порожниною рота Ви рекомендуєте використати цьому 

хворому додатково?   

A. Зубні флоси 

B. Міжзубні стимулятори 

C. Жувальну гумку 

D. Зубні йоржики 

E. Електричну зубну щітку 

5. У жінки, 47-ми років, діагностовано генералізований пародонтит ІІ ступеня, хронічний 

перебіг. При проведенні комплексної терапії рухомі фронтальні зуби нижньої щелепи були 

зашиновані волоконною адгезивною шиною. Який із предметів догляду за порожниною рота 

Ви рекомендуєте використати додатково? 

A. Зубні йоржики 

B. Міжзубні стимулятори 

C. Жувальну гумку 

D. Зубні флоси 

E. Електричну зубну щітку 

6. Хвора Т., 34-х років, звернулася до стоматолога зі скаргами на кровоточивість ясен при 

чищенні зубів. Об'єктивно: слизова ясен злегка набрякла, застійно гіперемована, кровоточить 

при дотику. ГІ за Федоровим-Володкиною - 2,7. Скупченість зубів у фронтальній ділянці 

нижньої щелепи, піднебінне положення 12 і 22. При рентгенографії визначається остеопороз 

міжзубних перегородок у фронтальних ділянках обох щелеп. Яку оптимальну тривалість 

чищення зубів повинен рекомендувати лікар цій пацієнтці при навчанні навичкам гігієни 

порожнини рота?   

A. 4-5 хв   

B. 25-30 сек    

C. 45-60 сек   

D. 1,5-2 хв 

E. 2,5-3 хв 

7. Дівчина, 20-ти років, скаржиться на болісність і виражену кровоточивість ясен при 

чищенні зубів і прийомі навіть м'якої їжі. Об'єктивно: слизова ясен набрякла, гіперемована, 

кровоточить при найменшому дотику. Зуби вкриті помірною кількістю м'якого зубного 

нальоту. Яку пасту необхідно рекомендувати цій хворій для чищення зубів, проводячи 

комплексну терапію захворювання?   

A. Пасту, що містить ензими та рослинні компоненти 

B. Пасту, що містить метронідазол 

C. Пасту, що містить мінеральні компоненти 
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D. Пасту, що містить протигрибкові засоби   
E. Пасту, що містить екстракт кори дуба 

8. Хворому К., 44-х років, з діагнозом генералізований пародонтит ІІ ступеня, хронічний 

перебіг, проведена клаптева операція на нижній щелепі. Який варіант із гігієнічного догляду 

за порожниною рота Ви рекомендуєте цьому хворому в перші 2-3 дня після операції?   

A. Полоскання розчином хлориду натрію, хлоргексидину 

B. Очищення зубів міжзубними стимуляторами й зубними йоржиками  

C. Полоскання розчином «Гівалекс» 

D. Чищення зубів флосами 

E. Чищення зубів м'якою щіткою із протизапальною пастою    

9. Хвора Ш., 56-ти років, звернулася зі скаргами на підвищену чутливість зубів до всіх видів 

подразників. Об'єктивно: слизова ясен анемічна, стоншена, щільна при пальпації, 

відзначається оголення шийок і корінь зубів до 1/3 довжини, дотик до них інструментом 

викликає болісність. Зуби стійкі. У пришійкових ділянках всіх премолярів виявлені 

клиноподібні дефекти. Яку пасту для чищення зубів Ви рекомендуєте цій хворій, проводячи 

комплексну терапію захворювання?   

A. Пасту, що містить калію хлорид та стронцію ацетат  

B. Пасту, що містить натрію фторид 

C. Пасту, що містить мінеральні компоненти 

D. Пасту, що містить настої лікарських трав 

E. Пасту, що містить знеболюючі компоненти 

10. Хворий, 45-ти років, скаржиться на підвищену чутливість зубів до холодного, кислого. 

