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Актуальність теми Карієс тимчасових зубів у дітей є одним з 
найпоширеніших захворювань. Останнім часом закордонні дослідники розвинутих 
країн відзначають тенденцію зниження захворюваності карієсом дитячого 
контингенту, завдяки впровадженню профілактичних програм. Нажаль в Україні, як 
і в країнах ближнього зарубіжжя, спостерігається протилежна картина -  зростання 
поширеності та інтенсивності, а також різке «помолодшання» карієсу. Це зумовлено 
як відсутністю широкого впровадження профілактичних заходів на всіх рівнях 
організації дитячої стоматологічної служби, так і погіршенням екологічних та 
соціальних умов проживання і, як наслідок - зниженням імунобіологічної 
реактивності дитячого контингенту.

Провідна роль у виникненні карієсу належить карієсогенним мікроорганізмам 
порожнини рота. Карієсогенний вплив мікроорганізмів, зокрема Streptococcus 
mutans та лактобактерій, а саме їх концентрація в слині, здійснюється у формі 
зубної бляшки. Покращення гігієнічного стану порожнини рота, тобто зменшення 
кількості мікрофлори зубної бляшки, здатне зменшувати ураженість зубів карієсом. 
Тому, гігієнічне навчання і виховання є достатньо важливим з точки зору 
профілактики карієсу. Все це обумовлює необхідність проведення профілактичних 
заходів у дітей з метою підвищення резистентності твердих тканин тимчасових 
зубів, чому і присвячена дана дисертаційна робота.

Наукова новизна дисертаційної роботи не викликає сумнівів і базується на 
значній кількості клінічних і лабораторних досліджень, порівняннях результатів 
дослідження, результатах статистичної обробки матеріалу. На основі проведених 
досліджень доповнено наукові дані про поширеність та інтенсивність карієсу 
тимчасових зубів у дітей Прикарпаття. Виявлено, що поширеність карієсу 
тимчасових зубів склала 90,9% при інтенсивності каріозного процесу 3,52 зуба та 
найвищої інтенсивності карієсу 5,58 зуба. Встановлено взаємозв'язок характеру 
харчування та рівня знань батьків з ураженням зубів карієсом у дошкільнят.

Вияввлено, що високий рівень інтенсивності карієсу зубів характеризується: 
збільшенням активності кислої фосфатази на тлі зниження активності лужної 
фосфатази; вмісту фосфору та магнію; зміною вмісту кальцію, що супроводжується 
перерозподілом його фракцій з незначним збільшенням його загального рівня;
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дестабілізацією в’язкості та буферних властивостей ротової рідини, за рахунок її 
зсуву в сторону ацидозу, обумовленого зміною водневого показника.

Результати дослідження імунологічного статусу ротової рідини свідчать про 
збільшення рівня секреторного імуноглобуліну А, лізоциму та лактобацил у дітей із 

. віком. При високому рівні інтенсивності карієсу зубів встановлено знижений рівень 
секреторного імуноглобуліну А, вмісту лізоциму та концентрації лактобацил дітей із 
концентрацією порівняно з дітьми із низьким рівнем інтенсивності карієсу 
тимчасових зубів. Імунологічні зміни в ротової рідини дітей свідчать про зниження 
захисних можливостей ротової порожнини.

Дисертантом науково обґрунтовано та доведено клінічну ефективність 
розробленого комплексу профілактичних заходів у дітей із урахуванням рівнів 
інтенсивності карієсу тимчасових зубів.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій. 
Дисертаційна робота є фрагментом планової науково-дослідної роботи кафедри 
стоматології ННІПО, ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 
університет» - «Комплексна оцінка та оптимізація методів прогнозування, 
діагностики та лікування стоматологічних захворювань у населення різних вікових 
груп». Державна реєстрація № 0114U001788. Дисертант був виконавцем окремих 
фрагментів цієї роботи.

Мета дослідження -підвищення ефективності профілактичних заходів карієсу 
тимчасових зубів у дітей, які проживають на території Прикарпаття.

Об’єктом дослідження були тверді тканини тимчасових зубів, ротова рідина 
дітей віком від 2 до 6 років.

Предмет дослідження: біохімічні, морфологічні, імунологічні та
мікробіологічні зміни ротової рідини у дітей при різних рівнях інтенсивності карієсу 
тимчасових зубів та в процесі застосування профілактичних заходів.

