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Элективті пәнді тандаудың 

өзектілігі 

 

 Функционалдық емнің мақсаты – 
тістемнің функционалдық жағдайын 
өзгертіп, қалыпты функцияға қол 
жеткізу.  

 Сондықтан функционалдық 
аппараттарды құру барысында 
төменгі жақсүйектің қозғалысы мен 
жағдайына жауапты әрі тіс қатарына 
әсер ететін жұмсақ тіндер мен 
бұлшықеттерді бақылау жатады. 

 Функционалды ем дизокклюзияны 
ажыратуға және белгілі бір бағытта 
күш түсіре отырып, бетсүйек 
қаңқасының тиісті жерінің өсуін 
дамытуға бағытталады. 

 

 

 

 

 



 Тіс-жақсүйекжүйесі баланың ағзасындағы сору, шайнау, 
жұту, дем алу, сөйлеу сияқты өмірге маңызды 
қызметтерге белсенді қатысады. 

  Адамның жеке өзгешеліктері бет пішінімен, оның 
төменгі бөлігімен және де жақ-бет аймағының 
қызметімен.Ымдау, әдеттер, сымбаттың да ролі зор. 

 Тіс-жақ жүйесінің дамуына тіс қатарларын қоршаған 
бұлшық еттер қызметінің маңызы зор, олар қалыпты 
тістемнің дамуына көмектеседі немесе кері әсерін 
тигізеді. Тіс-жақ жүйесінің жұмсақ тіндері теріден, тері-
асты май клетчаткасынан, ауыз қуысының шырышты 
қабығынан, шайнау және мимикалық бұлшық 
еттерінен, байламдардан, жүйке-тамыр түйінінен 
тұрады.  

 Бұлшықеттердің бір қалыпты атқаратын қызметін 
қалпына келтіру - тіс-жақсүйек жүйесінің 
ауытқуларының алдын алу шарасына жатады. 

 

 

 



 Функционалды емдеу тұжырымдамасы жоғарғы жақ 
сүйекті кеңітуді және оның пішінін жақсартуды 
қарастырады. Сондан кейін оны шаблон (үлгі) ретінде 
төменгі жақсүйекті репозициялау үшін қолданады. Сол 
кезде төменгі жақсүйек ретрожағдайдан жоғарғы тіс 
доғасымен дұрыс қарым-қатынасқа түседі.  

 Дистальды окклюзияны емдеуде функционалды 
аппараттар буын шұңқырында айдаршық өскінін төмен 
және алға жылжыта отырып, төменгі жақсүйектің 
қарқынды өсуін қамтамасыз етеді. Осындай өзгеріс 
төменгі жақ сүйекті жоғары және сыртқа қарай ұстап 
тұратын бұлшық еттің тартылуымен теңгеріледі. Осы 
кезде шықшыт буынды қалыптастырушы беттер 
бейімделу ремоделдеуге ұшырайды, нәтижесінде төменгі 
жақсүйектің жағдайы жоғарғы жақ сүйекке қарағанда 
түзеді, яғни коррекция байқалады.  

 



 

  

 

 



 








