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Сабақтың мақсаты: 
Когнитивті 

(Білім) 

Операциональды 

(Дағдылар) 

Аксиологиялық 

(Коммун. дағдылар) 

Құқықтық сұрақтар Өзіндік жұмыс 

Балалар дәрігер-стоматологты 

дайындау кезіндегі электив 

курсының рөлі;  

- Уақытша және аралас тістем 

кезеңінің дамуына 

байланысты  тістердің жұмсақ 

тіндерінің анатомо – 

морфологиялық 

ерекшеліктері;  

- Уақытша және аралас тістем 

кезінде түбір өзектерінің 

анатомо-топографичялық 

ерекшеліктері ; 

-Уақытша және аралас тістем 

кезінде тісжегінің асқынған 

түрінің клинико-

диагностикалық 

ерекшеліктері;  

-Уақытша және аралас тістем 

кезінде емдеу тактикасы , 

пломбалық материалды 

таңдау түбірі қалыптаспаған 

тұрақты тістерде.  

Белсенді және 

интерактивті оқыту 

әдістерін қолдана 

отырып 

студенттердің өзара 

және оқытушымен 

психологиялық 

қарым-қатынасқа 

кіру.  

•. Балалар мен оның ата-

аналарымен 

психологиялық қатынасқа 

кіруді қалыптастыру. 

• Ұжымда және 

студенттермен жұмыс 

жасаған кезде 

коммуникативті 

дағдылардың болуы. 

•Балалармен клиникалық 

жұмыс жасау дағдыларын 

үйрету. 

 

•Оқытушылардың және 

студенттердің құқықтары 

және міндеттері 

•ҚР денсаулық сақтау 

жүйесінің заңы 

• ҚР әлеуметтік саясат 

• Балалар 

стоматологиясының 

ұйымында емдеу-алдын 

алу үрдісін ұйымдастыру 

• Балалар 

стоматологиясының 

ұйымында санитарлы-

эпидемиологиялық 

бақылау  

 

•Қосымша әдебиеттерді 

және интернетті 

пайдалана отырып өзіндік 

жұмыс (оқу, анықтама, 

нормативті, ғылыми).  

• Оқытушының 

бақылауымен ғылыми 

зерттеу жұмысын жүргізу  

 



Оқу тапсырмалары: 

 
1. Балаларда уақытша және аралас тістем кезіндегі тіс тіндерінің 

анатомо-морфологиялық ерекшеліктері туралы білім 
қалыптастыру. Түбірі қалыптаспаған тістердің уақытша және 
аралас тістем кезінде түбір өзектерінің анатомо-топографиялық 
ерекшеліктері туралы түсінік беру.  

2. Уақытша және аралас тістем кезінде эндодонтиялық кірісулер 
туралы түсінік беру, ол эндодонтиялық құралдар, 
антисептиктер,балалар қабылдауында дәрігердің 
эндодонтиялық материалдарды қолдануы.  

3. Балалар стоматологиялық емханасында замануи құралдарды, 
материалдарды оқу.  

4. Құралдармен, материалдармен, приборлармен, кезең бойынша 
пломбалық материалды орнату  жұмысын жасауды үйрету.  

5. Уақытша және аралас тістем кезінде тісжегінің асқынған 
түрінің рентген суретіне түсінік беру,  анықталған патологияда 
клиникалық ағымы және емдік-диагностикалық іс-шаралардың 
ерекшеліктері туралы түсінік беру.  



Тақырып бойынша негізгі сұрақтар: 

 1. Уақытша және аралас тістем кезінде түбір өзектерінің 

анатомо-морфологиялық ерекшеліктері. 

2. Уақытша және аралас тістем кезінде түбір өзектерінің 

анатомо-топографиялық ерекшеліктері.  

3. Виноградова Т.Ф. бойынша балаларда ұлпа қабынуы және 

периодонт қабынуының жіктемесі.  

4. Асқынған тісжегі түрінің этиологиясы, патогенезі.  

5. Асқынған түрінің клиникалық ағымы.  

6. Уақытша және аралас тістем кезінде асқынған тісжегі 

түрін емдеу кезінде пломбалық материалды таңдау.  



 

 

 

Пәннің Пререквизиттері: 
қалыпты анатомия 

қалыпты физиология 

Постреквизиттер: 
• Балалар жасындағы стоматология. 

• Балаларда, жасөспірімдерде,ересектердегі ортодонтия 

• Хирургиялық стоматология 

• Терапиялық стоматология  



Пән туралы қысқаша түсінік :  

 •  
• Балаларда ұлпа қабынуының дамуы және 

клиникасы ересектерден ерекшеліктері бар.  