Методи дослідження: епідеміологічні; клінічні - обстеження дітей із 
використанням індексної оцінки стану твердих тканин зубів, гігієни ротової 
порожнини; соціологічні - для оцінки рівня гігієнічних знань батьків по догляду за 
порожниною рота та характером харчування дітей; біохімічні; морфологічні; 
імунологічні та мікробіологічні; математично-статистичні - для оцінки вірогідності 
отриманих даних, які дали змогу виконати роботу на достатньосу науковому рівні. 
Мета дослідження дисертантом досягнута, що підтверджують результати 
спостереження за дітьми протягом двох років.

Практичне значення результатів дослідження. Отримані результати 
поширеності й інтенсивності карієсу тимчасових зубів у дітей дошкільного віку 
можуть бути використані для надання ефективної стоматологічної допомоги 
дитячому населенню.
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Отримані результати біохімічних та морфологічних досліджень ротової рідини 
можуть бути використані для прогнозування розвитку карієсу тимчасових зубів та 
сприятимуть плануванню оптимальних лікувально-профілактичних заходів.

Розроблено комплекс ранньої профілактики карієсу тимчасових зубів, метою 
. якого є забезпечення оптимальних умов для формування карієсрезистентної емалі. 

Комплекс передбачає: гігієнічне навчання та виховання дітей; регулярний догляд та 
проведення професійної гігієни порожнини рота; герметизацію фісур із 
використанням герметика «Fissurit FX»; проведення глибокого фторування 
препаратом «Глуфторед»; аплікації фторвмісного лаку «Bifluorid-12»; дітям із 
високим та дуже високим рівнем інтенсивності карієсу рекомендовано чищення зубів 
зубною пастою «AMIFLUOR», а дітям із середнім та низьким рівнем інтенсивності 
карієсу зубними пастами «LAKALUT baby» і «MINERALIN Kids»; введення дітям у 
раціон морської капусти у вигляді порошку.

Дітям із високим та дуже високим рівнем інтенсивності карієсу тимчасових зубів 
для підвищення резистентності організму рекомендовано один курс на рік ендогенно 
препарат «Імунал плюс С».

Впровадження результатів дослідження. Запропонований спосіб профілактики 
карієсу тимчасових зубів у дітей впроваджено в клінічну практику: дитячого 
відділення стоматологічного медичного центру Львівського національного 
медичного університету ім. Данила Галицького, кафедри терапевтичної стоматології 
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. 
Горбачевського»; університетської стоматологічної поліклініки ДВНЗ 
«Ужгородський національний університет»; Центру стоматології університетської 
клініки ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» та в 
лікувальний процес міської дитячої стоматологічної поліклініки м. Івано- 
Франківська.

Основні наукові і практичні положення дисертаційної роботи впроваджено в 
навчальний процес й при практичній підготовці студентів кафедр профільних вузів 
м.Львів, м Тернопіль, м.Чернівці, м Івано-Франківськ.

За темою дисертації надруковано 11 робіт, у тому числі 6 статей у наукових 
фахових виданнях України, 2 статті в міжнародних виданнях (Росія, Словенія), 
З публікації в матеріалах науково-практичних конференцій.

Дисертанту можна було б оформити правоохоронні документи (патент 
України) на спосіб профілактики та видати інформаційний лист, що дасть 
можливість більш широко впровадити результати дослідження в практичну охорону 
здоров'я.

Оцінка змісту дисертації. Дисертація написана державною мовою і 
складається зі вступу, огляду літератури, розділу матеріали і методи дослідження, 
трьох розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів
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дослідження, висновків, практичних рекомендацій та списку літературних джерел, 
що містить 243 назви джерела (з них 174 кирилицею та 69 латиницею). Робота має 
28 таблиць та 63 рисунки. Дисертація викладена на 156 сторінках комп’ютерного 
тексту і містить додатки.

РОЗДІЛ 1 КАРІЄС ЗУБІВ У ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ -  СУЧАСНА 
ПРОБЛЕМА ДИТЯЧОЇ СТОМАТОЛОГІЇ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) має 2 
підрозділи, викладений на 29 сторінках.

1.1 .Поширеність карієсу зубів у дітей дошкільного віку та чинники ризику 
його виникнення, в якому зібрані всі сучасні дані різних регіонів України та за її 
межами про показники карієсу та визначені з наукових даних найбільш важливі 
чинники виникнення карієсу.

