
Міністерство охорони здоров’я України 

Державний вищий навчальний заклад 

« Івано-Франківський  національний медичний університет» 

Наукова бібліотека 

 

 

Карієс у дітей 

( Бібліографічний покажчик  ) 

 

 

 

м.Івано-Франківськ 

2017 



Відповідальний за випуск - директор бібліотеки М.М.Татарин 

 

Укладачі-зав. інформаційно-бібліографічним відділом Г.М.Якимович, 

  головний бібліограф  - Л.М.Заровецька 

 

Набір і комп’ютерна верстка – головний бібліограф Л.М. Заровецька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     Карієс у дітей є найбільш поширеним хронічним захворюванням дитячого 

віку. У минулому, стандартом першого звернення до стоматолога вважався вік 3 

років, тепер, у зв'язку із зростанням поширеності карієсу зубів у дітей раннього 

віку в усьому світі, рекомендовано проходження стоматолога у віці 1 року.  

     Збільшення кількості карієсу зубів у дітей раннього віку диктує не тільки 

необхідність ранніх візитів до стоматолога, але і широке ведення стоматологами 

та педіатрами санітарно- просвітницької роботи серед батьків по 

профілактичній програмі догляду за порожниною рота в ранньому дитячому 

віці. Карієс у дітей є особливо небезпечною формою карієсу, який впливає на 

молочні зуби немовлят і дітей дошкільного віку.  

    Дитячий карієс при відсутності лікування схильний до швидкого 

прогресування. Тим не менш, при ранньому виявленні карієсу і корекції 

факторів ризику, відповідальних за нього, ранній дитячий карієс може бути 

відвернений або різко загальмований.  

    Таким чином, важливо, щоб батьки формували здорові звички і проводили 

регулярні профілактичні стоматологічні огляди для своїх дітей, якомога раніше. 

З метою профілактики карієсу у дітей та його лікування, рекомендується перші 

відвідини стоматолога у віці 1 року, при цьому відвідуванні оцінюється стан 

ротової порожнини і існуючі чинники ризику розвитку карієсу.  
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