9 лютого – Міжнародний день стоматолога

Мистецтво
дарувати
посмішку
Сьогодні весь світ вітає людей, які
роблять наші посмішки красивішими.

Підготувала Головко Н. С.,
завідувач відділу бібліотеки

Міжнародний день стоматолога
–
щорічне свѐто, ѐке відзначаютьсѐ 9 лютого. Цей
день обраний невипадково, адже в цей день
вшановуютьсѐ день свѐтої мучениці Аполлонії –
покровительки всіх, хто мучитьсѐ від зубного
боля та лікарів, ѐкі покликані цей біль усувати.
В Україні свѐто започатковано з 1993 року.
Свята Аполлонія.
Покровителька зубних лікарів

Вчені довели, що вже у 7-му тисѐчолітті до нашої ери лікарѐм вдавалосѐ усувати зубний
біль та допомагати хворим за допомогоя прототипу сучасної бормашини.
Сучасні лікарі-дантисти висловляять думку про тогочасних лікарів ѐк про майстрів
високої кваліфікації.

Сьогодні професіѐ стоматолога ю одніюя із затребуваних, а всѐ стоматологічна
наука спрѐмована на те, аби зробити життѐ лядини, по можливості, комфортнішим
та безпечнішим.
На даний час у стоматології важливоя ю профілактика та діагностика.
Підручники видані у 2013-18 р., що є у фонді нашої книгозбірні
Стоматологія : [підруч. длѐ лікарів-інтернів стоматол. ф-тів післѐдиплом.
освіти вищ. мед. навч. закл. ІІІІ–V рівнів акредитації+ : у 2 кн. Кн. 1 / М. М.
Рожко *та ін.]. – Київ : Медицина, 2013. – 872 с. : кольор. іл.

Пропедевтика ортопедичної стоматології : підруч. длѐ студентів стоматол. фтів вищ. мед. навч. закл. IV рівнѐ акредитації / С. І. Черкашин *та ін.]. –
Тернопіль : Укрмедкн., 2016. – 300 с.
Пропедевтика ортопедической стоматологии : [учеб. длѐ студентов высш.
мед. учеб. заведений IV уровнѐ аккредитации] / П. С. Флис *и др.]. – Киев :
Медицина, 2014. – 344 с.

Сучасна наука не стоїть на місці, і ці відкриттѐ стосуятьсѐ
терапевтичної стоматології.
Сучасна терапіѐ використовую останні відкриттѐ стоматології,
матеріали останнього поколіннѐ. Усі ці сучасні інструменти
лікуваннѐ зубів оріюнтовані на комфорт паціюнта.
Терапевтична стоматологіѐ дитѐчого віку : [підруч. длѐ студентів вищ мед.
навч. закл. ІІІ–ІV рівнів акредитації+ : присвѐч. 175-річчя Нац. мед ун-ту ім. О.
О. Богомольцѐ. Т. 1. Каріюс зубів та його ускладненнѐ / ред.
Л. О. Хоменко *та ін.]. – 2-ге вид., стер. – Київ : Кн. пляс, 2016. – 432 с. : іл.
Терапевтична стоматологіѐ : [підруч. длѐ студентів стоматол. ф-тів вищ. навч.
закл. – мед. ун-тів, ін-тів, акад.] : у 4 т. Т. 3 / М. Ф. Данилевський *та ін.] ; ред.
А. В. Борисенко. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Медицина, 2018. – 624
с. : іл.
Терапевтическая стоматологиѐ : [учеб. длѐ студентов высш. учеб. заведений
III–IV уровней аккредитации] : в 4 т. Т. 2 / Н. Ф. Данилевский *и др.] ; ред. А. В.
Борисенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Медицина, 2013. – 576 с.
Николаев А. И. Фантомный курс терапевтической стоматологии : учебник /
А. И. Николаев, Л. М. Цепов. – 5-е изд. – Москва : МЕДпресс-информ, 2015. –
432 с. : ил.