1.2.Особливості лікування та сучасні аспекти профілактики карієсу зубів у 
дітей дошкільного віку, розкриває відомості про сучасні способи, які 
використовуються в дитячій стоматології для профілактики і лікування карієсу.

Розділ закінчується коротким узагальненням, яке вказує на необхідність 
вивчення показників карієсу та основних чинників його виникнення у 
дошкільнят та спонукає до проведення подальших досліджень.

Усі питання розкриті в достатній мірі, матеріал викладений логічно у 
відповідності до завдань та мети роботи, що свідчить про грамотність дисертанта, 
його уміння критично мислити. Використані літературні джерела сучасні, 
інформативні та повністю відповідають тематиці дисертаційної роботи.

РОЗДІЛ 2 Матеріали і методи дослідження викладений на 13 сторінках. 
Розділ має 4 підрозділи. .

2.1.Об’єм і методи клінічних досліджень: представлена кількість обстежених 
дітей та описані клінічні методики. Для оцінки поширеності карієсу обстежено 
505 дітей у дошкільних закладах міста Івано-Франківська. Серед обстежених 
дітей було дворічного віку 96 дітей, трирічного віку 97 дітей, чотирьохрічного 
віку 97 дітей, п’ятирічного віку 95 дітей та 120 дітей шестирічного віку.

Окрім того під спостереженням знаходилися 200 дітей трьохрічного віку, 
яким проводилися профілактичні заходи.

2.2.Соціологічні методи дослідження
Із метою визначення рівня санітарно-гігієнічних знань було проведено 

опитування 198 батьків дітей, що знаходилися під спостереженням.
2.3.Лабораторні методи дослідження -  цей підрозділ має 3 рисунки, які 

об'єктивізують запропоновані методи дослідження. Представлені методики 
біохімічних досліджень ротової рідини, зокрема, визначення вмісту загального 
кальцію, неорганічного фосфору, активності лужної та кислої фосфатази, вміст 
магнію, водневий показник та в ’язкість.
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Мінералізувальні властивості ротової рідини оцінювали за показниками 
мікрокристалізації та мінералізувального потенціалу. Біохімічні та біофізичні 
дослідження ротової рідини проводили у 105 дітей.

Визначали рівень секреторного імуноглобуліну класу A (slgA) у 83 дітей.
Окрім того було проведено визначення концентрації Lactobacilli fermentum 

(КУО/мл) уротовій рідині 83 дітей.
2.4 Варіаційно-статистичні методи опрацювання результатів дослідження. 

Результати клінічних, лабораторних та соціологічних досліджень 
опрацьовували з використанням прикладних програм для статистичного аналізу 
«Microsoft Excel», «Statistica» та «Stat Soft 7.0», класичних методів варіаційної 
статистики з використанням середніх величин і оцінкою їхньої вірогідності та 
парного кореляційного аналізу.

Всі підрозділи описані в достатній мірі, лаконічно, що дає можливість чітко 
усвідомити методики дослідження .Методи дослідження відповідають завданням, 
сучасні.

Взагалі ж даний розділ інформативний, відповідає подальшим дослідженням 
дисертанта.
РОЗДІЛ З ПОШИРЕНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНИХ ПРОЯВІВ 
КАРІЄСУ ТИМЧАСОВИХ ЗУБІВ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

3.1 .Ураженість карієсом тимчасових зубів у дітей
Поширеність карієсу тимчасових зубів у дітей дошкільного віку становить 

(90,95±2,66) %, інтенсивність карієсу (3,52±0,43) зуба, найвища інтенсивність карієсу 
(5,58±0,79) зуба. У (13,65±1,97) % дітей виявлено низький рівень інтенсивності 
карієсу, середній -  у (69,18±2,63) %, високий та дуже високий -  у (17,16±3,97) % 
дітей. Потреба у стоматологічній допомозі дітям, у середньому, складає 97,5%, що 
свідчить про її високу необхідність в усіх вікових групах. Отримані дані вказують на 
значну ураженість карієсом тимчасових зубів у дошкільнят, що потрубує досліджень 
для виявлення основних причин виникнення карієсу.

