СУМСЬКА ОБЛАСНА РАДА
УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я СУМСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
СУМСЬКА ОБЛАСНА НАУКОВА
МЕДИЧНА БІБЛІОТЕКА

Сучасні питання
стоматології дитячого віку
Бібліографічний список

Суми–2019

Зуби розвиваються у тісному зв'язку із загальним розвитком
дитини. У період формування вони перебувають під впливом
різноманітних чинників зовнішнього і внутрішнього середовища, які
відображаються як на швидкості росту, ступені мінералізації, так і на
термінах прорізування зубів.
Головною метою обстеження дитини в дитячій стоматології є
визначення правильного діагнозу з урахуванням стану всіх органів і
тканин ротової порожнини, впливу чинників ризику формування і
прогресування захворювань, групи здоров'я та характеру загально
соматичної патології.
Нині поширеність стоматологічних захворювань у дітей
залишається достатньо високою, що зумовлює актуальність їх
профілактики. Стоматологічна допомога дітям повинна набути
профілактичного напрямку. Тільки за такої умови стає можливим
реальне зниження показника захворюваності зубів і тканин пародонта.
Рекомендаційний список створено з метою інформаційної
підтримки спеціалістів з дитячої стоматології та ортодонтії.
Даний рекомендаційний список є оглядом книжкових видань
та публікацій.
Матеріал подається в алфавітному порядку авторів або назв.

2

Годованець

1.

О.

І.

Лікування

хронічного

катарального гінгівіту в дітей на тлі цукрового діабету типу 1:
інф. лист / О. І. Годованець, А. В. Котельбан; МОЗ України.
Укрмедпатентінформ. – Київ, 2018. – 3 с.
У виданні розглядається хронічний гінгівіт як перший етап
розвитку генералізованого пародонти ту, оскільки вже, на ранніх
стадіях гінгівіту мають місце зміни всього пародонтального
комплексу.
2.

Гринишина

О.

Б.

Пульпозберігаючі

методи

лікування глибоких каріозних уражень тимчасових зубів у
дітей / О. Б. Гринишин, Н. М. Дидик, З. Р. Пришко // Новини
стоматології. – 2018.- № 1. – С. 48-52.
У статті описуються основні методи лікування глибоких
каріозних уражень тимчасових зубів – методи непрямого
покриття пульпи та вітальної пульпотомії.
3.

Кириленко І. І. Захворювання слизової оболонки

ротової порожнини / І. І. Кириленко, І. В. Палійчук,
М. М. Рожко. – Київ : ВСВ «Медицина», 2016. – 352 с.
У виданні викладено головні питання клінічної картини,
діагностики та лікування захворювань слизової оболонки ротової
порожнини.
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Клініко-рентгологічна

4.

оцінка

ефективності

лікування хронічного гранулюю чого періодонтиту постійних
зубів у дітей: метод. рек. / МОЗ України. Укрмедпатентінформ;
укл. І. Р. Костюк, Г. М. Мельничук, В. М. Костюк [та ін.]. –
Київ, 2017. – 22 с.
У виданні описується один із етапів лікування деструктивних
форм періодонтитів, особливо в постійних постійних зубів дітей –
тимчасове пломбування кореневих каналів.
Лісецька І. С. Вплив комплексного лікування на

5.

мікробіоценозу тканин пародонта у підлітків з генералізованим
гінгівітом та хронічним гастродуоденітом / І. С. Лісецька,
М. М. Рожко, Р. В. Куцик // Современная педиатрия. – 2018. № 6. – С. 27-33.
У статті описується ефективність розробленого лікувальнопрофілактичного

комплексу,

спрямованого

на

корекцію

мікробіоценозу тканин пародонта у підлітків з катаральним
гінгівітом

та

хронічними

гастродуоденітами

шляхом

мікробіологічного моніторингу до і після лікування та у віддаленні
терміни.
6.

Мельник Н. Ю. Особенности общей анестезии в

стоматологической практике у детей / Н. Ю. Мельник,
Н.

Е.

Рутич,

Н.

В.

Дяченко

//

Здоров'я

Сер. «Педіатрія». – 2017. - № 1. – С. 20-21.
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України.