При огляді виявлені ділянки оголення дентину на горбах премолярів і молярів, ріжучих 

краях різців та ікол. Після обстеження був поставлений діагноз: Пародонтоз, І ступінь; 

патологічне стирання, гіперестезія твердих тканин зубів. Які зубні щітки оптимальні для 

даного хворого? 

A. Мануальні щітки з м'якою щетиною та заокругленими кінчиками 

B. Мануальні щітки з щетиною середньої жорсткості 

C. Мануальні щітки з жорсткою щетиною 

D. Мануальні щітки із силовим виступом у вигляді монопучка 

E. Мануальні щітки із дворівневою щетиною 

11. Хвора З., 40-ка років, скаржиться на значну чутливість зубів верхньої і нижньої щелепи 

до хімічних та температурних подразників. Об’єктивно: ясна блідо-рожевого кольору, 

пародонтальні кишені відсутні. Помірна кількість щільних пігментованих зубних відкладень, 

м’якого зубного нальоту. Проба Шіллера-Писарєва негативна. Шийки зубів не оголені, 

патологічна рухомість зубів відсутня. На рентгенограмі виявлена рівномірна горизонтальна 

атрофія міжальвеолярних перегородок у межах 3/4 їх довжини. Оберіть найбільш 

раціональні засоби індивідуальної гігієни. 

A. Зубна щітка «medium», антисенситивна зубна паста, ополіскувач з 

антисенситивними властивостями 

B. Зубна щітка «soft», антисенситивна зубна паста, ополіскувач з антисенситивними 

властивостями 

C. Зубна щітка «medium», антисенситивна зубна паста, ополіскувач з протизапальними 

властивостями 

D. Зубна щітка «soft», зубна паста з ферментами, ополіскувач з антисенситивними 

властивостями 

E. Зубна щітка «medium», зубна паста протизапальної дії, ополіскувач з 

антисенситивними властивостями 

12. Хвора К., 40-ка років, скаржиться на значну чутливість зубів верхньої і нижньої щелепи 

до хімічних та температурних подразників. Об’єктивно: ясна блідо-рожевого кольору, 

пародонтальні кишені відсутні. Зубні відкладення відсутні. Проба Шіллера-Писарєва 

негативна. Шийки зубів оголені на 1-1,5 мм, патологічна рухомість зубів відсутня. На 
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рентгенограмі виявлена рівномірна горизонтальна атрофія міжальвеолярних перегородок у 
межах 3/4 їх довжини. Оберіть найбільш раціональні засоби індивідуальної гігієни. 

A. Зубна щітка «soft», антисенситивна зубна паста, ополіскувач з 

антисенситивними властивостями 

B. Зубна щітка «medium», антисенситивна зубна паста, ополіскувач з антисенситивними 

властивостями 

C. Зубна щітка «medium», антисенситивна зубна паста, ополіскувач з протизапальними 

властивостями 

D. Зубна щітка «soft», зубна паста з ферментами, ополіскувач з антисенситивними 

властивостями 

E. Зубна щітка «medium», зубна паста протизапальної дії, ополіскувач з 

антисенситивними властивостями 

13. Система державних, соціальних, гігієнічних і медичних заходів, спрямованих на 

забезпечення високого рівня стоматологічного здоров'я та попередження стоматологічних 

захворювань - це: 

A. Профілактика 

B. Диспансеризація 

C. Санація порожнини рота 

D. Реабілітація 

E. Стоматологічна допомога 

14. Комплекс соціальних, медичних, гігієнічних і виховних заходів, спрямованих на 

усунення факторів, які спричиняють виникнення та розвиток захворювань тканин пародонта: 

A. Первинна профілактика 

B. Диспансеризація 

C. Вторинна профілактика 

D. Третинна профілактика 

E. Стоматологічна допомога 

15.  Комплекс заходів, спрямованих на виявлення ранніх стадій захворювань тканин 

пародонта, своєчасне їх лікування з метою попередження прогресування хвороби та 

виникнення її ускладнень: 

A. Вторинна профілактика 

B. Стоматологічна допомога 

C. Первинна профілактика 

D. Диспансеризація 

E. Третинна профілактика 

16. Комплекс заходів, спрямованих на попередження переходу хвороби у важчу форму та 