3.2.Взаємозв'язок карієсу зубів із харчуванням дітей дошкільного віку
Із метою виявлення карієсогенних факторів та уподобань дітей було проведено 

анкетування їхніх батьків. Отримані результати в групі дітей із високою 
інтенсивністю карієсу вказують наступне: нічне вигодовування до 20 місяців 
підтвердило (31,88±6,74) % батьків; (64,74±3,02) % дітей засинали з пляшечкою 
суміші; (67,62±2,96) % дітей використовували пустишку; (43,65±3,16) % дітей 
розпочали споживати солодощі з 1 року; (35,84±3,16) % дітей часто в раціоні 
споживали льодяники, іриски та вафлі; (77,03±2,66) % дітей в більшості випадків 
вживають м’яку їжу; (44,13±3,01) % дітей споживали картоплю, мучні вироби, а в 
меншій кількості молочні продукти та крупи. Проведений кореляційний аналіз 
результатів анкетування свідчать про взаємозв’язок між високою інтенсивністю
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карієсу та неправильним раціоном, зокрема карієсогенними продуктами, багатими на 
вуглеводи (вживанням солодощів із 2 років, часте вживання у раціоні льодяників, 
мучних виробів), грудним вигодовуванням, що тривало більше 1 року і недостатньою 
мотивацією та обізнаністю батьків щодо попередження виникнення карієсу 

. тимчасових зубів.
З.З.Рівень санітарно-гігієнічних знань батьків та гігієни ротової 

порожнини дітей
Результати проведеного соціологічного дослідження (анкетування) свідчать про 
недостатній рівень гігієнічних знань по догляду за ротовою порожниною у батьків 
дітей із високим індексом кп зубів. Так (24,47±2,65) % опитуваних, вважають 
необхідним звертатися до лікаря-стоматолога лише тоді, коли болить зуб. 
Отримують інформацію по догляду за порожниною рота у стоматолога лише 
(38,45±3,45) % респондентів, у той час, як більше половини, а саме (55,23±3,87) % 
респондентів, вважають гігієнічний стан ротової порожнини своєї дитини 
«добрим».
Серед дітей із низьким індексом кп добрий стан гігієни порожнини рота
констатовано у (37,31±2,44) %, проти (22,31 ±2,21) % дітей із високим індексом кп.
Окрім того, в дітей із високим індексом кп виявлено значний відсоток із
незадовільною (19,40±2,12) %, поганою (26,50±1,27) % та дуже поганою (7,37±1,57) 
% гігієною РП, порівняно з групою дітей з низьким індексом кп. Констатовано, що з 
віком покращується гігієнічний стан ротової порожнини, як у дітей з високим так і 
низьким індексом кп. Виявлено низький рівень знань у батьків дітей по догляду за 
ротовою порожниною та низьку якість гігієни ротової порожнини в їхніх дітей. 
Добру та задовільну гігієну ротової порожнини частіше виявлено в дітей із низьким 
рівнем інтенсивності карієсу ((37,31±2,44) % і (44,28±3,24) %), порівняно з дітьми з 
високим рівнем карієсу.

Розділ 3 інформативний, добре ілюстрований рисунками, таблицями,
статистично оброблений, отримані вірогідні результати, які є підгрунтям для 
подальших досліджень дисертанта з метою визначення гомеостазу порожнини рота 
у обстежуваних дітей..

РОЗДІЛ 4. ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
4.1 .Фізичні та біохімічні показники ротової рідини в дітей

Аналіз загального Са з урахуванням інтенсивності карієсу свідчить, що серед 
дітей із високим та дуже високим рівнем інтенсивності карієсу є значно вищим, 
порівняно з показниками дітей із середнім та низьким рівнем інтенсивності не 
залежно від віку. Водночас, серед дітей 3 - 4  років із високим та дуже високим 
рівнем інтенсивності карієсу, концентрація загального кальцію була нижчою в 
порівнянні з групою дітей 5 - 6  років.
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Аналіз за рівнями інтенсивності карієсу свідчить, що в групі дітей 3 -  4 і 5-6 
років із високим та дуже високим рівнем карієсу вміст Р і магнію був нижчим, у 
порівнянні з дітьми з середнім та низьким рівнем інтенсивності карієсу.

Важлива роль у процесах мінералізації належить фосфатазам. У ротовій рідині 
. дітей дошкільного віку з високим та дуже високим рівнем інтенсивності карієсу 

встановлено суттєве зниження активності лужної фосфатази ((0,063±0,0009) нмоль/хв 
в 1 мл, р<0,001) на тлі підвищеної активності кислої фосфатази ((0,301 ±0,002) 
нмоль/хв в 1 мл, р<0,001), збільшення в’язкості ротової рідини ((1,52±0,01) відн. од., 
р<0,001) та зсуву водневого показника в сторону ацидозу ((6,51 ±0,02), р<0,001), 
відносно дітей із низьким рівнем інтенсивності карієсу.

