
ISSN 2311-9624. Клiнiчна стоматологія. 2020. № 2 3

4

24

14

33

Зміст Content

43

Огляди та власні дОслідження

Гелей Н. І., Костенко Є. Я., Гелей В. М.,  
Федоров Д. Ю.
сучасні погляди на проблему вторинних ура-
жень слизової оболонки ротової  порожнини як 
побічного ефекту комплексного протипухлин-
ного лікування (огляд літератури)

терапевтична стОМатОлОгія

Бандрівський Ю. Л. 
ефективність лікувальних заходів за да-
ними параклінічних індексів у хворих на  
генералізований пародонтит початкового – і сту-
пеня, асоційована з груповою приналежністю 
крові

Петрушанко Т. О., Попович І. Ю., Мошель Т. М.
Оцінка дії хвороботворних факторів у пацієнтів 
із генералізованим пародонтитом

ХірУргічна стОМатОлОгія

Варес Я. Е., Штибель Н. В.
Клінічна оцінка ефективності застосування 
екстракорпоральної ударно-хвильової терапії 
при післяопераційних порожнинних кісткових 
дефектах щелеп

Назаревич М. Р., Огоновський Р. З., Мельни-
чук Ю. М., Погранична Х. Р., Ільницький Я. М.
результати дослідження стресових реакцій 
у хворих із поєднаною травмою середньої 
зони обличчя після застосування комплексної 
післяопераційної реабілітації

Пантус А. В.
Морфологічне та мікробіологічне обґрунтування 
антибіотикосорбуючої здатності синтезованих 
біополімерних мікроволокон

ОртОпедична стОМатОлОгія

Демкович А. Є., Якимчук М. М., Сверстюк А. С.
етіологічні фактори ризику виникнення 
периімплантиту

Reviews and own ReseaRch

Heley N. I., Kostenko Ye. Ya., Heley V. M.,  
Fedorov D. Yu.
Modern views on the problem of secondary lesions 
of the oral mucosa as a side effect of complex 
antitumor treatment (literature review)

TeRaPeUTic sToMaToLoGY

Bandrivskyi Yu. L.
efficacy of treatment measures according to 
paraclinical indices in patients with generalized 
periodontitis initial and first degrees of severity, 
depending on the blood group

Petrushanko T. O., Popovych I. Yu., Moshel T. M.
evaluation of the impact of pathogenic factors in 
patients with generalized periodontitis

sURGicaL sToMaToLoGY

Vares Ya. E., Shtybel N. V.
clinical evaluation of efficiency of extracorporeal 
shock wave therapy on postoperative hollow bone 
mandibular defects 

Nazarevych M. R., Ohonovskyi R. Z., Melnychuk Yu. M., 
Pohranychna Kh. R., Ilnytskyi Ya. M.
Results of the stress reactions study in patients with 
combined injuries of the midface area after using of 
complex postoperative rehabilitation

Pantus A. V.
Morphological and microbiological substantiation 
of antibioticosorbent capacity of synthesized 
biopolymer microfibers

oRThoPedic sToMaToLoGY

Demkovych A. Ye, Yakymchuk M. M. Sverstiuk A. S. 
Peri-implantitis etiological risk factors

52

62