реабілітацію стоматологічного статусу шляхом збереження функціональних можливостей 

органів і тканин щелепно-лицевої ділянки (пародонта): 

A. Третинна профілактика 

B. Вторинна профілактика 

C. Реабілітація 

D. Первинна профілактика 

E. Диспансеризація 

17. Жінка, 29-ти років, звернулася з метою профілактичного огляду. Знаходиться на 

диспансерному обліку у гастроентеролога. Об'єктивно: ясна нижньої і верхньої щелепи 

блідо-рожевого кольору, індекс PBI - 0 балів. Індекс Green- Vermillion - 0,7. Зуби нерухомі. 

Пародонтальне зондування - 1-1,5 мм. Проба Парма "-". На рентгенограмі стан альвеолярних 

відростків без особливостей. Які профілактичні заходи необхідно провести? 

A. Комплекс заходів первинної профілактики 

B. Індивідуальні профілактичні заходи 

C. У профілактичних заходах немає необхідності 

D. Комплекс заходів третинної профілактики 

E. Комплекс заходів вторинної профілактики 
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18. Жінка, 29-ти років, скаржиться на кровоточивість ясен під час чищення зубів. Хворіє 1,5 
року. Знаходиться на диспансерному обліку у гастроентеролога. Об'єктивно: ясна нижньої і 

верхньої щелепи гіперемовані з синюшним відтінком, індекс PBI - ІІ бали. Індекс Green- 

Vermillion - 1,7. Зуби нерухомі. Пародонтальне зондування - 1-1,5 мм. Проба Парма "-". На 

рентгенограмі - кортикальна пластинка збережена, остеопороз. Які профілактичні заходи 

необхідно провести? 

A. Комплекс заходів вторинної профілактики 

B. Індивідуальні профілактичні заходи 

C. У профілактичних заходах немає необхідності 

D. Комплекс заходів первинної профілактики 

E. Комплекс заходів третинної профілактики 

19. Жінка, 29-ти років, скаржиться на кровоточивість ясен під час чищення зубів. Хворіє 1,5 

року. Знаходиться на диспансерному обліку у гастроентеролога. Об'єктивно: ясна нижньої і 

верхньої щелепи гіперемовані з синюшним відтінком, індекс PBI - ІІ бали. Індекс Green- 

Vermillion - 1,7. Зуби нерухомі. Пародонтальне зондування - 1-2 мм, серозний ексудат. Проба 

Парма «+». На рентгенограмі виявлена деструкція кортикальної пластинки, резорбція 

міжальвеолярних перегородок на 1/3 їх висоти, остеопороз. Які профілактичні заходи 

необхідно провести? 

A. Комплекс заходів третинної профілактики 

B. Індивідуальні профілактичні заходи 

C. У профілактичних заходах немає необхідності 

D. Комплекс заходів первинної профілактики 

E. Комплекс заходів вторинної профілактики 

20. Пацієнтка П., 23 -х років, звернулася з метою профілактичного огляду. З анамнезу: 

хронічний гастрит (ремісія 2 роки), харчування переважно м'якою, протертою їжею. 

Об'єктивно: ясна нижньої і верхньої щелепи блідо-рожевого кольору, індекс PBI - 0 балів. 

Індекс Green- Vermillion - 1,6. Зуби нерухомі. Пародонтальне зондування - 1-1,5 мм. Проба 

Парма "-". На рентгенограмі стан альвеолярних відростків без особливостей. Які заходи 

етіотропної первинної профілактики необхідно провести у даної пацієнтки з метою 

запобігання розвитку захворювань тканин пародонта? 

A. Всі перераховані 

B. Професійну гігієну порожнини рота 

C. Нормалізацію кількісного та якісного складу харчових речовин в раціоні харчування 

D. Навчання індивідуальній гігієні порожнини рота 

E. Консультацію і спостереження гастроентеролога 

21. Пацієнтка П., 23-х років, звернулася з метою профілактичного огляду. З анамнезу: 

хронічний гастрит (ремісія 2 роки), харчування переважно м'якою, протертою їжею. 