4.2.Морфологічна структура ротової рідини в дітей
Дослідження мінералізувальних властивостей РР свідчать, що 

мікрокристалізація змінюється з віком дітей. Серед дітей 3 - 4  років із високим 
та дуже високим рівнем інтенсивності карієсу, мінералізувальний потенціал РР 
склав (1,95±0,009) бала і був значно нижчим, порівняно зі значенням, 
отриманим у дітей із середнім та низьким рівнем інтенсивності ((2,02±0,01) і, 
відповідно, (2,09±0,006) бала, р<0,001). У дітей 5 - 6  років нами виявлена 
аналогічна тенденція.

4.3.Стан місцевого імунітету ротової порожнини в дітей Дослідження 
імунологічного статусу РР дітей дошкільного віку свідчать, що рівень лізоциму 
в дітей 3 -  4 та 5 -  6 років із високою та дуже високою інтенсивністю карієсу 
складає (27,84±0,52) мкг/мл і, відповідно, (29,44±0,26) мкг/мл та був нижчим, 
порівняно з дітьми з середнім та низьким рівнем інтенсивності карієсу 
((29,75±0,25) мкг/мл і (31,48±0,10) мкг/мл та (31,47±0,06) мкг/мл і (32,27±0,16) 
мкг/мл відповідно (р<0,001)).

Рівень slgA у дітей всіх вікових груп із високою та дуже високою 
інтенсивністю карієсу був нижчим порівняно з дітьми з низьким та середнім 
рівнем інтенсивності карієсу.

4.4.0цінка вмісту лактобацил у ротовій рідині дітей
При аналізі вмісту лактобацил у РР у дітей, як маркера розвитку карієсу, 

констатована вища їхня концентрація і, як наслідок, вищий ризик розвитку 
карієсу в дітей 5 - 6  років, порівняно з дітьми 3 - 4  років.

Розділ ілюстрований таблицями і рисунками, достатньо інформативний, 
ретельно описані отримані результати, проведена статистична обробка 
матеріалу.

Проведені лабораторні дослідження підтверджують наявність 
карієсогенної ситуації у досліджуваних груп дітей. Отримані дані слугували 
основою розробки диференційованих карієспрофілактичних заходів у 
дошкільнят.
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В кінці розділу слід зробити узагальнення отриманих результатів для 
обгрунтування подальших досліджень з метою профілактики карієсу у 
обстежуваних груп дітей.

РОЗДІЛ 5. ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ 
. КАРІЄОІРОФІЛАКТИЧНИХЗАХОДІВУДГІЕЙДОШКІЛЬНОГОВІКУ

5.1 .Клінічна оцінка ефективності лікувально-профілактичного комплексу в дітей 
дошкільного віку

За два роки від початку дослідження виявлено суттєве зростання 
інтенсивності карієсу в дітей контрольної групи, у порівнянні з основною, де був 
впроваджений запропонований ЛПК. В дітей основної групи з високим, середнім та 
низьким рівнем інтенсивності каріозного процесу виявлено незначне зростання 
інтенсивності карієсу, як за 1, так і за 2 роки після впровадження ЛПК, порівняно зі 
значеннями отриманими до проведення лікувально-профілактичних заходів 
(р>0,05). Привертає увагу і той факт, що в дітей основної групи з різними рівнями 
інтенсивності каріозного процесу за 2 роки після впровадження ЛПК констатовано 
мінімальне зростання приросту інтенсивності карієсу від показників, отриманих до 
його впровадження.

Редукція приросту інтенсивності карієсу в дітей основної групи з високим, 
низьким та середнім рівнем інтенсивності карієсу склала за рік після 
впровадження ЛПК 50%, 23,52% та 60% відповідно, а за 2 роки після 
впровадження ЛПК -  77,61%, 62,5% та 70,58% відповідно.

5.2.Вплив лікувально-профілактичних заходів на біохімічні та фізичні 
показники РР дітей. Запровадження комплексу лікувально-профілактичних 
заходів у дітей дозволило досягнути змін біохімічних, фізичних та 
імунологічних показників ротової рідини від їхніх початкових значень, а саме: 
зниження активності кислої фосфатази і підвищення активності лужної 
фосфатази, зниження концентрації загального кальцію, збільшення рівня 
неорганічного фосфору і Mg, зниження в ’язкості ротової рідини, зростання 
водневого показника.

