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Емтихан сұрақтары резидентураға түсуге арналған «Ортопедиялық стоматология»
мамандығы бойынша

1. Тіс сауытының қатты тіндерінің ақауы. Этиологиясы, клиникасы, тіс сауытының қатты
тіндерінің ақауы бар науқасты тексеру əдістері.

2. Салма түсінігі, микропротездер классификациясы. Салманы қолдану көрсеткіштері жəне
қарсы көрсеткіштері. Дайындау əдістері.

3. Жасанды сауыт түрлері ,қолдану жəне қарсы көрсеткіштері. Толық жасанды сауыттарға
қойылатын талаптар.

4. Тіс сауыты толық болмаған жағдайдағы ортопедиялық емдеу. Штифт
конструкциялары жəне олардың элементтері. Оларды қолдану көрсеткіштері.

5.  Тістердің жартылай болмауы (жартылай екіншілік  адентия). Этиологиясы, патогенезі,
клиникасы, ақаулардың жіктелуі (Кеннеди бойынша, Е. И. Гаврилов бойынша).

6.  Жартылай екіншілік адентиялы науқастарды тексеру ерекшеліктері. Тістердің жартылай
болмауы кезіндегі зерттеу əдістері, диагнозды негіздеу.

7. Тістер жартылай болмауы кезінде  көпір тəрізді протездермен протездеу, оларды қолдану
көрсеткіштері. Науқасты тексеру əдістері.

8. Жартылай алмалы  протездер мен олардың элементтерінің сипаттамасы. Қолдану көрсеткіштері
мен қарсы көрсеткіштері.

9.  Жартылай алмалы протездерді бекіту тəсілдері. Кламмерлік сызық, кламмер түрлері.
10. Орталық окклюзияны анықтау əдістемесі. Жасанды тістерді таңдау жəне қою үшін

клиникалық бағдарларды анықтау.
11. Бюгельді протездер. Қолдану көрсеткіштері. Конструкциялық элементтер, олардың

тағайындалуы жəне протезді ложаның  тіндерінің қатысына байланысты орналасуы. Алу
əдісі.

12. Тіс толық болмаған жағдайда протездеу(толық екіншілік адентия). Тістің толық болмауы
кезіндегі клиникалық тексерудің ерекшеліктері. Протез ложасының қатты жəне жұмсақ
тіндерінің морфологиялық ерекшеліктерін, альвеолярлық өсіндінің сүйек тінінің
атрофиясының жəне жақ денесінің дəрежесін анықтау.

13. Толық алмалы-салмалы пластиналы  протездерді бекіту жəне тұрақтандыру əдістері
14. Жақтардың орталық қатынасын анықтау (əдістер). Окклюзиялық біліктері бар балауыз

базистеріне бағдарларды ауыстыру реті.
15. Тістердің жоғары қажалуы. Сипаттамасы, түрлері, этиологиясы, патогенезі, жіктелуі.
16. Тістің жоғары қажалуын ортопедиялық емдеу əдістері (локализацияланған,

генерализацияланған түрлері). Ортопедиялық конструкциялардың түрлері.
17. Пародонт ауруларының жіктелуі. Этиологиясы, патогенезі ,периодонт ауруларының

дамуындағы экзогенді жəне экзогенді факторлардың  рөлі.
18. Пародонт аурулары кезінде тісті шинирлеудің биомеханикалық негіздері. Шиналарға

қойылатын талаптар. Шиналардың түрлері жəне шиналардың жіктелуі.
19. Тұрақты шиналау. Тұрақты шинирлеудің көрсеткіштері. Тұрақты шиналарға қойылатын

талаптар.
20.  Тістің жартылай болмауы кезіндегі тіс қатарлары мен тістің деформациясы. Этиологиясы,

патогенезі, клиникасы.
21.  Ауыз қуысының шырышты қабығының созылмалы аурулары кезіндегі науқастарды

ортопедиялық емдеу ерекшеліктері.
22. Тіс протездерінің болуына байланысты ағзаның, тіндердің жəне ауыз қуысы мүшелерінің

патологиялық өзгерістері. Гальваноз. Этиологиясы, патогенезі, клиникасы, алдын алу, емдеу
əдістері.

23.  Тіс протездерінің болуына байланысты ағзаның, тіндердің жəне ауыз қуысы мүшелерінің
патологиялық өзгерістері. Аллергия. Этиологиясы, патогенезі, клиникасы.

24. Самай -төменгі жақ буыны ауруы. Этиологиясы, патогенезі, клиникасы, салыстырмалы
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диагностикасы.
25. Самай-төменгі жақ буыны ауруын емдеу əдістері.
26. Жоғарғы жақтың оқпен жəне оқсыз сынықтарының клиникасы, диагностикасы,

кешенді емдеу принциптері.
27. Жалған буындарда, дұрыс емес өскен жақ сынықтарында, төменгі жақтың сүйек ақауларында,

микростомияда ортопедиялық емдеу əдістері.
28. Таңдайдың туа біткен жəн жүре пайда болған ақаулары кезінде ортопедиялық емдеу əдістері.
29.  Ортопедиялық стоматологиядағы тактикалық, диагностикалық жəне технологиялық қателер.
30. Стоматологиялық ортопедиялық көмекті ұйымдастыру негіздері.


