
IV курс 

ДИСЦИПЛІНА: ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ 

ПМК-3 

 

ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО 

КОНТРОЛЮ З: 
  

1. Значення наукових праць професорів І.О. Новіка, М.Ф.Данилевського та їх учнів у розвитку 

сучасної пародонтології. 

2. Топографо-анатомічна та морфологічна будова тканин пародонта. 

3. Ясенна рідина. Механізм утворення, склад, функціональне значення. 

4. Систематика та номенклатура захворювань пародонта (М.Ф.Данилевський, 1994; МКХ-10). 

Позитивні якості та недоліки. 

5. Роль нервово-трофічних змін, порушень обміну речовин в патогенезі генералізованого пародонтиту. 

6. Значення порушень стану судин та мікроциркуляції в патогенезі захворювань тканин пародонта. 

7. Роль дефіциту вітамінів А, С, Е у патогенезі захворювань пародонта. 

8. Місцеві подразники тканин пародонта, методи їх виявлення. 

9. Гігієнічні індекси - Федорова-Володкіної, Green-Vermillion (OHI-S). Методика визначення, 

інтерпретація. 

10. Значення мікрофлори у розвитку захворювань пародонта. 

11. Катаральний гінгівіт. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, 

лікування. 

12. Гострий виразковий гінгівіт. Етіологія, патогенез, патологічна анатомія, диференціальна 

діагностика, лікування. 

13. Хронічний виразковий гінгівіт. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, 

лікування. 

14. Принципи загального лікування при виразковому гінгівіті. 

15. Гіпертрофічний гінгівіт. Гранулююча форма. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, 

диференційна діагностика, лікування. 

16. Гіпертрофічний гінгівіт. Фіброзна форма. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна 

діагностика, лікування. 

17. Локалізований пародонтит. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, 

лікування. 

18. Клініко-рентгенологічні методи діагностики хвороб пародонта. 

19. Рентгенологічні ознаки, що характеризують ураження тканин пародонта. 

20. Лабораторні методи діагностики захворювань пародонта. 

21. Генералізований пародонтит хронічного перебігу. Клініко-лабораторні та рентгенологічні 

показники. 

22. Генералізований пародонтит загостреного перебігу. Клініко-лабораторні та рентгенологічні 

показники. 

23. Основні принципи та план лікування хворого на генералізований пародонтит. 

24. Місцеві подразники тканин пародонта при генералізованому пародонтиті та методи їх усунення. 

25. Зубний наліт, зубна бляшка (біоплівка). Механізм утворення, структура, вплив на тканини 

пародонта. 

26. Пародонтальна кишеня, механізм утворення. Методи лікування (медикаментозні, хірургічні: 

кюретаж, його види). 

27. Місцева медикаментозна терапія хворого на генералізований пародонтит хронічного перебігу. 

28. Місцева медикаментозна терапія хворого на  генералізований пародонтит загостреного перебігу. 

29. Протизапальна терапія симптоматичного гінгівіту в комплексному лікуванні генералізованого 

пародонтиту. 

30. Масаж при лікуванні хвороб пародонта. Види, механізм дії, показання, методика застосування. 

31. Гідротерапія при лікуванні захворювань пародонта. Види. Гідромасаж: показання та методика 

проведення. 

32. Застосування електрофорезу у комплексному лікуванні захворювань пародонта. 

33. Загальне лікування хворого з захворюванням пародонта. 

34. Методи визначення травматичної оклюзії. Вибіркове пришліфування. 

35. Тимчасове шинування. Показання, види шин, методика застосування армованих шин. 



36. Методи усунення пародонтальних кишень. 

37. Хірургічні методи лікування хворого на генералізований пародонтит. Вакуум-кюретаж, показання, 

методика проведення. 

38. Кюретаж пародонтальних кишень. Показання та методика проведення відкритого кюретажу. 

39. Гінгівотомія. Показання та методика проведення. 

40. Гінгівектомія. Види. Показання, методика проведення. 

41. Клаптеві операції. Сутність методу. Показання. Протипоказання. Етапи проведення (метод 

Цешинського-Відмана-Неймана). 

42. Помилки та ускладнення при лікуванні хворого на генералізований пародонтит. 

43. Пародонтоз. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування. 

44. Диференціальна діагностика гінгівіту, пародонтиту, пародонтозу. 

45. Гістіоцитоз Х: хвороба Леттерера-Зіве, Генда-Шюлера-Крісчена, еозинофільна гранульома. Клініка, 

діагностика, диференціальна діагностика, принципи лікування. 

46. Синдром Папіліон-Лефевра. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування. 

47. Ураження пародонта в разі імунодефіцитних станів (СНІД, агресивний пародонтит). 

48. Профілактика захворювань пародонта. Професійна гігієна порожнини рота. 

49. Індивідуальна профілактика захворювань пародонта. Вибір засобів. 

50. Диспансерізація хворих із захворюваннями пародонта. 
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ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК до ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 3: 

 

 

1. Вміти проводити активний цілеспрямований збір анамнезу у пацієнтів із захворюваннями пародонта. 

2. Вміти проводити огляд пацієнтів із захворюваннями пародонта. 

3. Вміти використовувати барвники для діагностики захворювань пародонта. 

4. Вміти проводити індексну оцінку стану пародонта: індекс гігієни за Федоровим-Володкіною, індекс 

за Грін-Вермільйон (OHI-S). 

5. Вміти проводити та трактувати пробу Шиллера-Писарєва, визначати індекс гінгівіту - РМА, індекс 

гінгівіту - ІГ, пародонтальний індекс - ПІ, пародонтальний індекс СРІТN, індекс кровоточивості - SВІ. 

6. Вміти визначати глибину пародонтальних кишень та їх вміст. 

7. Вміти визначати ступінь рухомості зубів. 

8. Вміти призначати та оцінювати лабораторні методи дослідження: цитологічний метод, еміграцію 

лейкоцитів в порожнину рота за Ясиновським, РАМ. 

9. Вміти визначати норму і патологію кісткової тканини при рентгенологічному дослідженні: 

рентгенографія альвеолярного відростка, панорамна рентгенографія, ортопантомографія, 

ехоостеометрія. 

10. Вміти проводити диференційну діагностику хвороб пародонта. 

11. Вміти визначати травматичну оклюзію та виконувати вибіркове пришліфування зубів. 

12. Володіти технікою накладання тимчасових шин при захворюваннях пародонта. 

13. Володіти технікою накладання постійних шин при захворюваннях пародонта. 

14. Володіти технікою видалення зубних нашарувань за допомогою ручних інструментів. 

15. Володіти технікою видалення зубних нашарувань електромеханічними інструментами (звуковими та 

ультразвуковими). 

16. Володіти технікою проведення покриття зубів лікувальними та профілактичними лаками, гелями. 

17. Вміти проводити медикаментозну обробку уражених ділянок тканин пародонта (зрошення, аплікації, 

інстиляції). 

18. Вміти проводити приготування та накладання пов’язок, що тверднуть. 

19. Вміти проводити приготування та накладання пов’язок, що не тверднуть. 

20. Вміти призначати загальне лікування при захворюваннях пародонта. 

21. Вміти проводити кюретаж пародонтальних кишень (закритий, вакуум-кюретаж, відкритий). 

22. Вміти призначати фізіотерапевтичне лікування захворювань пародонта. 

23. Вміти призначати індивідуальну гігієну порожнини рота при різних захворюваннях пародонта. 

 