5.3.Влив лікувально-профілактичних заходів на імунологічні властивості 
РР в дітей із карієсом тимчасових зубів При імунологічному аналізі 
встановлено, що в дітей основної та контрольної груп до початку дослідження 
рівень slgA практично не відрізнявся. За 6 місяців після впровадження ЛПК у 
дітей основної групи рівень slgA, порівняно з дітьми контрольної групи, значно 
зріс -  (0,19±0,005), проти (0,16±0,004) г/л (р<0,001). Привертає увагу і зміна 
рівня slgA в групах від свого початкового рівня. Так, у дітей основної групи за 6 
місяців після впровадження ЛПК рівень slgA від початкового зріс в 1,2 раза 
(р<0,001), а в контрольній групі від початку дослідження суттєвих змін рівня 
slgA не виявлено (р>0,05).
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Розділ закінчується коротким узагальненням, яке можна було б розширити. 
Взагалі ж дані, отримані дисертантом вказують на результативність проведених 
заходів у дітей, що важливо для підтриманння їх стоматологічного здоров'я. 
Мета, яка була поставлена дисертантом, виконана, про що свідчать дані 

. статистичної обробки матеріалу.
В розділі «Аналіз і узагальнення отриманих результатів» автор аналізує 

результати дослідження, співставляє їх з даними літератури, підводить підсумки 
своєї роботи та підходить до основних теоретичних узагальнень та практичних 
рекомендацій.

Висновки сформульовані на основі клінічного, лабораторного, аналітичного, 
морфоклінічного, гістологічного, статистичного дослідження автора достатньої 
кількості пацієнтів, відповідають меті та поставленим завданням, чітко 
сформульовані та аргументовані.

Отримані результати дослідження повністю висвітлені в друкованих працях і 
доповідях. Автореферат оформлений згідно з вимогами та повністю відображає 
зміст дисертації.

По тексту дисертації є незначна кількість описок, стилістичних неточностей. 
Зроблені зауваження та побажання ні в якій мірі не зменшують важливість даного 
дослідження, яке є важливим для дитячої стоматології.

В плані дискусії прошу дати відповіді на такі запитання.
І.Чому у дітей із високим і дуже високим рівнем інтенсивності карієсу показник 
загального кальцію значно вищий, ніж у дітей із середнім та низьким рівнем 
інтенсивності?
2. «Гігієнічне навчання та виховання батьків.,.» - так звучить у Ваших практичних 
рекомендаціях. В чому його суть?
3. Ви рекомендуєте дітям застосовувати препарат «Імунал плюс С» по 1 мл 3 рази на 
день, протягом 7 днів (курс). Чи погоджували Ви це призначення з педіатром?

Заключення.
Дисертаційна робота Черепюк Олени Миколаївни «Обґрунтування ранньої 

профілактики карієсу тимчасових зубів у дітей Прикарпаття», представлена на 
здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.22 -  
стоматологія, являє собою закінчене наукове дослідження, в якому наведене 
теоретичне узагальнення і нове вирішення актуальної задачі дитячої стоматології, що 
полягає у підвищенні ефективності профілактики карієсу тимчасових зубів у дітей 
дошкільного віку шляхом клінічно-лабораторного обґрунтування та впровадження 
комплексу диференційованих профілактичних заходів, що спрямовані на підвищення 
карієсрезистентності емалі.

За своєю актуальністю, метою і завданням дослідження, достовірністю і 
обґрунтованістю отриманих результатів, висновків і практичному значенню
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дисертація Черепюк Олени Миколаївни «Обґрунтування ранньої профілактики 
карієсу тимчасових зубів у дітей Прикарпаття», представленої на здобуття наукового 
ступеня кандидата медичних наук повністю відповідає вимогам пункту 11 
«Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету 

. Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 (зі змінами, внесеними згідно з 
Постановами КМ №656 від 19.08.2015р. і №1159 від 30.12. 2015р.), а її автор 
заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата медичних наук за 
спеціальністю 14.01.22 -  стоматологія.

Офіційний опонент завідувач кафедри 
дитячої терапевтичної стоматології з 
профілактикою стоматологічних захворювань 
ВДНЗУ «УМСА», м. Полтава, 
доктор медичних наук, професор


