ВИРОБНИЧІ ФУНКЦІЇ, ТИПОВІ ЗАДАЧІ ДІЯЛЬНОСТІ ТА УМІННЯ, ЯКИМИ
ПОВИНЕН ВОЛОДІТИ ВИПУСКНИК ВИЩОГО МЕДИЧНОГО ЗАКЛАДУ ЗА
ФАХОМ «СТОМАТОЛОГІЯ»
ДИСЦИПЛІНА «ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ»
ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ
Наказом Міністерства освіти і науки України
від “28” липня 2003 р. № 504 (статус: чинне)
Додаток А (обов’язковий)
Список 1 ( синдроми та симптоми )
1. анемія
2. асиметрія обличчя
3. біль в зубах
4. втрата свідомості
5. геморагічний синдром
6. гіперестезія, оскома
7. жовтяниця
8. задуха та асфіксія
9. запаморочення
10. змінений колір зубів
11. змінений колір шкірних покровів, слизової оболонки порожнини рота
12. зруйновані зуби
13. лихоманка
14. лімфаденопатія
15. макрохейлія
16. мацерація кутів рота
17. менінгіальний синдром
18. набряковий синдром
19. назубні відкладення
20. наявність інфільтрату в щелепно-лицевій ділянці
21. наявність елементів ураження на шкірі та слизовій оболонці порожнини рота
22. наявність пародонтальної кишені
23. парези, паралічі щелепно-лицевої ділянки
24. порушення смаку
25. порушення чутливості щелепно-лицевої ділянки
26. пухлиноподібний утвір в щелепно-лицевій ділянці
27. раневий та норицевий хід
28. рухомі зуби
29. сухість слизової оболонки порожнини рота
30. ціаноз ( дифузний та локальний )
Список 2 (Стоматологічні захворювання)
1) терапевтична стоматологія
А) некаріозні ураження твердих тканин зубів
1. гіперестезія
2. гіпоплазія емалі
3. флюороз
4. ерозія твердих тканин зуба
5. клиноподібний дефект
6. патологічне стирання зубів
7. некроз твердих тканин зуба
Б) патологія тканин пародонта:
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8. пародонтит
9. пародонтоз
10. ідіопатичні захворювання пародонту
В) патологія слизової оболонки порожнини рота
11. виразково-некротичні ураження СОПР
12. вторинні бактеріальні захворювання (дифтерія, туберкульоз, сифіліс)
13. захворювання СОПР при дерматозах з аутоімунним компонентом патогенеза
(пухирчатка, червоний плескатий лишай, червоний вовчак)
14. зміни СОПР при алергічних ураженнях
15. зміни СОПР при інтоксикаціях солями важких металів
16. симптоматичні вірусні захворювання (СНІД, грип, ящур, інфекційний
мононуклеоз)
17. симптоматичні прояви на СОПР при захворюваннях шлунково-кишкового тракту
(виразкова хвороба, гастрити, ентерити, коліти, хронічні гепатити)
18. симптоматичні прояви на СОПР при захворюваннях серцево-судинної системи
(недостатність кровообігу, есенціальна артеріальна гіпертензія)
19. симптоматичні прояви на СОПР при захворюваннях ендокринної системи
(акромегалія, хвороба та синдром Іценка-Кушинга, цукровий діабет)
20. симптоматичні прояви на СОПР при захворюваннях крові (анемії,
тромбоцитопенічна пурпура, лейкози)
21. симптоматичні прояви на СОПР при гіпо- та авітамінозах
22. захворювання язика (десквамативний глосит, ромбоподібний глосит, складчастий
язик, волосатий язик)
23. неврогенні захворювання язика (глосодинії, гангліоніти)
24. хейліти самостійні ( актинічний, метеорологічний, контактний алергічний,
гландулярний, ексфоліативний)
25. хейліти симптоматичні (екзематозний, атопічний)
Г) передрак СОПР та червоної облямівки губ
26. облігатні передраки (хвороба Боуена, бородавчатий передрак, обмежений
передраковий гіперкератоз, хейліт Манганоті)
27. факультативні передраки
Список 2.1 (основні стоматологічні захворювання)
А) патологія зубів
1. карієс тимчасових та постійних зубів
2. захворювання пульпи тимчасових та постійних зубів
3. періодонтит тимчасових та постійних зубів
4. травматичні ушкодження тимчасових та постійних зубів
Б) патологія тканин пародонта:
5. гінгівіт
В) патологія слизової оболонки порожнини рота
6. травматичні ураження
7. вірусні хвороби СОПР (гострий герметичний стоматит, рецидивуючий герпетичний
стоматит, оперезуючий лишай)
8. грибкові захворювання СОПР
2.2. Фізіологічні стани та соматичні захворювання, що потребують особливої тактики
ведення пацієнта
А) Фізіологічні стани
1. вагітність
Б) Хвороби крові та кровотворних органів
2. анемії
3. гемофілія.