Мета хірургічної стоматології – повне, або хоча б часткове, збереженнѐ зуба.
Крім стоматологічних проблем, хірургічна стоматологіѐ займаютьсѐ лікуваннѐм
запалень трійчастого нерва. У тому випадку, коли консервативне лікуваннѐ не
дало ефекту, призначаять оперативне втручаннѐ.
Харьков Л. В. Хірургічна стоматологіѐ та щелепно-лицева хірургіѐ дитѐчого
віку : [підруч. длѐ студентів вищ. мед. навч. закл. III–IV рівнѐ акредитації+ / Л.
В. Харьков , Л. М. Яковенко, І. Л. Чехова. – Київ : Медицина, 2015. – 496 с. –
(Національний підручник).
Маланчук В. О. Імітаційне комп'ятерне моделяваннѐ в щелепно-лицевій
хірургії : навч. посіб. / В. О. Маланчук, М. Г. Крищук, А. В. Копчак. – Київ :
Асканіѐ, 2013. – 231 с.
Тимофєєв О. О. Щелепно-лицева хірургіѐ : *підруч. длѐ студентів вищ. навч.
закл. – мед. ун-тів, ін-тів, акад.+ / О. О. Тимофююв. – 2-ге вид., випр. – Київ :
Медицина, 2017. – 752 с.

Рузин Г. П. Основы технологии операций в хирургической стоматологии
и челястно-лицевой хирургии : [учеб. пособие длѐ студентов стоматол.
фак. высш. учеб. заведений IV уровнѐ аккредитации] / Г. П. Рузин, М. П.
Бурых, Е. Н. Вакуленко. – Винница : Нова Кн., 2016. – 408 с.
Борисенко А. В. Заболеваниѐ пародонта : учеб. пособие / А. В.
Борисенко. – Киев : Медицина, 2013. – 456 с. – (Секреты
терапевтической стоматологии).
Шувалов С. М. Избранные работы по челястно-лицевой хирургии :
монографиѐ / С. М. Шувалов. – Винница : Виноблтип., 2016. – 240 с. : ил.
Тимофеев А. А. Челястно-лицеваѐ хирургиѐ: [учеб. длѐ студентов,
врачей-интернов, курсантов высш. мед. учеб. заведений+ / А. А.
Тимофеев. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Киев : Медицина, 2015. – 800 с.

У рекомендованих книгах висвітлено особливості наданнѐ невідкладної допомоги
при загрозливих длѐ життѐ хворого станах, із ѐкими найчастіше маю справу у своїй
практиці лікар-стоматолог. Наведено фармакологічні препарати, їх дозуваннѐ шлѐхи
введеннѐ та послідовність застосуваннѐ, а також немедикаментозні методи наданнѐ
невідкладної допомоги.

Невідкладні стани у стоматологічній практиці : [навч. посіб. длѐ лікарівінтернів і лікарів-курсантів закл. (ф-тів) післѐдиплом. освіти, студентів
вищ. навч. закл. – мед. ун-тів, ін-тів й акад.] / І. М. Скрипник *та ін.]. – 2-ге
вид., випр. – Київ : Медицина, 2017. – 224 с. : іл.
Мазур І. П. Клінічна фармакологіѐ та фармакотерапіѐ в стоматології :
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П. Мазур, М. В. Хайтович, Л. І. Голопихо. – Київ : Медицина, 2018. – 376 с.
: іл.

Протезування зубів ю одним з найважливіших завдань сучасної стоматології,
адже неповноцінність нормального харчуваннѐ, викликаю рѐд захворявань
шлунково-кишкового тракту та зміняю естетичний виглѐд. Насамперед протезуваннѐ
направлено на відновленнѐ структури повністя або частково втрачених зубів.

Фліс П. С. Технологіѐ виготовленнѐ ортодонтичних та ортопедичних
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I–III рівнѐ акредитації / П. С. Фліс, А. З. Власенко, А. О. Чупіна. – Київ :
Медицина, 2013. – 256 с.
Зубопротезна техніка : підруч. длѐ студентів зуботехн. від-нь вищ. мед.
закл. І–ІІ рівнів акредитації / М. М. Рожко *та ін.] ; ред.: М. М. Рожко, В. П.
Неспрѐдько. – Вид. 2-ге, перероб. та допов. – Київ : Кн. пляс, 2014. – 604
с.
Зубопротезная техника : учеб. длѐ мед. училищ и колледжей / С. Д.
Арутянов *и др.] ; ред.: М. М. Расулов, Т. И. Ибрагимов, И. Ю. Лебеденко.
– 2-е изд., испр. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 384 с. : ил.

Вашій увазі – література іноземними мовами

Monastyrsky V. A. Discovery that resulted in significant changes in views of the
pathology of periodontal tissues / V. A. Monastyrsky, V. S. Hrynovets ; Danylo
Halytsky Lviv National Medical University. – Lviv : [s. n.], 2017. – 124 p.
Stomatology : textbook for postgraduate education : in 2 books. Book 2 / M. M.
Rozhko [et al.] ; ed. M. M. Rozhko. – Kyiv : Medicine, 2018. – 960 p. : il.