Об'єктивно: ясна нижньої і верхньої щелепи блідо-рожевого кольору, індекс PBI - 0 балів. 

Індекс Green- Vermillion - 1,7. Зуби нерухомі. Пародонтальні зондування - 1-1,5 мм. Проба 

Парма "-". На рентгенограмі стан альвеолярних відростків без особливостей. Які заходи 

патогенетичної первинної профілактики необхідно провести у даної пацієнтки з метою 

запобігання розвитку захворювань тканин пародонта? 

A. Рекомендацію до вживання твердої їжі (яблука та ін.) 

B. Консультацію і спостереження гастроентеролога 

C. Професійну гігієну порожнини рота 

D. Використання пародонтотропних засобів гігієни порожнини рота 

E. Навчання індивідуальній гігієні порожнини рота 

22. Вкажіть масові соціально-профілактичні заходи, спрямовані на запобігання захворювань 

тканин пародонта: 

A. Всі перераховані 

B. Регулювання життя і харчування вагітних 

C. Санація порожнини рота в організованих колективах (вагітних, дитячих колективах і 

т.д.) 
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D. Виявлення та усунення захворювань внутрішніх органів у вагітних і дітей 
E. Протикаріозні профілактичні заходи (фторування питної води і т.д.) 

23. Високоефективним неспецифічної заходом первинної профілактики захворювань тканин 

пародонта у новонароджених є: 

A. Грудне вигодовування 

B. Пальцьовий масаж альвеолярних відростків 

C. Виключення використання пустушок 

D. Раннє введення прикорму 

E. Щоденна інсоляція і прогулянки на свіжому повітрі 

24. Лікарсько-профілактичні заходи, здійснювані лікарями-стоматологами з метою 

запобігання розвитку та прогресуванню захворювань тканин пародонта: 

A. Всі перераховані 

B. Санація порожнини рота 

C. Видалення зубних відкладень 

D. Лікування аномалій прикусу 

E. Лікування запальних захворювань ясен і слизової оболонки порожнини рота 

25. Ендогенна індивідуальна профілактика захворювань тканин пародонта передбачає: 

A. Все перераховане 

B. Лікування хронічних захворювань внутрішніх органів та систем 

C. Раціональне харчування  

D. Приймання препаратів макро-, мікроелементів та вітамінів 

E. Призначення засобів, що підвищують загальну резистентність організму 

26. Добова потреба дорослої людини (від 25 до 50 років) у кальції  за рекомендацією ВООЗ 

складає: 

A. 800-1000 мг 

B. 600 мг 

C. 2000 мг 

D. 2500 мг 

E. 1200 мг 

27. Оптимальним джерелом надходження кальцію є молочні продукти. Вміст кальцію в 100 

г: 

A. Коров’ячого молока та сиру – 120 мг, твердого сиру – 1200 мг  

B. Коров’ячого молока та сиру – 12 мг, твердого сиру – 120 мг  

C. Коров’ячого молока та сиру – 1200 мг, твердого сиру – 120 мг  

D. Коров’ячого молока, сиру, твердого сиру – 1200 мг  

E. Коров’ячого молока,  сиру, твердого сиру – 120 мг  

28. Добова потреба дорослої людини (від 25 до 50 років) у фторі за рекомендацією ВООЗ 

складає: 

A. 1,5-4 мг (оптимально 1,8 мг/добу) 

B. 8-10 мг (оптимально 9 мг/добу) 

C. 0,5-1 мг (оптимально 0,7 мг/добу) 

D. 15-40 мг (оптимально 18 мг/добу) 

E. 150-400 мг (оптимально 180 мг/добу) 

29. Харчові продукти, збагачені фтором: 

