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ПАСПОРТНІ ДАНІ: 
 

Прізвище, ім’я, по-батькові _________________________________________________ 

Стать (чол. – 1, жін. – 2)____________________________________________________ 

Дата народження (число, місяць, рік) ________________________________________ 

Адреса, телефон ___________________________________________________________ 

Місце роботи ______________________________________________________________ 

Наявність професійних (побутових) шкідливостей ____________________________ 

СКАРГИ: 

Симптоми Ступінь прояву (-, +, ++, +++) 
Кровоточивість ясен під час чищення зубів  

під час жування  
спонтанна  

Болючість ясен постійна  
при вживанні їжі  

Зміна кольору ясен почервоніння  
синюшність  

Зміна форми ясен  
Свербіж, печія ясен  
Наявність зубних відкладень  
Гіперчутливість зубів  
Рухомість зубів  
Зміна положення зубів  
Оголення шийок зубів  
Галітоз (неприємний запах з рота)  
Незадовільний загальний стан підвищення температури  

загальне нездужання  
слабкість  
інше  

Скарг немає, звертання з метою профілактичного огляду  
 

Інше: 

 

РОЗВИТОК ТЕПЕРІШНЬОГО ЗАХВОРЮВАННЯ: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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ПЕРЕНЕСЕНІ ТА СУПУТНІ ЗАХВОРЮВАННЯ: 

Інфекційні, венеричні захворювання, туберкульоз, ВІЛ ___так/заперечує________ 

Алергічні реакції __________________________________________________________ 

КАРТА ОПИТУВАННЯ ПАЦІЄНТА 
1. Чи наявні у Вас будь-які загальні захворювання? – так/ні (підкреслити) 

2. Чи лікувались впродовж останніх 2 років у лікарні або поліклініці? – так/ні (підкреслити) 

3. Якщо так, то з якого приводу___________________________________________________________ 

4. Чи спостерігається у Вас схильність до кровотеч та (або) крововиливів, у тому числі при 

видаленні зубів? – так/ні (підкреслити) 

5. Чи пов’язана Ваша робота з професійними шкідливостями? – так/ні (підкреслити) 

6. Якщо так, то з якими__________________________________________________________________ 

7. Чи проводилось Вам переливання крові? – так/ні (підкреслити) 

8. Якщо так, то з якого приводу?__________________________________________________________ 

9. Чи є Ви донором? – так/ні (підкреслити) 

10. Який у Вас кровʹяний тиск?____________________________________________________________ 

11. Чи Ви вагітні? – так/ні (підкреслити) 

12. Чи добре Ви переносите знеболення при стоматологічних втручаннях? – так/ні (підкреслити) 

13. Якщо ні, які були ускладнення?_________________________________________________________ 

14. Чи бувають у Вас висипання на слизовій оболонці порожнини рота? – так/ні (підкреслити) 

15. Чи маєте Ви наступні захворювання, якщо так, то які: 

 серця та серцево-судинної системи: 

 гіпертонічна хвороба ________________________________________________________ 

 вади серця__________________________________________________________________ 

 інші_______________________________________________________________________ 

 ендокринні захворювання: 

 цукровий діабет_____________________________________________________________ 

 гормональні порушення______________________________________________________ 

 хвороби щитоподібної залози_________________________________________________ 

 інші_______________________________________________________________________ 

 шлунково-кишкові, захворювання печінки ____________________________________________ 

 дихальної системи: 

 захворювання ЛОР-органів___________________________________________________ 

 легень_____________________________________________________________________ 

 бронхіальна астма___________________________________________________________ 

 інші_______________________________________________________________________ 

 захворювання крові________________________________________________________________ 

 нервової системи: 

 епілепсія___________________________________________________________________ 

 алергічні захворювання____________________________________________________________ 

 інфекційні та венеричні захворювання: 

 інфекційний гепатит_________________________________________________________ 

 туберкульоз________________________________________________________________ 

 сифіліс____________________________________________________________________ 

 гонорея____________________________________________________________________ 

 ВІЛ/СНІД__________________________________________________________________ 

 нирок____________________________________________________________________________ 

 ревматизм________________________________________________________________________ 

 спадкові хвороби__________________________________________________________________ 

 простудні захворювання більше 3 разів на рік__________________________________________ 

 інші захворювання________________________________________________________________ 

 алкоголізм ___________ паління_____________ 

Дата:___________________________ Підпис пацієнта:____________________________________ 
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ЗОВНІШНІЙ ОГЛЯД: 

Загальний вигляд хворого ___________________, вираз обличчя 

___________________, колір шкіри ___________________, наявність патологічних 

змін на шкірі ___________________, асиметрії ___________________, стан губ 

___________________, кутів рота ___________________, характер дикції 

____________________, носового дихання ___________________, ступінь відкривання 

рота ____________________ 

Примітки:_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Пальпація лімфатичних вузлів _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 

ОГЛЯД ПОРОЖНИНИ РОТА: 
 