4. лейкози
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5. тромбоцитопенічна пурпура
В) Серцево-судинні захворювання:
6. артеріальна гіпертензія
7. ревматизм
8. інфекційний ендокардит
9. вади серця
Г) Психічні порушення:
10. гострий психоз, в т.ч. алкогольний делірій
11. епілепсія
Д) Хвороби дихальної системи та середостіння
12. бронхіальна астма
Ж) Хвороби ендокринної системи:
13. цукровий діабет
З) Патології скелетно-м’язової системи та сполучної тканини
14. системні васкуліти (геморагічний васкуліт)
І) інфекційні і паразитарні хвороби:
15. ВІЛ-інфекція /СНІД
16. вірусні гепатити
17. дифтерія
18. правець
19. сибірка
20. туберкульоз різної локалізації
21. холера
22. чума
Венеричні захворювання
23. гонорея
24. сифіліс
Список 3 (невідкладні стани):
1. асфіксія ( у тому числі новонароджених)
2. гіпертонічний криз
3. гостра дихальна недостатність
4. гостра серцева недостатність
5. непритомність
6. колапс
7. коми
8. набряк Квінке
9. судоми
10. шоки

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Список 4 (лабораторні та інструментальні дослідження):
аналіз пунктату новоутворень м’яких тканин і кісток
гістоморфологічне дослідження біоптату лімфатичних вузлів, слинних залоз, слизових
оболонок , м’яких тканин
глюкоза крові
загальний аналіз крові
загальний аналіз сечі
коагулограма
рентгенологічне дослідження черепу, зубощелепного апарату
сіалографія
цитологічне дослідження органів та тканин зубощелепного апарату

Список 5 ( медичні маніпуляції)
1. виконувати штучне дихання, непрямий масаж серця
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2. фіксувати язик;
3. зупиняти зовнішні кровотечі;
4. здійснювати первинну обробку ран;
5. промивати шлунок, кишечник;
6. проводити транспортну іммобілізацію;
7. проводити ін’єкції лікарських речовин (внутрішньом’язове, підшкірне, внутрішньовенне
струминне та крапельне введення);
8. вимірювати артеріальний тиск;
9. проводити первинний туалет новонародженого;
10. визначати групи крові, резус-належність
Список 5.1 ( стоматологічні маніпуляції)
1. ампутація пульпи тимчасових та постійних зубів
2. видалення зубних нашарувань
3. визначення кислотостійкості емалі зубів (ТЕР, КОШРЕ. CRT-тест)
4. діагностичне використання барвників
5. діатермокоагуляція
6. екстирпація пульпи постійних зубів
7. електроодонтодіагностика
8. імпрегнація кореневих каналів
9. інструментальна обробка кореневих каналів постійних зубів
10. медикаментозна обробка уражених ділянок слизової оболонки порожнини рота та
пародонту
11. накладання одонтотропних паст
12. накладання та видалення тимчасових пломб та герметичних пов’язок при лікуванні
карієсу, пульпіту, періодонтиту
13. пломбування каріозних порожнин постійних зубів різними пломбувальними матеріалами
14. пломбування кореневих каналів постійних зубів різними матеріалами
15. покриття зубів лікувальними та профілактичними лаками, гелями
16. препарування каріозних порожнин постійних зубів з урахуванням виду пломбувального
матеріалу
17. приготування та накладання твердіючих та нетвердіючих пов’язок
18. проведення інтрадентального електрофорезу
19. проведення професійної гігієни порожнини рота
20. шліфовка та поліровка пломб з усіх видів пломбувальних матеріалів
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