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Схема обстеження стоматологічного хворого. Медична документація 
(1 година) 

1. Актуальність теми: Медична картка – це офіційний юридичний 

документ і її ретельне заповнення має велике значення для визначення обсягу 

лікування, а іноді й правового оцінювання дії лікаря. 

2. Навчальні цілі заняття. 

Рівень теоретичних знань: 

1. Знати основні методи обстеження хворих у клініці терапевтичної 

стоматології. 

2. Знати додаткові методи обстеження хворих. 

3. Знати принципи заповнення історії хвороби в клініці терапевтичної 

стоматології. 

Рівень практичних навичок: 

1. Оволодіти навиками правильного опитування пацієнта. 

2. Оволодіти навиками правильного обстеження пацієнта в клініці 

терапевтичної стоматології. 

3. Оволодіти навичками заповнення історії хвороби. 

Рівень професійних вмінь: 

1. Вміти провести суб’єктивне та об’єктивне обстеження хворого з 

патологією твердих тканин зубів. 

2. Вміти визначити необхідність тих, чи інших додаткових методів 

обстеження у кожній конкретній ситуації. 

3. Вміти правильно заповнювати історію хвороби пацієнта. 

4. Вміти правильно інтерпретувати одержані результати обстеження для 

постановки вірного діагнозу, складання та проведення оптимального плану 

лікування пацієнта. 

Творчий рівень: Розвивати відповідальність за правильність 

постановки діагнозу, за обирання оптимальних методів лікування хворого, 

що в свою чергу приведе до успішного лікування. 
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3. Матеріали до аудиторної самостійної роботи 

3.1.Базові знання, навички, вміння необхідні для вивчення 

теми 

1. Знати принципи проведення суб’єктивного обстеження (вияснення скарг, 

анамнезу хвороби, анамнезу життя пацієнта). 

2. Знати принципи об’єктивного обстеження (огляд, зондування, перкусія, 

пальпація, Т-проба, фарбування та ін.). 

3. Вміти визначити, які з допоміжних методів обстеження необхідні у даному 

конкретному випадку. 

4. Вміти вірно інтерпретувати дані суб’єктивного та об’єктивного 

обстеження. 

5. На основі отриманих даних, вміти заповнювати медичну картку хворого. 

3.2 Зміст теми заняття: 

Історія хвороби заповнюється при первинному звертанні пацієнта в 

клініку. Згідно типовій інструкції по заповненню карти паспортні дані 

пацієнта повинні вказуватись в ній медичною сестрою у кабінеті первинного 

лікарського огляду або реєстратором.  

Діагноз та всі послідуючі розділи карти повинні заповнюватись 

лікарем. 

Після завершення обстеження пацієнта, проведення необхідних 

клініко-лабораторних обстежень та їх аналізу у графі діагноз на титульному 

листку історії хвороб лікуючим лікарем буде проставлений остаточний 

діагноз. 

В клініці заповнюється лише одна картка, де проводяться записи всіма 

лікарями стоматологічного профілю, до яких пацієнт звертався. 

Історія хвороби зберігається у медичному закладі (у реєстратурі) і в 

разі наступного звернення пацієнта у клініку, нові записи роблять в тій самій 

медичній карті. 
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Структурно-логічна схема обстеження хворого і заповнення ІХ 
 

Методи обстеження 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На основі отриманих даних лікар ставить певний діагноз, що відображає у розділі – «Діагноз», та складає план лікування 
хворого, всі маніпуляції ретельно відображаються у розділі – «щоденник лікаря» за підписом лікаря 

 

Суб’єктивні Об’єктивні Додаткові 

2. Скарги 

3. Анамнез хвороби 

Зовнішній 
огляд 

Зондування 

Перкусія 

Пальпація 

Т-проба 

Фарбування 

Рентгенографія ЕОД 
Розділ -скарги 

4. Анамнез життя 

Розділ – розвиток 
теперішнього 
захворювання 

Розділ – перенесені та 
супутні захворювання 

Огляд ділянки 
захворювання 

Розділ -огляд 
порожнини рота 

Розділ – дані 
рентгенобстеження, 

лабораторні обстеження 

1. Паспортна частина 

Стан СОПР 

Стан зубів 



3.3. Список рекомендованої літератури: 

Основна 

1.  Е.В.Боровский Терапевтическая стоматология,  М.: Медицина, 1989. 