Присінок порожнини рота: глибина ___________________, колір та консистенція 

слизової оболонки ___________________, стан та висота прикріплення вуздечки 

нижньої губи ___________________, стан та висота прикріплення вуздечки верхньої 

губи ___________________, стан та висота прикріплення щічно-ясенних зв’язок 

___________________, інше __________________________________________________ 
 

Стан слизової оболонки порожнини рота (колір, набряк, консистенція, наявність 

патологічних елементів): щік ___________________, твердого піднебіння 

___________________, м’якого піднебіння  ___________________, язика 

___________________, дна порожнини рота ____________________________________ 

Примітки:_________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 

Прикус: 

вид прикусу _______________________________________________________________ 

зубо-щелепні деформації ____________________________________________________ 

скупчення зубів ____________________________________________________________ 

дистопія зубів ______________________________________________________________ 

 

Зубні ряди: 

дефекти зубних рядів _______________________________________________________ 

травматична оклюзія ________________________________________________________ 
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Стан зубів (див. додаток): 

Примітки: ________________________________________________________________ 

Колір зубів за шкалою «Vita» _______________________________________________ 

 

Наявність і ступінь залучення в патологічний процес фуркацій багатокореневих 

зубів (за S.E. Hamp et al., 1975): 

Клас І – початкове залучення – видно лише невелике вдавлення слизової оболонки на 

щічній поверхні, але зонд не проникає у біфуркацію; 

Клас ІІ – часткове залучення – зонд входить у біфуркацію, не проникаючи за її межі. 

І ступінь - зонд можна ввести у біфуркацію на відстань від 1 до 3 мм, 

ІІ ступінь – більш ніж на 3 мм, але не наскрізь; 

Клас ІІІ – повне залучення – місце фуркації (біфуркації) видно, зондом можна 

проникнути за її межі в місця з’єднання інших коренів (у трикореневих зубах). 

І ступінь – біфуркація прикрита м’якими тканинами, 

ІІ ступінь– біфуркація оголена і відкрита. 

Примітки: залучення визначити та відмітити на пародонтограмі (дивись стор.12) 

 

Стан ясен: колір ________________________________, набряк ___________________, 

консистенція ___________________, зміна рельєфу 

_______________________________________, наявність патологічних елементів 

_________________________________________________________________, щільність 

охоплення зубів _________________________, наявність кишень ясенні/пародонтальні 

(підкреслити), глибина ____________________________________, характер ексудату 

______________________, болючість при пальпації ______________________. Ширина 

прикріплених ясен _________________. 

Інше: _____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Проба Парма: _____________________________________________________________ 

 

Бензидинова проба: (за S. Sorin, 1996) ________________________________________ 
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Ступінь запалення ясен:  
 

Папілярно-маргінально-альвеолярний індекс РМА (за I.Schour i M. Massler, 1948 (в модифікації 

Parma, 1960)) 

                

18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 

48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38 

                
 

Умовні позначки  Інтерпретація результатів 

Запалення Бали  Значення (%) Ступінь гінгівіту 
Відсутнє 0  До 25% легкий 

ясенного сосочка (Р) 1  25 - 50% середній 

ясенного краю (М) 2  > 50% тяжкий 

альвеолярних ясен (А) 3    
 

РМА =  
  алів      

  кількість зу ів
 

Дата Показник РМА Ступінь гінгівіту 

   

   

   

   

   
 

Кровоточивість: 

Індекс кровоточивості сосочків РВI (за Mühlemann & Saxer, 1977) 

Кровоточивість  Оцінка (бали) 
Відсутня 0 

Точкова 1 

Лінійна 2 

Кров заповнює міжзубний трикутник 3 

Спонтанна 4 

РВІ = 
                         

 
  

 

Рецесія ясен (за класифікацією P.D. Miller, 1985): 

Клас I. Рецесія ясен в межах слизово-ясенного з'єднання (прикріплені ясна). Немає втрати ясен та 

(або) кістки в міжзубних проміжках. Підклас А – вузька, підклас В – широка. 

Інтерпретація: _________________________________________________________________________ 

Клас II. Рецесія ясен розповсюджується на вільні ясна. Немає втрати ясен та (або) кістки в 

міжзубних проміжках. Підклас А – вузька, підклас В – широка. 

Інтерпретація: _________________________________________________________________________ 

Клас III. Рецесія II класу сумісна з ураженням апроксимальних поверхонь. Підклас А – без 

залучення сусідніх зубів, підклас В - залучення сусідніх зубів. 
Інтерпретація: _________________________________________________________________________ 

Клас IV. Втрата ясен та кістки в міжзубних проміжках - циркулярна. Підклас А – обмежена 

кількість зубів, підклас В – генералізована горизонтальна втрата ясен. 

