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НАЗВА СТАНЦІЇ:  

«Базове обстеження стану тканин пародонта та постановка діагнозу 
у пацієнта з захворюваннями тканин пародонта» 

 
АЛГОРИТМ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ: 
№ Діагностичні етапи Навички Зверніть увагу! 
1. Знайомство з 

пацієнтом 
Комунікація з пацієнтом: 
- привітання пацієнта 
- представлення себе 

пацієнтові 
- запитання ПІБ пацієнта 
- пояснення пацієнту мети 

та методики проведення 
обстеження 

Ергономічна робота: 
- надання пацієнтові 

ергономічного положення 
для огляду 

 
оцінюється уважність, 
ввічливість та доброзичливе 
ставлення до пацієнта; 

 
 
 
положення має бути 
зручним для лікаря та 
пацієнта 

2. Опитування: Опитування пацієнта: 
- визначення скарги пацієнта 
- проведення деталізації 

скарг 

 
опитування має бути 
проведено цілеспрямовано, 
скарги деталізовано 

3. Індивідуальний захист Ергономічна робота: 
- використання засобів 

індивідуального захисту - 
ЗІЗ (маска, рукавички 
тощо) 

 
після одягання ЗІЗ не 
дозволяється торкатися 
поверхонь установки тощо 

4. Огляд та пальпація 
слизової оболонки ясен: 

Огляд та пальпація: 
- під час огляду оцінка: 

• кольору 
• рельєфу 
• наявності 

патологічних 
елементів 

- під час пальпації оцінка: 
• консистенції тканин 
• болючості тканин 

має бути правильно обрано 
освітлення; 
обстеження проведено з 
вестибулярної та оральної 
поверхні ясен 

5. Базове пародонтальне 
зондування: 

Пародонтальне 
зондування: 
- виконання 

пародонтального 
зондування для 
визначення індексу PSR- 
спрощеного 

має бути правильно обрано 
та використано 
інструментарій для 
обстеження; 
зондування виконано в 
чотирьох точках біля 
кожного зуба у чіткій 
послідовності; 
маніпуляцію проведено 
атравматично !!! 



6. Визначення індексу 
PSR-спрощеного: 

Визначення коду індексу 
PSR-спрощеного: 
- визначення кодів індексу 

PSR-спрощеного для 
кожного зуба в сегменті, 
що обстежується 
визначення кодів індексу 
PSR-спрощеного для 
кожного обстеженого 
сегменту та запис їх у 
бланк 

- визначення
найбільшого з кодів за 
сегментами 

обрано найбільший код 
індексу PSR-спрощеного (з 
кодів, визначених за 
сегментами) 

7. Визначення
 обсягу спеціального 
обстеження за 
показником
 індексу PSR-
спрощеного: 

Практичне використання 
показника індексу PSR- 
спрощеного для 
визначення обсягу 
спеціального обстеження: 
-    визначення обсягу 

подальшого спеціального 
обстеження пацієнта за 
результатами індексу 
PSR-спрощеного 

обсяг спеціального 
обстеження визначено 
обґрунтовано,  згідно 
показників індексу PSR- 
спрощеного 

8. Встановлення діагнозу:  Діагностичний пошук: 
визначення попереднього 

діагнозу 

має бути озвучений 
алгоритм діагностичного 
пошуку, правильно 
встановлений попередній 
діагноз 

9. Індивідуальний захист Ергономічна робота: 
- зняття та утилізація 

засобів індивідуального 
захисту - ЗІЗ (маска, 
рукавички тощо) 

 
після закінчення 
обстеження мають бути 
утилізованими ЗІЗ 

10. Заключне спілкування з 
пацієнтом 

Комунікація з пацієнтом: 
- пояснення пацієнтові 

результату обстеження 

 
оцінюється повнота та 
доступність подачі 
інформації, уважність, 
деонтологічне  та 
доброзичливе ставлення до 
пацієнта 
зроблений висновок по стан 
тканин пародонта за 
показником індексу PSR- 
спрощеного: 
• відносно здорові тканини 

пародонта 
• потрібно додаткове 

обстеження/лікування 
тканин пародонта 

Завдання вважаються зарахованими за умови правильно виконаної техніки маніпуляції, 
правильної послідовності проведення етапів обстеження та обґрунтованого висновку 
про стан тканин пародонта/необхідність додаткового обстеження за результатами 
індексу PSR-спрощеного!!! 

 