2.  Е.В.Боровский, В.Н. Копейкин, А.А.Колесова Стоматология, М.: 

Медицина, 1989. 

3.  А.И.Рыбаков, В.С. Иванов Клиника терапевтической стоматологии, 

М.: Медицина, 1980. 

4.  Ю.Ю.Овруцкий, В.К.Леонтьев Кариес зуба, М.: Медицина, 1986. 

5.  Е.В.Боровский, П.А.Леус Кариес зубов, М.: Медицина, 1979. 

6.  Г.Н.Пахомова Первичная профилактика в стоматологии, М.: 

Медицина, 1987. 

7.  Борисенко А.В. Кариес зубов. - К.: Книга плюс, 2005. - 416 С. 

8.  Борисенко А.В. Секреты лечения кариеса зубов и реставрации зубов. – 

М.: Книга Плюс, 2005. – 544 с. 

Додаткова  

1. М.И.Грошиков Профилактика и лечение кариеса зуба, М.: Медицина, 

1980. 

2. А.И.Рыбакова, А.В.Гранин Профилактика кариеса зубов М.: 

Медицина, 1976. 

3. В.Р.Окушко Клиническая физиология эмали зубов, Киев: Здоровье, 

1984. 

4. Г.И.Разумеева, Е.В.Удовицкая, Н.М.Букреева Первичная 

профилактика стоматологических заболеваний у детей, Киев: Здоровье, 1987. 

5. А.П.Левицкий, И.К.Мизина Зубной налет, Киев: Здоровье 1987. 

6. М.И.Грошиков Некариозные поражения тканей зуба, М.: Медицина, 

1985. 

7. А.И.Марченко, Г.Д.Овруцкий, Н.А.Зелинская Иммунология кариеса 

зуба, Киев: Здоровье, 1991. 

 

 



  

Електронні джерела 

http://www.dentaworld.ru/articles/klinika.diagnostika_i_lechenie_nachalnogo_kari

esa.html 

http://www.mednovosti.by/gournal.aspx?article=360 

 

3.4 Орієнтовна карта для самостійної роботи студентів з літературою по 

темі заняття 

 

Навчальні завдання Вказівки до завдання Відповіді 
Вивчити, з яких 
частин складається 
обстеження 
стоматологічних 
хворих 

1. Назвати етапи обстеження 
2. Перерахувати можливі скарги пацієнта 
3.  На які дані анамнезу життя слід 
звертати увагу? 

 

Вивчити, як 
правильно проводити 
опитування пацієнта 

Пам’ятати про активний та 
цілеспрямований методи сбору анамнезу  

Вивчити, як 
правильно проводити 
об’єктивне 
обстеження  

1. Назвати етапи об’єктивного 
обстеження та їх послідовність 

2. Знати як проводиться зондування, 
перкусія, пальпація та ін. 

 

Вивчити додаткові 
методи обстеження 
стоматологічних 
хворих 

Перерахувати методи, знати показання до 
їх застосування  

Вміти інтерпретувати 
отримані результати 
методів обстеження і 
заповнювати історію 
хвороби 
стоматологічного 
хворого 

Знати послідовність заповнення історії 
хвороби. Знати розділи історії хвороби. 

 

 

3.5 Матеріали для самоконтролю студентів на доаудиторному етапі 

А. Теоретичні питання для самоконтролю: 

1. З яких етапів складається обстеження стоматологічного хворого? 

2. Що таке суб’єктивне обстеження хворого? Його складові частини. 

Деталізувати 
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3. Що таке об’єктивне обстеження? Його складові частини. Деталізувати. 

4. Що таке додаткові методи обстеження? 

5. Що таке ЕОД? Інтерпретувати можливі результати. 

6. Що таке R- графічне дослідження? Які види і в яких випадках 

застосовуються в практиці лікаря-стоматолога? 

7. Які розділи історії хвороби стоматологічного пацієнта, послідовність 

їх заповнення лікарем. 