A. Скумбрія, тунець, хек 

B. Молоко, сир, твердий сир 

C. Сир м’який (камамбер, брі), камбала, бринза 

D. Горіхи, морська капуста, бобові 

E. Печінка, м'ясо, бобові 

30. Основним заходом екзогенної індивідуальної профілактики захворювань тканин 

пародонта є: 

A. Раціональна гігієна порожнини рота 

B. Санація порожнини рота 



25 
 

C. Раціональне харчування 
D. Професійна гігієна порожнини рота 

E. Вчасне лікування запальних змін у яснах 

31. Хвора З., 27-ми років, звернулась з метою профілактичного огляду. Об’єктивно: слизова 

оболонка ясен блідо-рожевого кольору, верхівки сосочків синюшні. Пародонтальне 

зондування – 1-1,5 мм. Зуби нерухомі. РМА – 11%. РВІ – 0 балів. Індекс Green-Vermillion – 

1,7 балів, значна кількість м’якого зубного нальоту. КПУ – 2 бали. Встановлено діагноз: 

Генералізований катаральний гінгівіт, легкий ступінь, хронічний перебіг. Які засоби 

індивідуальної гігієни доцільно призначити в першу чергу? 

A. Пасти, що містять ферменти 

B. Пасти, що містять фтор і кальцій 

C. Пасти, що містять рослинні компоненти 

D. Пасти, що містять антибактеріальні компоненти 

E. Пасти з відбілюючим ефектом 

32. Хвора З., 29-ти років, звернулась з метою профілактичного огляду. Об’єктивно: слизова 

оболонка ясен блідо-рожевого кольору. Пародонтальні кишені 2-3 мм, серозний ексудат. 

Зуби нерухомі. РМА – 12%. РВІ – 0 балів. Індекс Green-Vermillion – 0,7 балів. КПУ – 7 балів. 

Встановлено діагноз: Генералізований пародонтит, І ступінь, ремісія, симптоматичний 

катаральний гінгівіт. Які засоби індивідуальної гігієни доцільно призначити в першу чергу? 

A. Пасти, що містять фтор і кальцій 

B. Пасти, що містять рослинні компоненти 

C. Пасти, що містять ферменти 

D. Пасти, що містять антибактеріальні компоненти 

E. Пасти з відбілюючим ефектом 

33. Хвора Д., 34-х років, звернулась зі скаргами на кровоточивість ясен. Об’єктивно: слизова 

оболонка маргінального краю ясен ціанотична. Пародонтальні кишені 2-3 мм, серозний 

ексудат. Зуби нерухомі. РМА – 37%. РВІ – І бал. Індекс Green-Vermillion – 0,7 балів. КПУ – 1 

бал. Встановлено діагноз: Генералізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг, 

симптоматичний катаральний гінгівіт. Які засоби індивідуальної гігієни доцільно призначити 

в першу чергу? 

A. Пасти, що містять рослинні компоненти 

B. Пасти, що містять фтор і кальцій 

C. Пасти, що містять ферменти 

D. Пасти, що містять антибактеріальні компоненти 

E. Пасти з відбілюючим ефектом 

34. Хвора П., 43-х років, звернулась зі скаргами на болючість та кровоточивість ясен. 

Об’єктивно: слизова оболонка маргінального краю ясен гіперемована. Пародонтальні кишені 

2-3 мм, серозний ексудат. Зуби нерухомі. РМА – 57%. РВІ – ІІ бали. Індекс Green-Vermillion 

– 1,0 бал. КПУ – 2 бали. Встановлено діагноз: Генералізований пародонтит, І ступінь, 

загострений перебіг, симптоматичний катаральний гінгівіт. Які засоби індивідуальної гігієни 

доцільно призначити в першу чергу? 

