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ДИСЦИПЛІНА: ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ 

ПМК-4 

 

ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО 

МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 4: 
  

1. Хвороби слизової оболонки порожнини рота. Класифікація. Роль зовнішніх і 

внутрішніх факторів в етіології та патогенезі. 

2. Елементи ураження при захворюваннях СОПР. 

3. Вплив спиртних напоївта паління на виникнення, розвиток, перебіг 

захворювань слизової оболонки порожнини рота. 

4. Первинні стоматити, що викликані дією механічного, хімічного та фізичного 

фактора. Причини, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна 

діагностика, лікування, профілактика. 

5. Зміни слизової оболонки порожнини рота при променевій терапії 

новоутворень щелепно-лицевої ділянки. Лікування, профілактика. 

6. Лейкоплакія. Причини, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна 

діагностика, лікування, профілактика. 

7. Ураження СОПР професійного характеру. Причини, патогенез, клініка, 

діагностика, диференціальна діагностика, лікування, профілактика. 

8. Вірусні ураження червоної кайми губ і слизової оболонки порожнини рота у 

дорослих. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування. 

9. Ураження слизової оболонки порожнини рота при ВІЛ-інфекції і СНІДі. 

Клініка, діагностика, лікування, профілактика. 

10. Ураження слизової оболонки порожнини рота при грипі, інфекційному 

мононуклеозі, ящурі. Клініка, діагностика, лікування, профілактика. 

11. Виразковий стоматит. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, 

диференціальна діагностика, лікування, профілактика. 

12. Кандидоз слизової оболонки порожнини рота. Причини. Клініка, діагностика, 

диференціальна діагностика, лікування, профілактика. 

13. Прояви сифілісу в порожнині рота. Діагностика, диференціальна діагностика. 

Тактика лікаря-стоматолога. 

14. Прояви туберкульозу в порожнині рота. Діагностика, диференціальна 

діагностика. Тактика лікаря-стоматолога. 

15. Гонорея. Етіологія, патогенез, прояви на слизовій оболонці порожнини рота. 

Діагностика, диференціальна діагностика. Тактика лікаря-стоматолога. 

16. Захворювання язика. Десквамативний та ромбоподібний глосити, 

Складчастий та волосатий язик. Етіологія, патогенез, клінічні прояви, 

діагностика, лікування. 

17. Глосалгія, глосодинія. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, 

диференціальна діагностика, лікування, профілактика. 

18. Ексфоліативний хейліт. Етіологія, клініка, діагностика, диференціальна 

діагностика, лікування. 

19. Гландулярний хейліт. Етіологія, клініка, діагностика, диференціальна 

діагностика, лікування. 



20. Актинічний хейліт. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування. 

21. Екзематозний хейліт. Етіологія, клініка, діагностика, лікування. 

22. Передракові захворювання слизової оболонки порожнини рота та червоної 

кайми губ. Класифікація. Клініка, діагностика, тактика лікаря-стоматолога. 

23. Доброякісні новоутворення СОПР. Рак СОПР. Клініка, діагностика, тактика 

лікаря-стоматолога. 

24. Алергічні стоматити. Діагностика, диференціальна діагностика, лікування, 

профілактика. 

25. Методика постановки та оцінки алергічних проб (звичайний та ротаційний 

прик-тест), їх значення для діагностики медикаментозної алергії. 

26. Хронічний рецидивуючий афтозний стоматит. Етіологія, патогенез, клініка, 

діагностика, диференціальна діагностика, лікування. 

27. Багатоформна ексудативна еритема. Клініка, діагностика, диференціальна 

діагностика, лікування. 

28. Анафілактичний шок. Діагностика. Надання невідкладної допомоги при 

анафілактичному шоці. 

29. Набряк Квінке. Клінічні прояви. Надання невідкладної допомоги. 

30. Пухирчатка. Її прояви в порожнині рота. Клініка, діагностика, 

диференціальна діагностика, лікування. 

31. Червоний плескатий лишай. Клініка, діагностика, диференціальна 

діагностика, лікування. 

32. Ураження слизової оболонки порожнини рота при патології серцево-

судинної системи. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, 

лікування. 

33. Ураження слизової оболонки порожнини рота при патології травного каналу. 

Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування. 

34. Ураження слизової оболонки порожнини рота при патології ендокринної 

системи. Клініка, діагностика, лікування. 

35. Ураження слизової оболонки порожнини рота при гіпо- та авітамінозах. 

Причини. Клінічні прояви, лікування, профілактика. 

36. Ураження слизової оболонки порожнини рота при лейкозі, агранулоцитозі. 

Діагностика, диференціальна діагностика. Тактика лікаря-стоматолога. 

37. Прояви перніціозної анемії в порожнині рота. Діагностика, диференціальна 

діагностика. Тактика лікаря-стоматолога. 

38. Стоматогенна хроінтоксикація. Поняття. Теорії виникнення, патогенез, 

клініка, діагностика, лікування і профілактика. 
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ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК ДО ПІДСУМКОВОГО 
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Змістовний модуль 9 

«Первинні (самосійні) ураження слизової оболонки порожнин рота.» 