Б. Тестові завдання до самоконтролю репродуктивного рівня 

теоретичних знань 

1. Хворому С., 46 років, для уточнення діагнозу: хронічний 

фіброзний періодонтит 16 зуба слід застосувати: 

А. ЕОД 

Б. Термопроба 

В. R-графію 

Г. Фарбування 

Д. Бактеріологічне дослідження 

Правильна відповідь: В 

2. Для виявлення скритої каріозної порожнини на апроксимальних 

поверхнях молярів слід застосувати: 

А. ЕОД 

Б. Термопробу 

В. Перкусію 

Г. Пальпацію 

Д. R-графію 

Правильна відповідь: Д 

3. Для оцінки стану м’яких тканин порожнини рота застосовують: 

А. Пальпацію 

Б. R-графію 

В. ЕОД 

Г. Перкусію 
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Д. Т-проба 

Правильна відповідь: А 

4. Хворому Б., 19 років, був поставлений попередній діагноз гострий 

обмежений пульпіт 25 зуба, на які дані спирався лікар-стоматолог при 

постановці діагноза? 

А. Рентгенографія 

Б. Фарбування 

В. Зондування 

Г. Характер та тривалість болю 

Д. Перкусія 

Правильна відповідь: Г 

5. Для проведення диференційної діагностики між місцевою 

гіпоплазією емалі та початковим гострим карієсом слід провести? 

А. Рентгенографію 

Б. ЕОД 

В. Вітальне фарбування 

Г. Термо-пробу 

Д. Перкусію 

Правильна відповідь: В 

6. Які з даних опитування підтверджують діагноз кислотного 

некрозу емалі: 

А. Вік 

Б. Стать 

В. Місце роботи 

Г. Місце проживання 

Д. Наявність загальносоматичної патології у хворого 

Правильна відповідь: В 

7. Для підтвердження якого діагнозу слід застосувати 

рентгенографію? 

А. Хронічний періодонтит 
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Б. Гострий обмежений пульпіт 

В. Гострий дифузний пульпіт 

Г. Середній карієс 

Д. Некаріозні ураження зубів 

Правильна відповідь: А 

8. Які скарги найбільш характерні для гострого глибокого карієсу? 

А. Наявність косметичного дефекту 

Б. Застрягання їжі 

В. Біль, що зникає при усуненні подразника 

Г. Біль, що триває 10-15 хвилин після усунення подразника 

Д. Постійний ниючий біль 

Правильна відповідь: В 

9. Які скарги найбільш характерні для гострого серозного 

періодонтита? 

А. Біль, що підсилюється при накушуванні на зуб 

Б. Біль від термічних подразників 

В. Біль від хімічних подразників 

Г. Відсутній біль 

Д. Припухлість та біль по перехідній складці 

Правильна відповідь: Б 

10. Для контролю пломбування кореневих каналів слід використати: 

А. Рентгенографію 

Б. ЕОД 

В. Зондування 

Г. Перкусію  

Д. Термо-пробу 

Правильна відповідь: А 

 

В. Задачи для самоконтролю: 
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1. Пацієнтка В., 18 років, скаржиться на білі плями на різцах 

верхньої щелепи. Об’єктивно:  на внутрішній поверхні 21І12 зубів 

виявлені білі плями. Поверхня емалі щільна та гладенька. Який з 

допоміжних методів обстеження слід застосувати для підтвердження 

діагнозу? 

Відповідь: фарбування барвниками плям свідчить за карієс. 

Навпроти – стійкість до барвників свідчить про наявність не каріозного 

ураження. 

2. Хворий С., 27 років, з’явився з ціллю санації. При огляді на 

жувальній поверхні 36 зуба  виявлена каріозна порожнина в межах 

навколопульпарного дентину, виповнена щільним, пігментованим 

дентином. Зондування стінок та дна безболісне. Який з допоміжних 

методів слід застосувати для встановлення вірного діагнозу? 

Відповідь: R-графія (внутрішньоротова) 

3. При огляді пацієнта, лікар звернув увагу на наявність нориці у 

проекції верхівки11, 12 зубів. Зуби змінені у кольорі, каріозні порожнини 

пломбовані композиційним матеріалом. Який з допоміжних методів слід 

застосувати для встановлення діагнозу? 

Відповідь: R-графія (внутрішньоротова) 

4. Хворий З., 20 років, з’явився з метою санації порожнини рота. 

Стоматолог виявив в 46 зубі глибоку каріозну порожнину, виповнену 

щільним пігментованим дентином. Зондування, термо-проба, перкусія 

безболісні. Який допоміжний метод слід застосувати для постановки 

діагнозу? 

Відповідь: рентгенографію. 

5. Пацієнт К., 24 року, з’явився з метою санації. У ході обстеження 

було виявлено язву на бічній поверхні язика, яка є безболісною, має 

лискучу гладеньку поверхню та хрящеподібний інфільтрат у основи. До 

якого лікаря слід відправити пацієнта для уточнення діагнозу? 

