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ПЕРЕДМОВА
За статистикою, кожний третій житель планети – дитина. Дітям “людство зобов’язане дати краще, що воно має” – так визначено в Декларації прав дитини, прийнятої Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй у 1959 році.
Турбота про дітей – поняття багатогранне, що охоплює широке коло проблем: підвищення матеріального добробуту народу, виховання і навчання підростаючого покоління,
збереження і зміцнення його здоров’я як найважливішого суспільного потенціалу.
Охорона материнства і дитинства, турбота про здоров’я і правильний розвиток
дитини визначають напрямок медицини як науки, побудованої на принципі профілактики хвороб. Профілактична спрямованість – основа охорони здоров’я України. Особ
ливої актуальності цьому надає Указ Президента України № 475/2002 від 21 травня
2002 року “Про Програму профілактики та лікування стоматологічних захворювань
на 2002–2007 роки”.
Зубощелепні аномалії у дітей – досить поширена патологія, яка, за даними різних
авторів, коливається в межах від 11,4 до 71,7 %. На жаль, останніми роками спостерігається тенденція до збільшення поширеності та ступеня тяжкості основних стоматологічних хвороб і зубощелепно-лицевих аномалій, зокрема це пов’язано зі змінами
економічних, соціальних і екологічних умов, що й обумовлює першочергову важливість проблеми їх профілактики.
Умови, які сприяють нормальному розвиткові дитини, так само як і усунення чинників, які призводять до розвитку зубощелепно-лицевих аномалій на ранніх стадіях,
позбавляють лікарів-ортодонтів від подальшого складного і тривалого лікування.
Тому профілактика зубощелепно-лицевих аномалій у дітей різного віку – одне
з важливих завдань стоматології. Його значимість визначається взаємозв’язком зубощелепних аномалій із хворобами зубів, ясен, слизової оболонки порожнини рота,
скронево-нижньощелепних суглобів, із загальними порушеннями інших органів і систем (опорно-рухової, травної, дихальної, серцево-судинної та інших) і, що найбільш
важливо, – із порушеннями психіки, до яких призводять тяжкі зубощелепно-лицеві
аномалії та вади розвитку.
Профілактична ортодонтія – це комплекс засобів, спрямованих на запобігання
та усунення етіологічних і патогенетичних факторів, які призводять до передчасної
втрати зубів, розвитку зубощелепно-лицевих аномалій та деформацій прикусу, хвороб
скронево-нижньощелепних суглобів тощо. Завдання профілактичної ортодонтії такі:
1. Позитивний вплив на загальний стан вагітних жінок та дітей.
2. Проведення організаційних та лікувальних засобів, які забезпечують своєчасне виявлення й усунення факторів ризику розвитку зубощелепно-лицевих аномалій та
деформацій прикусу.
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Зубощелепно-лицева система дитини, як і весь організм, формується під постійним впливом функцій, які, у свою чергу, змінюються залежно від таких умов: вигодовування дитини, складу та консистенції їжі, перенесених хвороб, способу дихання,
різних звичок та стану організму в цілому.
Щелепи дитини від щелеп дорослої людини відрізняються незакінченою мінералізацією, тому вони легше піддаються впливу зовнішніх та внутрішніх факторів
і змінюють свою форму і розміри. Зміни функціонального навантаження також відбиваються на формі та розмірах щелеп та інших кісток обличчя. Тому як наслідок дії
несприятливих чинників формуються зубощелепно-лицеві аномалії.
У посібнику висвітлюються особливості розвитку обличчя і порожнини рота;
морфофункціональні особливості будови порожнини рота та прикусу в дітей різного
віку; методи визначення стану прикусу; принципи організації і проведення профілактики та диспансерного нагляду дітей із чинниками ризику виникнення зубощелепнолицевих аномалій і деформацій.
Мета посібника – навчання майбутніх лікарів-стоматологів загального профілю,
дитячих стоматологів, ортодонтів та педіатрів організації та проведенню первинної
профілактики зубощелепних аномалій у дітей різного віку.
Це перше навчальне видання з профілактики зубощелепних аномалій, у якому
висвітлені усі розділи програми. Тому авторка буде щиро вдячна за зауваження і побажання, які дозволять покращити викладення матеріалу з порушеної проблеми.
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