Orthodontics. Dentognathic Anomalies and Deformations : textbook / P. S. Flis
[et al.] ; ed. P. S. Flis ; Bogomolets National Medical University. – 2nd ed.
corrected. – Kyiv : Medicine, 2016. – 176 p.

Periodontal and Oral Mucosa Diseases : textbook for students of higher
medical education establishments : in 2 vol. Vol. 2 / M. Yu. Antonenko [et al.] ;
ed. A. V. Borysenko. – Kyiv : Medicine, 2018 . – 624 p.
Oral and maxillofacial surgery. Pt. 1 / V. Malanchuk [et al.] ; ed. V. Malanchuk. –
2nd ed., updated. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2018. – 440 p.

Oral and maxillofacial surgery. Pt. 2 / V. Malanchuk [et al.] ; ed. V. Malanchuk. –
2nd ed., updated. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2018. – 296 p.
Bases of Dentistry: textbook for students of higher med. education
establishments with III–VIth levels of accreditation / V. O. Malanchuk [et al.] ;
ed. O. M. Malanchuk. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2018. – 616 p.

Operative dentistry. Endodontics : textbook for students of institutions of
higher medical education of the IV levels of accreditation : in 2 vol. Vol. 1 / M.
Yu. Antonenko [et al.] ; ed. A. V. Borysenko. – Kyiv : Medicine, 2016 . – 384 p.

Practical Periodontics / ed.: K. Eaton, P. Ower. – Edinburgh : Elsevier, 2017. –
XII, 357 p.

Cobourne M. Handbook of Ortodontics / M. Cobourne, A. DiBiase. – 2nd ed. –
Edinburgh [etc.] : Elsevier, 2016. – XII, 571 p. : il.

Kharkov L. V. Pediatric oral and maxillofacial surgery: textbook / L. V. Kharkov,
L. M. Yakovenko, N. V. Kiselyova. – Kyiv : Medicine, 2015. – 104 p. : il.

Найновішу інформацію ви можете отримати
в періодичних виданнях останніх років

Дисертації з фонду рідкісних книг та рукописів

Парфеновскій В. И. Обеззараживаніе полости рта
химическими веществами : дис. на степень д-ра медицины :
изъ клинической лабораторіи профессора Ю. Т. Чудновскаго /
В. И. Парфеновскій ; цензор: Ю. Т. Чудновскій, Н. П.
Симановскій, Ѳ. К. Гейслеръ. - С.-Петербургъ : Типо-Литографіѐ
И. А. Фролова, Екатерин. кан., д. № 17, 1894. - 104 с. : табл. ;
22,3х15,2х0,5.

Рогинскій В. И. Объ измѣненіѐхъ въ деснахъ при прорѣзываніи зубовъ
*Текст+ : дис. на степень д-ра медицины В. И. Рогинскаго : изъ дѣтской
клиники проф. Н. П. Гундобина / В. И. Рогинскій ; цензор: К. Н.
Виноградовъ, Н. П. Гундобинъ, А. И. Моисеевъ. - С.-Петербургъ : Тип. кн.
В. П. Мещерскаго, Спасскаѐ, № 27, 1901. - 59 с. : вкл. л., рис. ; 23х15х0,3.

Краузе И. А. Леченіе зубовъ съ обнаженной пульпой : дис.
на степень д-ра медицины И. А. Краузе : изъ
Императорскаго Клиническаго Института Великой Кнѐгини
Елены Павловны / И. А. Краузе ; цензор: М. С. Субботинъ,
Г. И. Турнеръ, П. Ѳ. Ѳедоровъ. - С.-Петербургъ : Тип. Штаба
Отдѣльн. Корп. Жанд., Пантелеймоновск., № 9, 1897. - 98
с. : табл. ; 23х15,5х0,4.

Несмѣяновъ Н. Матеріалы длѐ изученіѐ "альвеолѐрной піореи зубовъ",
"Pyorhoea alveolaris dentium" ("Амфодонтиты") *Текст+ : дис. на степень д-ра
медицины Лекарѐ Николаѐ Несмѣѐнова / Н. Несмѣѐновъ. - Москва :
Товарищество тип. А. И. Мамонтова. Леонтьевскій пер., д. № 5, 1905. - 134 с.
; 26,5х17,5х1 ; І-Х : табл.
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Лимбергъ А. К. Современнаѐ профилактика и терапіѐ костоѣды
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Субботинъ. - С.-Петербургъ : Тип. И. Н. Скороходова
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