Відповідь: на консультацію дерматовенеролога. 
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4. Матеріали для аудиторної самостійної роботи 

4.1 Перелік навчальних практичних завдань 

1. Складіть план обстеження пацієнта з патологією твердих тканин зуба. 

2. Призначити необхідні допоміжні методи обстеження. 

3. Заповнити історію хвороби в клініці терапевтичної стоматології. 

 

4.2 Професійні алгоритми для оволодіння практичними навиками та 

професійними вміннями 

Алгоритм орієнтовної основи дій при обстеженні хворого з патологією 

твердих тканин зуба 

Завдання Вказівки Примітки 
1. Ознайомлення і 
підпис пацієнта щодо 
згоди його на обробку 
персональних даних 

Проводиться в реєстратурі додаток до 
історії хвороби 

2. Заповнення 
паспортної частини 
історії хвороби 

Проводиться у кабінеті 
первинного медичного огляду 
медичною сестрою або 
реєстратором 

розділ історії 
хвороби – 
паспортна 
частина 

3.Ознайомлення та 
підпис пацієнта щодо 
добровільної згоди на 
проведення 
діагностики, лікування 

Проводиться в реєстратурі додаток до 
історії хвороби 

4. Збір скарг пацієнта Проводиться активний сбір скарг 
лікарем-стоматологом 

розділ «Скарги» 

5. Анамнез хвороби Проводиться активний сбір скарг 
лікарем-стоматологом 

розділ «Розвиток 
теперішнього 
захворювання» 

6. Анамнез життя Проводиться активний сбір скарг 
лікарем-стоматологом 

розділ 
«Перенесені та 
супутні 
захворювання» 

7. Дані об’єктивного 
дослідження 

Оцінюється зовнішній стан 
пацієнта, стан зубів визначається 
умовними позначеннями на 

розділ «Дані 
об’єктивного 
дослідження» 
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зубній формулі 
8. Стан прикусу  розділ «Дані 

об’єктивного 
дослідження» 

9. Стан СОПР Оцінюється наявність/відсутність 
видимих патологічних змін 
СОПР 

розділ «Стан 
слизової 
оболонки» 

10. Дані 
рентгендосліджень, 
лабораторних 
досліджень 

Необхідність визначається у 
кожному конкретному випадку 

 

11. При необхідності 
індексної оцінки 
(гігієнічні, 
пародонтологічні 
індекси) 

Необхідність визначається у 
кожному конкретному випадку 

 

12. Описання ділянки 
захворювання 

Описується ділянка (зуб, ясна 
тощо) до яких були пред’явлені 
скарги пацієнта 

 

13. На основі 
сукупності отриманих 
даних ставиться 
діагноз 

 розділ «Діагноз» 

14. Складається план 
лікування 

Пацієнт повинен бути 
ознайомленим з планом 
лікування 

розділ «План 
лікування» 

15. Всі етапи 
лікування 
відображаються у 
щоденнику лікаря 

Послідуючі скарги, описання 
ділянки захворювання, методи 
обстеження діагнози та лікування 
відображаються у розділі 
«Щоденник» 

розділ 
«Щоденник» 

 

4.3. Методичне забезпечення самостійної роботи студентів на 

основному етапі практичного заняття: 

- стоматологічний пацієнт; 

- інструменти основного стоматологічного набору; 

- медична картка пацієнта. 

 

5.Матеріали для післяаудиторної самостійної роботи: 
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Тематика для пошукової дослідницької роботи при підготовці до 

заняття за темою: „Обстеження хворих” – Обґрунтування застосування 

допоміжних методів діагностики при обстеженні хворого в клініці 

терапевтичної стоматології. 

Література для пошукової роботи 

1. Ковальов Є.В., Шундрик М.А., Марченко І.Я. Обстеження хворого і 

діагностика в одонтопатології в клініці терапевтичної стоматології. – 

Полтава, 2004. 

2. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Політун А.М., Сідельнікова 

Л.Ф., Несин О.Ф. Терапевтична стоматологія. Карієс. Пульпіт. Періодонтит. 

Ротовий сепсис. Т.2. – Києв: Медицина, 2010. 

3. Ніколішин А.К., Ждан В.М., Борисенко А.В. та ін. Терапевтична 

стоматологія. – Т.1. – Полтава: Дивосвіт, 2005. 
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