


Первинна профілактика - це комплекс державних, соціальних і медичних

заходів, спрямованих на попередження виникнення стоматологічних

захворювань. Вона передбачає оздоровлення порожнини рота в результаті:

1) санітарної освіти населення з гігієни порожнини рота;

2) розробки програм харчування, спрямованих на поліпшення стану і раціону

харчування;

3) періодичного обстеження порожнини рота у лікаря для попередження

захворювань.

Основна роль стоматологічного персоналу на цьому рівні зводиться до 

санітарної освіти, навчання медичних працівників і населення методам 

профілактики, здійснення контролю за ефективністю профілактичних заходів.

Вторинна профілактика передбачає терапевтичне втручання при ранніх

ознаках і симптомах захворювання з метою запобігання його розвитку. 

Завдання вторинної профілактики - санітарна освіта з гігієни порожнини рота, 

що стосується видалення зубної бляшки, аплікації препаратів фтору і

ремінералізуючих речовин при первинних каріозних ураженнях зубів, а також

виявлення та усунення причин акумуляції бляшки, в тому числі зубного 

каменю. Сюди можна віднести і планове лікування карієсу зубів і хвороб 

періодонта на ранніх стадіях захворювань.

Третинна профілактика включає лікування захворювань і спрямована на 

запобігання їх прогресування, попередження ускладнень та наслідків, 

відновлення втраченої функції зубощелепної системи в результаті втрати зубів

за допомогою протезів та інших засобів.



Жувальна гумка може застосовуватись 

після їжі для механічного очищення зубів від 

нальоту,стимуляції слиновиділення і 

освіжування порожнини рота. Але треба 

пам’ятати,що жувати її потрібно 

безпосиредньо після їжі протягом 3-5 

хвилин, поки в роті відчувається солодкий 

присмак.

Полоскання порожнини рота є одним із 

найстаріших і найбільш доступних 

способів. У той же час це досить дієвий 

метод гігієни, метою якої є звільнення 

порожнини рота від залишків їжі. Для цього 

слід полоскати рот, роблячи енергійні рухи 

мімічної жувальної мускулатури протягом 

декількох хвилин після їжі,особливо після 

солодкої їжі.

Профілактика захворювань зубів.
Чищення зубів щіткою повинне бути спрямоване на повне очищення 

навіть у  важкодоступних місцях. Найчастіше використовуються зубні 

щітки середньої жорсткості. Доцільно чистити зуби двічі на день . 





Профілактика стоматологічних захворювань в 

сучасній стоматології:
- це правильний раціон харчування, до складу якого входить достатня

кількість білкової їжі, амінокислот, мікроелементів і вітамінних сполук. 

Особливо важливо налагодити режим харчування у дітей при 

прорізуванні зубів. Харчування має містити продукти, багаті кальцієм і

фтором;

- це вживання в їжу вітамінних добавок, а також збалансованих

комплексів на основі фтору і кальцію. Такі добавки та вітаміни

приймаються чітко позначеними курсами. Тривалість кожного курсу 

залежить від віку і стану зубів пацієнта;
- це ретельне пережовування їжі, дотримання гігієни порожнини рота і

зубів (використання як профілактичних, так і лікувальних зубних паст),

регулярне обстеження у стоматолога.





Профилактика  стоматологических заболеваний: Учебн. 

пособие для студентов стоматологического факультета,
врачей-интернов / В.И.Куцевляк, В.В. Никонов, А.В. 
Самсонов и др.; под ред. В.И. Куцевляка. – Харьков: ХГМУ, 
2001. – 217 с. – Рус.яз.

Представлены современные концепции возникновения 
кариеса зубов, заболеваний пародонта, зубочелюстных 

аномалий. Рассмотрены традиционные методы и 
новейшие достижения в профилактике основных 
стоматологических заболеваний.

Нестюрічева, Н. П.
Практикум з предмета хвороби зубів і порожнини рота 

[Текст] : навч. посібн. для студ. вищ. мед. навч. закл. І-ІІ р. 

акред. / Н. П. Нестюрічева; За ред. І.В. Роздольського. - К. : 
Здоров'я, 2003. - 156 с. : Іл. - ISBN 5-311-01313-3 

Даний практикум відповідає вимогам чинної навчальної 
програми з предмета “Хвороби зубів і порожнини рота” за 
спеціальністю “Лікувальна справа”.

До кожного заняття розроблено детальну інструкцію,яка 
містить план заняття, розподіл часу відповідно до етапів 

вивчення теми, рекомендовано методи навчання та 
контролю знань.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів I – II рівнів 
акредитації.



Мельниченко, Э. М.
Профилактика стоматологических заболеваний [Текст] : 

Учеб. пособие для студ. стомат. ф-тов мед. ин-тов / Э. М. 
Мельниченко. - Минск : Вышэйшая школа, 1990. - 160 с. -
ISBN 5-339-00406-6 

Рассматривается первичная, вторичная, 
индивидуальная, массовая профилактика кариеса, 
болезней пародонта, аномалий зубов и прикуса, 
деформаций челюстно-лицевой области, флюороза и 
других некариозных поражений твердых тканей зубов.

Для студентов стоматологических институтов 
(факультетов). Может использоваться при подготовке 

средних медицинских работников стоматологического 
профиля.

Федоров Ю.А.
Профилактика заболеваний зубов и полости рта. – Л.: 

Медицина, 1979. - 144 с., ил.
На основании обобщения и анализа данных 

литературы, собственных экспериментальных 
исследований и клинических наблюдений автор дает 
описание современных методов профилактики 
стоматологических заболеваний. Результаты многолетних 
исследований и  практический опыт автора позволили 

предложить новые комплексные схемы и лечебно-
профилактические зубные пасты для предупреждения 
кариеса зубов и заболеваний пародонта.

Книга содержит 28 рисунков, 25 таблиц и список 
рекомендуемой литературы.



Смоляр Н.І., Масний З.П.,Поліканова Л.Г.
Профілактика стоматологічних захворювань у дітей. –

Львів: Світ, 1995. – 152 с.: іл. Бібліогр.: 149 с. – ISBN 5-7773-0135-
5

У навчальному посібнику викладено анатомо-фізіологічні
особливості ротової порожнини у дітей. Наведено дані про 
поширення стоматологічних захворювань, методи обстеження 
та критерії стоматологічного статусу дитини. Узагальнено 
відомості з профілактики карієсу, захворювань пародонта та 
зубощелепових аномалій у дітей. Викладена методика 

гігієнічного навчання дітей та організації комплексної системи 
профілактики стоматологічних захворювань.

Для студентів стоматологічних і педіатричних факультетів  
медичних інститутів.   

Данилевський, М. Ф.
Захворювання слизової оболонки порожнини рота [Текст] : 

Навч. посіб. для студ. вищ. мед. закл. освіти III-IV рівнів
акредитації / М. Ф. Данилевський, О. Ф. Несин, Ж. І. Рахній ; За 
ред. проф. М.Ф. Данилевського. - К. : Здоров'я, 1998. - 408 с. : 
Іл.150. - ISBN 5-311-02745-2 

У навчальному посібнику на сучасному рівні висвітлені 

питання етіології, патогенезу, клініки, морфології, 
діагностики,лікування та профілактики близько 200 
захворювань слизової оболонки порожнини рота і губ.

Видання ілюстроване 150 кольоровими малюнками.
Для студентів стоматологічних факультетів, субординаторів, 

інтернів. Корисні відомості  знайдуть для себе 
дерматологи,оториноларингологи й лікарі іншого фаху.