A. Пасти, що містять антибактеріальні компоненти 

B. Пасти, що містять рослинні компоненти 

C. Пасти, що містять фтор і кальцій 

D. Пасти, що містять ферменти 

E. Пасти з відбілюючим ефектом  

35. Хворий Х., 40-ка років, скаржиться на чутливість зубів верхньої і нижньої щелепи до 

хімічних та температурних подразників. Об’єктивно: ясна блідо-рожевого кольору, 

пародонтальні кишені відсутні. Проба Шіллера-Писарєва негативна. Помірна кількість 

щільних пігментованих зубних відкладень, м’якого зубного нальоту. Шийки зубів не оголені, 

патологічна рухомість зубів відсутня. Встановлено діагноз: Пародонтоз, І ступінь. 

Використання зубної щітки якої жорсткості показано в даному випадку? 

A. «Мedium» 
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B. «Soft» 
C. «Extra Soft» 

D. «Hard» 

E. «Extra Hard» 

36. Хворий К., 40-ка років, скаржиться на чутливість зубів верхньої і нижньої щелепи до 

хімічних та температурних подразників. Об’єктивно: ясна блідо-рожевого кольору, 

пародонтальні кишені відсутні. Проба Шіллера-Писарєва негативна. Помірна кількість 

щільних пігментованих зубних відкладень, м’якого зубного нальоту. Шийки зубів оголені на 

1-1,5 мм, патологічна рухомість зубів відсутня. Встановлено діагноз: Пародонтоз, І ступінь. 

Використання зубної щітки якої жорсткості показано в даному випадку? 

A. «Soft» 

B. «Мedium» 

C. «Extra Soft» 

D. «Hard» 

E. «Extra Hard» 

37. Юнак Л., 18-ти років, звернувся з метою планового профілактичного огляду. Об'єктивно: 

ясна блідо-рожевого кольору, пародонтальні кишені відсутні, РВІ - 0 балів, РМА - 0%. Зуби 

та зубні ряди без особливостей. Індекс Green-Vermillion - 0,5 бала. До якої диспансерної 

групи слід віднести пацієнта? 

A. Д1 

B. Диспансеризації не підлягає 

C. Д2 

D. Першої підгрупи Д3 

E. Другої підгрупи Д3 

38. У дівчини М., 17-ти років, студентки індустріального коледжу, під час планового 

профілактичного огляду виявлено задовільний стан гігієни порожнини рота. Ясна блідо-

рожевого кольору, пародонтальні кишені відсутні, РВІ - 0 балів, РМА - 2,2 %, скупченість 

зубів у фронтальній ділянці нижньої щелепи. До якої диспансерної групи слід віднести 

пацієнтку? 

A. Д2 

B. Диспансеризації не підлягає 

C. Д2 

D. Першої підгрупи Д3 

E. Другої підгрупи Д3 

39. Хвора К., 23-х років, з'явилася на прийом до лікаря через рік після лікування хронічного 

катарального гінгівіту. Об'єктивно: ясна блідо-рожевого кольору, щільно охоплюють шийки 

зубів, пародонтальні кишені відсутні, РВІ - 0 балів, РМА - 4,4%. Зуби та зубні ряди без 

особливостей. Індекс Green-Vermillion - 0,8 бала. До якої диспансерної групи слід віднести 

цю пацієнтку? 

A. Д2 

B. Другої підгрупи Д3 

C. Д1 

D. Першої підгрупи Д3 

E. Диспансеризації не підлягає 

40. Хворий В., 28-ми років, звернувся з метою планового профілактичного огляду. 

Об'єктивно: ясна синюшні, РВІ - ІІ бали, РМА - 37%. Скупченість фронтальних зубів 

нижньої щелепи. Індекс Green- Vermillion - 0,9 бала. Діагноз: Генералізований катаральний 

гінгівіт, хронічний перебіг, середній ступінь. До якої диспансерної групи слід віднести 

пацієнта? 