–

В статье описывается накопленный на базе ДКЛЦ ГНУ «НПЦ
ПКМ» ГУД практический опыт анестезиологического обеспечения
детей

разных

возрастных

групп

при

стоматологических

вмешательствах.
7.

Підвищення ефективності ортодонтичного лікування

зубощелепних аномалій у дітей в змінному прикусі: метод. рек.
/ МОЗ України. Укрмедпатентінформ; укл. В. Д. Куроєдова,
Т. О. Чикор, К. Л. Куроєдова. – Київ, 2016. – 24 с.
У виданні описуються зубощелепні аномалії, поширеність яких
сягає 80 %, що робить ортодонтію проблемою соціальної
значущості. Епідеміологічні показники розповсюдженості ЗЩА
різняться в окремих регіонах України від особливостей медикосоціальних та гідрохімічних умов регіонів, від вмісту фтору в
питній воді.
8.

Смоляр

Н.

І.

Лікувальна

щільність

кісткової

тканини у дітей дошкільного віку з патологією ОРА при різних
рівнях інтенсивності карієсу зубів / Н. І. Смоляр, Н. І. Бондарук
// Новини стоматології. – 2018. - № 1. – С. 43-46.
У статті описано структурно-функціональний стан кісткової
тканини у дітей дошкільного віку з патологією опорно-рухового
апарату залежно від рівнів інтенсивності карієсу зубів.
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9.

Спосіб

комплексного

лікування

хронічного

гранулюю чого періодонтиту постійних зубів у дітей : метод.
рек. / МОЗ України. Укрмедпатентінформ; укл. І. Р. Костюк,
Г. М. Мельничук. – Київ, 2017. – 32 с.
У виданні патологія періодонта,яка може бути джерелом
хронічної інтоксикації організму. Окрім того тривале запалення
верхівкового

періцемента

є

серйозною

загрозою

розвитку

хроніосептичних станів.
10.

Спосіб лікування хронічного катарального гінгівіту

у дітей та підлітків : інф. лист / П. М. Скрипников,
Т. В. Поліщук, В. І. Шинкеіич, І. П. Кайдашев; МОЗ України.
Укрмедпатентінформ. – Київ, 2018. – 3 с.
У виданні описується актуальне питання стоматології –
підвищення ефективності лікування хронічного катарального
гінгівіту у дітей та підлітків, з огляду на його високу поширеність
і тенденцію до рекурентного перебігу.
11.
змінного

Стан гігієни порожнини рота в дітей у перший період
прикусу

/

Л.

Ф.

Каськова,

Т.

Б.

Мазнюк,

С. Ч. Новікова, Л. П. Уласевич // Український стоматологічний
альманах. – 2018. - № 1. – С. 51-54.
У статті описується перший період змінного прикусу- це коли
розпочинаються

процеси

прорізування

постійних

зубів,

які

викликають певний дискомфорт у порожнині рота, больові
6

відчуття в процесі проведення індивідуальної гігєни порожнини
рота, а це, в свою чергу зумовлює щадніше чищення зубів, що
призводить до відкладення зубних нашарувань і виникнення карієсу.
12.

Терапевтична стоматологія дитячого віку / Нац. мед.

ін.-т ім.. О. О. Богомольця МОЗ Укр.; за ред.. Л. О. Хоменко. –
2-ге стереотип. вид. – Київ : Книга плюс, 2016. – Т. 1 : карієс
зубів та його ускладнення. – 432 с.; 2016. – Т. 2. – 432 с.
У виданнях висвітлено питання клініки, діагностики та
лікування основних стоматологічни х захворювань у дітей.

7

Відповідальний за
випуск:
Матеріал підготувала:

Комп’ютерний
набір та верстка:

Пономаренко О.І., директор

Дмитракова Є. С., бібліограф відділу
науково-бібліографічної та
інформаційної роботи

Дмитракова Є. С.

Відгуки та пропозиції просимо надсилати за адресою:
40030, м. Суми,
вул. Петропавлівська, 105
Сумська обласна наукова медична бібліотека
Тел/факс: 655-106
Тел: 62-23-5
Елктронна адреса sumy_mb@ukr.net

8

