
Элективті  курс 
 

1. Мамандық - «051302 - СТОМАТОЛОГИЯ» 

2. Дайындық бағыты – Дәрігер-стоматолог-

хирург. 

3. Тәртіптің  атауы – Дентальды 

имплантация. 

4. Кредит  саны  - 2 (90 часов). 

5. Кафедраның атауы -

 

 

 



№ Ф.А.Ж. Қызметі Ғылыми дәрежесі 

1. 
Мирзакулова Улмекен 

Рахимовна 

Кафедра меңгерушісі  Медицина ғылымының докторы 

 

2 Тулеуов Калдан Тулеуович профессор Медицина ғылымының докторы 

3. Русанов Владимр Петрович профессор Медицина ғылымының докторы 

4. Вансванов Мурат 

Ильясович 

доцент Медицина ғылымының кандидаты 

5. Космаганбетова Алма 

Темирхановна 

ассистент Медицина ғылымының кандидаты 

6. Стабаева Гульсум 

Сейделовна 

доцент Медицина ғылымының кандидаты 

- 

7. Бименов Калберген 

Сейдахметович 

ассистент - 

8. Талимов Какимжан 

Кенжекович 

ассистент 

 

- 



 «Дентальная имплантация. »атты элективті курс 

хирургиялық стоматологияның бір бөлімі ретінде  

стоматология саласының мамандарын дайындауда 

үлкен орын алатын оқу  тәртібі болып табылады. 



Қалыптастырылатын  

компетенцииялар 
• Студенттерде мына 

білім  жүйесін 

қалыптастыру қажет: 

1. Дентальды 
имплантацияны  жүзеге 
асыруға болатын –
болмайтын жағдайлар.  

2. Дентальных 
имплантаттардың 
түрлері 



3. Емдеу  сатылары. 

4. Тіс имплантациясының хирургиялық  

аспектілері.  



 

6. Дентальды имплантация отасын  іске 

асыруға арналған құрал –саймандар.  

 



7Асқынулардың алдын -алу.  

7Бет-жақ әлпеті аймағын қалпына келтірудегі 
имплантацияның ролі.  



6. Биоүйлесімділік, 
биомеханика,  

остеоинтеграция түрлері. 
 



Әртүрлі имплантация кезінде  аутотіндерді, 
биокерамиканы, композитті материалдарды 

қолдану мүмкіншіліктері. 

http://implantology.sumy.ua/wp-content/uploads/2012/06/bonegrafting.jpg


Операциональді дағдыларды қалыптастыру: 

 
Іске асыруға болатын және болмайтын жағдайлар. Имплант түрлері. Тіс имплантациясының хирургиялық 

аспектілері.емдеу сатылары биоүйлесімділік, биомеханика, остеоинтеграция түрлері. Асқынулардың 
алдын алу. Жақ-бет-әлпеті аймағын қалыптастыру мақсатында имплантаттарды қолдану. Әртүрлі 

имплантация кезінде аутотіндерді, биокерамиканы, композитті материалдардықолдану. 
 

 
• Дентальді имплантацияны іске асыруға болатын және болмайтын жағдайларды анықтай алуы 
• Заманауи тексеру әдістерін білу 
• Міскінде дентальді имплантацияның хирургиялық сатыларын іске асыра білу 
• Дентальді имплантация кезінде жергілікті жансыздандырудың барлық түрін білу 
• Дентальді имплантацияның хирургиялық сатысында дәрігерге көмекші бола білу 

 

 

• 1. стоматологиялық материалдардың, құрал-жабдықтардың және жадығаттардың 
зарарсыздандыру әдістерін білу; 

• 2. қысқыстарды ұстау әдістерін білу; 

• 3.   тіс жұлу отасын іске асыруға қажетті аспаптарды топтарына байланысты анықтай алу; 

• 4. пародонт ауруларын хирургиялық жолмен емдеу үшін қажетті аспаптарды таңдай білу; 

• 5. ауыз қуысы шырышты қабығы мен бет-әлпеті жұмсақ тіндерініңң жарақаттарын біріншілік 
хирургиялық өңдеуден өткізу үшін қажетті аспаптар мен тігін материалдарын таңдай білу; 

• 6.жақ сүйектерінің тіс қатарына шендеуіш қою және остеосинтез жасау үшін қажетті құралдарды 
таңдай білу; 

• 7. жақ сүйектерінің қойнаулы ақаулары мен сүйек көлемін өсіруге арналған остеопластикалық 
материалдарды таңдай білу; 



• Коммуникативті дағдыларды қалыптастыру: 
• Нақаспен және туыстарымен алғашқы  қарым-қатынасты қалыптастыру  және 

тиімді емдеу үрдісін ұсыну; 

• Дентальді имплантация үрдісіне науқастың ат салысуын қамтамасыз ету; 

• Науқасты тексеру және емдеуге байланысты  пайда болатын келіспеушілік 
жағдайларды науқастарға түсіндіру арқылы шеше білу; 

• Хирургиялық ота мен жоспарланған тексеру әдістерінің нәтижесі мен сипаты, 
көлемі туралы ақпаратты науқасқа жеткізе білу; 

• Медицина қызметкерлері мен әріптестерінің кәсіби байланыс орната білу; 

• Ұжымда қолайлы көңіл-күй жағдайларын қалыптастыра білу,сыйластық пен 
ұйымшылдықты қолдау; 

• Кәсіби іс-әрекеттер – сенімділік, жауапкершілік, өзін-өзі бағалау, сынауларға 
дұрыс жауап  қайтара білу;   

• Көңіл-күй бұзылыстары кезінде кәсіби іс-әрекеттер жасай білу; 

 



Тәртіптің қысқаша мазмұны: 

«Дентальді имплантация» атты 
элективті курс төмендегі 
мағлұматтарды ұғынуға мүмкіншілік 
береді: 
 Іске асыруға болатын және болмайтын 
жағдайлар. Имплант түрлері. Тіс 
имплантациясының хирургиялық 
аспектілері.емдеу сатылары биоүйлесімділік, 
биомеханика, остеоинтеграция түрлері. 
Асқынулардың алдын алу. Жақ-бет-әлпеті 
аймағын қалыптастыру мақсатында 
имплантаттарды қолдану. Әртүрлі 
имплантация кезінде аутотіндерді, 
биокерамиканы, композитті 
материалдардықолдану. 
 



Тәртіптің пререквизиттары: 

• «Хирургиялық стоматологиядағы материалтану»  элективті курсын 
түсінуге қажетті пәндер: 

• анатомия, мойын мен бастың клиникалық анатомиясы,  қалыпты 
физиология, хирургиялық стоматологияның пропедевтикасывтикасы 
және хирургиялық стоматологиядағы жансыздандыру 



Тәртіптің постреквизиттары: 

• «Дентальді имплантация» элективті 

курсы келесі пәндерді, яғни 

хирургиялық стоматология мен 

ортопедиялық стоматологияны дұрыс 

меңгеруге ықпал етеді. 



Назарларыңызға 

рахмет! 