A. Першої підгрупи Д3 

B. Диспансеризації не підлягає 

C. Д1 

D. Д2 
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E. Другої підгрупи Д3 
41. До якої диспансерної групи відносять хворих на гінгівіт, генералізований пародонтит, 

пародонтоз різного ступеня розвитку та характеру перебігу, які потребують лікування: 

A. Д3 

B. Д2 

C. Д1 

D. Д4 

E. Підлягають лікуванню, а не диспансеризації 

42. Хвора В., 43-х років, звернулася зі скаргами на кровоточивість ясен під час чищення 

зубів. Об'єктивно: ясна синюшні, РВІ - ІІ бали, РМА - 42%. Індекс Green- Vermillion - 1,6 

бала. Діагноз: Генералізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг, симптоматичний 

катаральний гінгівіт. До якої диспансерної групи слід віднести пацієнта? 

A. Першої підгрупи Д3 

B. Д2 

C. Диспансеризації не підлягає 

D. Д1 

E. Другої підгрупи Д3 

43. Хворий Л., 34-х років, звернувся з метою профілактичного огляду. 6 місяців тому 

пройшов курс комплексного лікування генералізованого пародонтиту. Об'єктивно: ясна 

блідо-рожевого кольору, пародонтальні кишені - відсутні, РВІ - 0 балів, РМА - 6,7%. Індекс 

Green- Vermillion - 0,6 бала. Діагноз: Генералізований пародонтит, І ступінь, ремісія. До якої 

диспансерної групи слід віднести пацієнта? 

A. Другої підгрупи Д3 

B. Д2 

C. Диспансеризації не підлягає 

D. Д1 

E. Першої підгрупи Д3 

44. Дівчина Л., 18-ти років, звернулася з метою планового профілактичного огляду. 

Об'єктивно: ясна блідо-рожевого кольору, пародонтальні кишені відсутні, РВІ - 0 балів, РМА 

- 0%. Зуби і зубні ряди без особливостей. Індекс Green- Vermillion - 0,5 бала. Диспансерний 

огляд даній пацієнтці необхідний: 

A. 1 раз на рік 

B. Диспансеризації не підлягає 

C. 2 рази на рік 

D. 3-4 рази на рік 

E. 1 раз на 2 роки 

45. У пацієнта М., 17-ти років, під час планового профілактичного огляду виявлено 

задовільний стан гігієни порожнини рота. Ясна блідо-рожевого кольору, пародонтальні 

кишені відсутні, РВІ - 0 балів, РМА - 2,2%, скупченість зубів у фронтальній ділянці нижньої 

щелепи. Диспансерний огляд даному пацієнтові необхідний: 

A. 1 раз на рік 

B. Диспансеризації не підлягає 

C. 2 рази на рік 

D. 3-4 рази на рік 

E. 1 раз на 2 роки 

46. Хворий В., 43-х років, звернувся зі скаргами на кровоточивість ясен під час чищення 

зубів. Об'єктивно: ясна синюшні, РВІ - ІІ бали, РМА - 42%. Індекс Green- Vermillion - 1,6 

бала. Діагноз: Генералізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг, симптоматичний 

катаральний гінгівіт. Диспансерний огляд та лікування даному пацієнтові необхідні: 

A. 2 рази на рік 

B. Диспансеризації не підлягає 

C. 1 раз на рік 

D. 3-4 рази на рік 
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E. 1 раз на 2 роки 
47. Хвора Б., 43-х років, звернулася зі скаргами на кровоточивість ясен. Об'єктивно: ясна 

синюшні, РВІ - ІІ бали, РМА - 42%. Індекс Green-Vermillion - 1,6 бала. Діагноз: 

Генералізований пародонтит, ІІІ ступінь, хронічний перебіг, симптоматичний катаральний 

гінгівіт. Диспансерний огляд та лікування даній пацієнтці необхідні: 

A. 3-4 рази на рік 

B. 2 рази на рік 

C. Диспансеризації не підлягає 

D. 1 раз на рік 

E. 1 раз на 2 роки 

48. Хворому П., 55-ти років, встановлено діагноз: Пародонтоз, ІІ ступінь. Диспансерний 

огляд та лікування даному пацієнтові необхідні: 

A. 2 рази на рік 

B. Диспансеризації не підлягає 

C. 1 раз на рік 

D. 3-4 рази на рік 

E. 1 раз на 2 роки 

 