Інтерпретація: _________________________________________________________________________ 

Примітки: рецесію визначити та відмітити на пародонтограмі (див. стор.12) 
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Стан гігієни порожнини рота: 

Гігієна порожнини рота згідно індексу ОНІ-S ____________________________________ 

Дата навчання гігієни порожнини рота _________________________________________ 

Спрощений індекс гігієни порожнини рота за Грін-Вермілльйон - ОНІ-S (Oral 

Hyhiene Index - Simlified, Green-Vermillion, 1964): 
 

ЗН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗК 

16 11 26  
Критерії оцінки 

 Інтерпретація 

результатів 
Зубний наліт  

(DI) - бали 
Бали 

Зубний камінь  

(CI) - бали 

Значення 

(бали) 
Гігієна 

відсутній 0 відсутній 0 – 0,6 добра 

 вестибулярні 

 язикові 
1/3 коронки 1 

над’ясенний ЗК - 

менш 1/3коронки 
0,7 - 1,6 задовільна 

 
 
 

46 31 36 

2/3 коронки 2 

над’ясенний ЗК -  
від 1/3 до 2/3 
коронки чи є 
під’ясенний у 
вигляді окремих   
частин 

1,7 - 2,5 незадовільна 

    

>2/3 коронки 3 

над’ясенний ЗК - 
2/3 коронки і/чи 
під’ясенний оточує 
пришийкову 
частину зуба 

> 2,6 погана     

 

ОНІ-S=            (   +   +   +   +   +   )/6+(   +   +   +   +   +   )/6 = 

де     сума значень, DI - зубний наліт, CI - зубний камінь, n - кількість обстежених 

зубів (звичайно 6) 

 

Контроль гігієни порожнини рота: 

 

Дата Показник ОНІ-S Рівень гігієни 

   

   

   

   

   

 

ПОПЕРЕДНІЙ ДІАГНОЗ: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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ДОДАТКОВІ МЕТОДИ ОБСТЕЖЕННЯ: 

Гемограма (розгорнутий аналіз крові): Дата:______________ 

 

Еритроцити, ×10
12

/л  
Гемоглобін, г/л  
Колірний показник  
Лейкоцити, ×10

9
/л  

 паличкоядерні (%)  

 сегментоядерні (%)  

 еозинофіли (%)  

 базофіли (%)  

 моноцити (%)  

 лімфоцити (%)  
ШОЕ, мм/год  
 

Інтерпретація: ______________________________________________________________ 

 

Глюкоза крові: ____________________________________________________________ 

Інтерпретація: ______________________________________________________________ 

 

Міграція лейкоцитів (за Ясиновським М.А., 1931): 

Лейкоцити - _______ в 1мл ( _______ % живі) 

Епітелій - _______ в 1мл 

Інтерпретація: _________________________________________________________________________ 

 

РАМ (за Беленчук Т.А., 1985): РАМ 
+  

≥ _______ %, РАМ 
–
 ≤  _______ % 

Інтерпретація: _________________________________________________________________________ 

 

Мікробіологічне дослідження вмісту зубо-ясенних (пародонтальних) кишень: 

Фузобактерії  ______________________________________________________________ 

Спірохети  ________________________________________________________________ 

Дріжджоподібні гриби ______________________________________________________ 

Найпростіші  ______________________________________________________________ 

 

ДАНІ ОРТОПАНТОМОГРАМИ: Дата ______________________ 

Кортикальна пластинка ______________________________________________________ 

Міжкоміркові перетинки ____________________________________________________ 

Періодонтальні щілини ______________________________________________________ 

Щільність губчастої речовини кістки __________________________________________ 
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КІНЦЕВИЙ ДІАГНОЗ: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

ПЛАН ОБСТЕЖЕННЯ ПЛАН ЛІКУВАННЯ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Примітка: При складанні плану лікування вказати заходи, що нео хідно провести в 

Фазі І, Фазі ІІ, Фазі ІІІ та Фазі ІV комплексного лікування хворого. 
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ЩОДЕННИК ЛІКАРЯ 
Дата Статус, діагноз, лікування та рекомендації 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

Лікар _____________________________ 

 

Примітка: У щоденнику вказати рекомендації з індивідуальної гігієни порожнини 

рота хворого (предмети, засо и, гігієнічний режим); препарати, призначені для 

консервативної терапії хворого (загальної, місцевої) та рекомендації з її проведення 

(дозування, кратність прийому, курс тощо) . 

 

Динаміка лікування: 

Дата ОНІ- S РВІ РМА 

    

    

    

    

 

 



Рухомість                 

Фуркація                 

Кровоточивість                 

Ясенний край 
(рецесія) 

                

Глибина 

зондування 

                

                 

                

 

Дата огляду 8 7 6 5  4  3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

                

                

Глибина 

зондування 
                

Ясенний край 
(рецесія)                 

Кровоточивість                 

Фуркація                 

Рухомість                 
 

Умовні позначення 

С- карієс, Р- пульпіт, Pt – періодонтит, Lp – локалізований пародонтит, R – корінь, A – відсутній, Cd – коронка, Pl – пломба, F – фасетка, ar – штучний зуб, r – реставрація, H – гемісекція, Am 

– ампутація, res – резекція, pin – штифт, I - імплантація, Rp – реплантація, Dc – зубний камінь. 
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