• 1. Ұлпа қабынуы кезінде  үлкен емес тісжегі 
қуысында жұқа дентин қабатымен толған уақытша 
және түбірлері толық қалыптаспаған тұрақты 
тістерде. Дентин бұл кезде аз 
минералданған,дентин түтікшелері кең, тіс жегі 
қуысы  солардың көмегімен тіс қуысымен және 
ұлпамен байланысады. Тіс жегі үрдісінің 
қарқынды дамуы кезінде аз көлемде орынбасушы 
дентиндер анықталады және гиперминарлдану 
зонасы болмайды. Барлық себептер 
аутотоксиндердің, бактериотоксиндердің енуіне 
кейін микробтардың енуіне септігін тигізеді.  



• 2. Быстрота распространения воспалительного процесса в 
ткани пульпы обусловлена ее возрастными особенностями 
строения. В пульпе детей больше, чем у взрослых, 
клеточных элементов, обилие аморфного основного 
вещества, меньшее количество волокон. Развитая сеть 
кровеносных и лимфатических сосудов при воспалении 
приводит к быстрому развитию экссудативного процесса. 
Широкие устья каналов несформированных зубов и 
небольшая разница в строении коронковой и корневой 
пульпы в этот период способствуют распространению 
острого воспаления и на корневую пульпу.  

 

• 3. Преобладание хронических форм пульпита над острыми 
объясняется тем, что хронический пульпит может быть не 
только исходом острого, но и развивается как первично-
хронический процесс вследствие хороших условий для 
оттока воспалительного экссудата при широких каналах и 
большом апикальном отверстии.  

 



• 4. Разнообразие клинических проявлений пульпита при одной и той же 
его форме в разные периоды развития зуба обусловлено возрастными 
особенностями строения пульпы и корня зуба, что в свою очередь 
определяет неодинаковые условия для образования и оттока экссудата. 
Например, стадия острого частичного воспаления может быть очень 
кратковременной во временных и в постоянных несформированных 
зубах, а в постоянных сформированных у старших школьников 
протекает с типичной клинической картиной острого частичного 
пульпита, как у взрослых. Хронические формы пульпита нередко 
протекают бессимптомно, однако у ряда детей по анамнезу можно 
установить типичные боли от термических, механических и других 
раздражителей, а иногда и периодические ноющие боли в зубе.  

• 5. Наличие элементов гнойного воспаления определяется при 
морфологическом исследовании при всех формах пульпита. В 
настоящее время среди смешанной микрофлоры кариозного очага 
преобладает вирулентная стафилококковая инфекция; при этом у детей 
наблюдаются угнетение иммуногенеза, склонность к генерализации 
процесса, сенсибилизация и аутосенсибилизация, выраженна я 
интоксикация . Сенсибилизация пульпы микробами и продуктами их 
обмена ведет к нагноению в течение короткого времени при небольшом 
количеств е микробов в пульпе.  

 



• 6. Жиірек периодонттың реакциясы жедел және созылмалы 

ұлпа қабынуының өршуіне, әсіресе гангренозды ұлпа 

қабынуы кезінде. Апикальды периодонт қабынуының дамуы 

периодонтвирулентті инфекцияның түсуімен байланысты. 

Балалар жасында периодонт құрылысының ерекшелігі: 

борпылдақ дәнекер тін, клеткалық элементтердің көлемі 

үлкен, қантамыр және лимфа тамырлары ол реактивтілікті 

арттырады қолайсыз жағдайларда түбірі қалыптасқан 

тұрақты тістерге қарағанда. Қабынудың дамуына  әсер 

ететін қоршаған тіндер және сүйек тіндерінің құрылысы, 

периодонтты қоршаған ( аз қалыңдықтағы кортикальды 

пластинка, жұқа сүйек бағандары, сүйек миының үлкен 

кеңістігі.   



• 7. Балаланың жалпы ағзасының реакциясы ұлпа 

қабынуы кезінде гиперергиямен сипатталады, адекватты 

емес тітіркендіргіш күші, бұл баланың ағзасының үлкен 

реактивтілігі  аз салыстырмалы тіндердің, жалқықты 

үрдіске бейімділігі, гормональды статусы, тіндік және 

жалпы иммунитеттің, ұлпаның микробтарға 

сезімталдығы. Балаларда дене қызуының көтерілуі, 

ұйқышылдық, бас ауруы, ЭТЖ жоғарылауы және 

перифериялық қанда лейкоциттердің көлемі.  



Назарларыңызға 

рахмет! 


