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Основні та допоміжні методи обстеження хворого в клініці терапевтичної 

стоматології 

1 година 

1. Актуальність теми: Обстеження хворих – це комплекс 

цілеспрямованих досліджень, які складаються з певних етапів. Знання та чітке 

дотримання цих складових частин обстеження дозволяє правильно встановити 

діагноз, підібрати адекватні методи лікування та запобігти подальшим 

ускладненням. І, навпаки, нехтування методиками обстеження може стати 

причиною лікарських помилок. 

Усі отримані під час обстеження пацієнта результати записують у 

медичну картку хворого стоматологічного профілю. До неї заносять також усі 

етапи лікування захворювань зубів і порожнини рота. Медична картка – це 

офіційний юридичний документ, і ретельне її заповнення має велике значення 

для визначення обсягу лікування, а іноді й правового оцінювання дії лікаря. 

2.Навчальні цілі: 

Рівень теоретичних знань   

1. Знати основні методи обстеження хворих з патологією твердих тканин 

зубів. 

2. Знати додаткові методи обстеження хворих. 

3. Знати принципи заповнення історії хвороби пацієнта в клініці 

терапевтичної стоматології. 

Рівень практичних навиків  

1. Оволодіти технікою застосовування основного стоматологічного 

інструментарію, стоматологічного обладнання при огляді пацієнта. 

2. Оволодіти навиками правильного опитування пацієнта. 

3. Оволодіти навиками правильного виконання стоматологічних 

маніпуляцій при огляді ротової порожнини пацієнта. 

Рівень професійних вмінь   

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

патологією твердих тканин зубів. 



2. Вміти провести додаткові методи обстеження хворих (ЕОД, 

рентгенографічне дослідження та ін.). 

3. Вміти правильно заповнювати історію хвороби пацієнта. 

4. Вміти інтерпретувати одержані результати суб’єктивного та об’єктивного 

обстеження для постановки вірного діагнозу та обрання оптимального 

лікування. 

Творчий рівень. Розвивати відповідальність за правильність постановки 

діагнозу за допомогою обстеження хворого та правильність інтерпретування 

результатів додаткових методів досліджень, що в свою чергу приведе до 

успішного лікування хворого. 

 

3. Матеріали доаудиторної самостійної роботи: 

3.1 Базові знання, навики, 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). 

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: 

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 

1. Скарги 

2. Анамнез хвороби 

Огляд 

Зондування 

Перкусія 

Пальпація 

Т-проба 

Фарбування 

Рентгенографія ЕОД 

Розділ ІХ-скарги 

3. Анамнез життя 

Розділ ІХ-анамнез хвороби 

Розділ ІХ-анамнез життя 

Огляд ділянки 
захворювання 

Розділ ІХ-огляд 
порожнини рота 

Розділ ІХ-додаткові методи 
обстеження 
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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 сбіру 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 

 

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

 

 

 

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 

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

4. Що таке перкусія? Види перкусії. Методика проведення перкусії. 

5. Що таке пальпація? Методика проведення пальпації. 

6. Що таке термо-проба? Методика проведення термо-проби. 

7. Що таке додаткові методи обстеження? 

8. Що таке ЕОД? Інтерпретувати можливі результати. 



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

застосовуються в практиці лікаря-стоматолога? 

10. Що таке вітальне забарвлення зубів? Ціль та методика проведення 

вітального забарвлення зубів. 

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 

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 

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: 

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. 

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 

Провести 
суб’єктивне 
обстеження 
пацієнта 
(виявлення скарг, 
збір анамнезу 
хвороби, збір 
анамнезу життя) 

Під час опитування пацієнта 
необхідно враховувати його 
психоемоційний стан, 
дотримуватись правил лікарської 
етики та деонтології, що б не 
викликати відчуженість пацієнта. 
Потрібно задавати пацієнту 
наводящі питання, які 
допоможуть йому чітко означити 
потрібні відповіді (активний збір 
анамнезу) 

 

Провести 
об’єктивне 
обстеження 
пацієнта 

  

Огляд пацієнта 
1. Зовнішній 
огляд 

Вираз обличчя, симетричність 
обличчя, колір шкіри та склер, 
артикуляція, міміка. 

 

2. Огляд 
порожнини рота 

Огляд начинають з червоної 
кайми губ. Огляд vistubulum oris: 
звертають увагу на колір, 
зволоженість, наявність чи 
відсутність патологічних змін. 
Звертають увагу на стан та 
прикріплення вуздечок, глибину 
vistubulum oris. Звертають увагу 
на прикус пацієнта. 
Переходять до огляду порожнини 
рота (СОПР, язика, вивідних 
протоків слинних залоз, стан 
ясен). 
Обстеження зубного ряду з 18 до 
48 зубів. Звертають увагу на 
наявність каріозних порожнини, 
пломб, зруйнованість та 
відсутність зубів, наявність 
ортопедичних конструкцій, над- 
та під’ясенного зубного каменю, 
нальоту (м’якого та щільного) 
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Провести 
зондування зубів, 
що викликають 
підозру 

Обережно, без значного натиску 
проводять зондування стінок та 
дна каріозної порожнини, 
відмічаючи наявність, 
інтенсивність та локалізацію 
больових вражень пацієнта. 
Відмічають глибину каріозної 
порожнини (стосовно шарів 
твердих тканин зуба) та колір і 
щільність останніх. При 
наявності пломби, проводять 
зондування по її межах, 
виявляючи щільність прилягання, 
больові відчуття тощо. Оцінюють 
стан контактних пунктів між 
зубами. 

 

Провести 
перкусію зубів 

Провести вертикальну 
порівняльну перкусію зуба (чи 
групи зубів). 
Провести горизонтальну 
порівняльну перкусію зуба (чи 
групи зубів). 

 

Провести 
термопробу 

воду з пістолету спрямовують на 
зуб, що викликає скарги. 
Відмічають наявність чи 
відсутність больових відчуттів, а 
також продовженість болю після 
усунення подразника. Відмічають 
характер болю (різкий, ниючий, 
зменшення наявного болю) 

 

Провести 
пальпацію 

Проводиться по перехідній 
складці у проекції верхівок 
коренів зубів. Також відмічають 
стан СО у цих ділянках 
(наявність гіперемії, набряклості, 
болю). Звертають увагу на наявні 
нориці, відділяєме з них, або 
рубці від загоєння нориць 

 

ІІІ. Провести додаткові методи обстеження 
R-діагностика Внутрішньоротова R-графія – 

прицільні дентальні знімки 
дозволяють виявити скриті 
каріозні порожнини, встановити 
глибину каріозної порожнини, 
сполучення її з порожниною зуба, 
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якість пломбування кореневих 
каналів, зміни в періодонті, стан 
кісткової тканини між 
альвеолярних перегородок. 
Позаротова R-графія. 
Ортопантомографія дає 
можливість оцінити загальний 
стан зубо-щелепної системи 
хворого, виявити зміни кісткової 
тканини (при захворюваннх 
пародонту) оцінити загальний 
стан ортопедичних конструкцій 

ЕОД 
(електроодонтоді
агностика) 

Проводиться для уточнення 
діагнозу., допомагає провести 
диференційну діагностику. 

 

Застосування 
барвників 

Проводиться з ціллю 
диференційної діагностики 
карієсу та не каріозних уражень 
твердих тканин зуба, а також для 
оцінки гігієнічного стану ротової 
порожнини 

 

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: 

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. 
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