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У збірнику наукових праць наведені матеріали Першої (V) Міжнародної 

науково-практичної конференції «Стоматологія Придніпров’я», яка відбулась 

19 квітня 2019 року. Представлені роботи присвячені питанням профілактики, 

діагностики та лікування основних стоматологічних захворювань з 

відображенням еспериментальних, теоретичних, клінічних та науково-

методичних питань сучасної стоматології.   

Наукові дослідження були виконані на кафедрах стоматологічного профілю та 

суміжних дисциплін медичних ВНЗ, а також в закладах практичної охорони 

здоров’я.  
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УНАОЧНЕННЯ НАВЧАННЯ ПРИ ВІДПРАЦЮВАННІ СТУДЕНТАМИ 

ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК З ВИКОРИСТАННЯМ ФАНТОМУ ПУЛЬПИ 

ЗУБА 

Салюк О.Д., Степанський О.Д., Міщенко Д.О. 

ДЗ «Дніпропетровська медична академія» 

Актуальність: Висока значимість оволодіння практичними навичками 

студентами ставить питання про пошуки унаочнення симуляційних засобів, які 

при цьому використовуються.  Сьогодні фантомний курс кафедри 

терапевтичної стоматології Дніпропетровської медичної академії оновлений 

сучасними фантомами, які дають унікальну можливість з їх допомогою 

відпрацювати основні навички.   

Метою нашої роботи стало вдосконалення імітатора пульпи  зуба для 

виконання практичних навичок ампутації та екстирпації пульпи. 

Матеріали та методи. Проведено порівняльну оцінку відпрацювання 

практичних навичок ампутації та екстирпації пульпи з використанням 

ендодонтичного фантому та фантому коронкової і кореневої пульпи (автори 

рацпропозиції Миронова В.В., Салюк О.Д.). 

Результати та їх обговорення. Було встановлено, що названий фантом пульпи 

впорівнянні з ендодонтичним фантомом більш реалістично відтворює відчуття 

при видаленні пульпи, оскільки пульпа є сполучною тканиною і являє собою 

досить щільний тяж. А внутрішня порожнина  ендодонтичного фантому, хоча і 

заповнена речовиною червоного кольору (імітуючи рясне кровопостачання), за 

своєю консистенцією зовсім не нагадує пульпу. 

Висновки. Фантом коронкової та кореневої пульпи дозволяє проводити 

навчання та перевірку правильності виконання навичок з її видалення, готуючи 

студента до роботи в клінічних умовах. Його можна використовувати як на 

видаленому справжньому зубі, так і на ендодонтичному фантомі. 

 

ПРОФІЛАКТИКА ОСНОВНИХ СТОМАТОЛОГІЧНИХ 

ЗАХВОРЮВАНЬ У ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ 

О.Д.Салюк 

Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства 

охорони здоровʼя України» 

Частка людей похилого віку зростає високими темпами як в розвинених 

країнах, так і в країнах, що розвиваються. Зараз Україна входить до тридцятки 

демографічно найбільш старих країн світу (Чайковська В.В., 2003). Згідно з 

національним демографічним прогнозом,  до 2025 року частка осіб віком понад 

60 років досягне чверті від загальної кількості населення, а людей віком 65 

років і старше – 18,4%. Збільшення частки людей похилого віку в загальній 

структурі населення країни визначає необхідність розвитку та вдосконалення 

геріатричного напряму у роботі медичних закладів (Хаджинова Н.А., 2008). 

Гостро постає питання про необхідність забезпечення осіб похилого віку 

адекватною стоматологічною допомогою. 