1. Провести клінічне обстеження хворого з патологією слизової оболонки 

порожнини рота; правильно оформити історію хвороби, скласти план 

обстеження та лікування хворого. 

2. Взяти матеріал для цитологічного і бактеріологічного досліджень. 

3. Аналізувати результати цитологічного, гістологічного, бактеріологічного 

дослідження пацієнта, клінічного аналізу крові, сечі, біохімічного аналізу 

крові на вміст глюкози. 

4. Виконати аплікаційне, інфільтраційне, провідникове знеболення та 

електрознеболення. 

5. Проводити іригацію, інстиляцію та аплікацію лікарських засобів. 

 

Змістовний модуль 10 

«Інфекційні захворювання. Етіологія, патогенез, прояви на слизовій 

оболонці порожнин рота, діагностика. Тактика лікаря-стоматолога» 

1. Провести клінічне обстеження хворого з патологією слизової оболонки 

порожнини рота; правильно оформити історію хвороби, скласти план 

обстеження та лікування хворого. 

2. Взяти матеріал для цитологічного і бактеріологічного досліджень. 

3. Аналізувати результати цитологічного, гістологічного, бактеріологічного 

дослідження пацієнта, клінічного аналізу крові, сечі, біохімічного аналізу 

крові на вміст глюкози. 

4. Виконати аплікаційне, інфільтраційне, провідникове знеболення та 

електрознеболення. 

5. Проводити іригацію, інстиляцію та аплікацію лікарських засобів. 

 

Змістовний модуль 11 

«Хвороби губ. Передраки слизової оболонки порожнини рота та червоної 

кайми губ.» 

1. Оформити звітно-облікову документацію стоматолога, аналізувати 

кількісні та якісні показники роботи лікаря на терапевтичному прийомі. 

2. Провести клінічне обстеження хворого з патологією слизової оболонки 

порожнини рота; правильно оформити історію хвороби, скласти план 

обстеження та лікування хворого. 

3. Взяти матеріал для цитологічного і бактеріологічного досліджень. 

4. Аналізувати результати цитологічного, гістологічного, бактеріологічного 

дослідження пацієнта, клінічного аналізу крові, сечі, біохімічного аналізу 

крові на вміст глюкози. 



5. Виконати аплікаційне, інфільтраційне, провідникове знеболення та 

електрознеболення. 

6. Проводити іригацію, інстиляцію та аплікацію лікарських засобів. 

7. Виписати рецепти медикаментозних засобів і призначити 

фізіотерапевтичне лікування. 

8. Провести професійну гігієну порожнини рота. 

 

Змістовний модуль 12 

«Зміни слизової оболонки порожнини рота при алергічних ураженнях та 

захворюваннях з аутоімунним компонентом.» 

1. Працювати стоматологічним обладнанням та інструментами, вміти їх 

стерилізувати. 

2. Оформити звітно-облікову документацію стоматолога, аналізувати 

кількісні та якісні показники роботи лікаря на терапевтичному прийомі. 

3. Провести клінічне обстеження хворого з патологією слизової оболонки 

порожнини рота; правильно оформити історію хвороби, скласти план 

обстеження та лікування хворого. 

4. Визначити гігієнічні індекси порожнини рота і оцінити їх. 

5. Провести додаткові методи обстеження (алергічні проби - прик-тест -

звичайний та ротаційний) пацієнта та вміти їх оцінити. 

6. Проводити іригацію, інстиляцію та аплікацію лікарських засобів. 

7. Виписати рецепти медикаментозних засобів і призначити 

фізіотерапевтичне лікування. 

8. Провести професійну гігієну порожнини рота. 

9. Дати рекомендації щодо гігієни порожнини рота. 

 

Змістовний модуль 13 

«Зміни слизової оболонки порожнини рота при деяких соматичних 

захворюваннях. Стоматогенна хроніоінтоксикація.» 

1. Працювати стоматологічним обладнанням та інструментами, вміти їх 

стерилізувати. 

2. Оформити звітно-облікову документацію стоматолога, аналізувати 

кількісні та якісні показники роботи лікаря-стоматолога на 

терапевтичному прийомі. 

3. Провести клінічне обстеження хворого з патологією слизової оболонки 

порожнини рота; правильно оформити історію хвороби, скласти план 

обстеження та лікування хворого. 

4. Визначити і оцінити гігієнічні індекси порожнини рота і оцінити їх. 

5. Взяти матеріал для цитологічного і бактеріологічного досліджень. 

6. Аналізувати результати цитологічного, гістологічного, бактеріологічного 

дослідження пацієнта, клінічного аналізу крові, сечі, біохімічного аналізу 

крові на вміст глюкози. 

7. Проводити іригацію, інстиляцію та аплікацію лікарських засобів. 

8. Виписати рецепти медикаментозних засобів і призначити 

фізіотерапевтичне лікування. 

9. Провести професійну гігієну порожнини рота. 

10. Дати рекомендації щодо гігієни порожнини рота. 


