
Дисципліна Експертні критерії лікарських помилок і 

ускладнень при діагностиці та лікуванні 

захворювань слизової оболонки порожнини рота 

Рівень ВО Другий (магістерський) 

Курс 5 

Обсяг 3 кредити ЄКТС 

Мова викладання Українська, англійська 

Кафедра Терапевтичної стоматології 

Вимоги до початку Базові знання на рівні внутрішній медицини, 

дерматології. Базові знання на рівні терапевтичної 

стоматології з розділу «Захворювання слизової 

оболонки порожнини рота» 

 

Що буде вивчатися Особливості діагностики уражень слизової 

оболонки: 

 складання планів обстеження та лікування 

пацієнтів з патологічними станами; 

 освоєння методів діагностики 

захворювань, травматичних і медікаментозних 

уражень, та клінічних симптомів, які 

виявляються на слизовій оболонці порожнини 

рота. 

Принципи лікування: показання та протипоказання 

до консервативних і хірургічних методів лікування 

захворювань слизової оболонки порожнини рота. 

Методи профілактики захворювань слизової 

оболонки порожнини рота. 

Принципи диспансеризації пацієнтів із 

захворюваннями слизової оболонки порожнини рота. 

Причини ускладнень в терапевтичній практиці при 

лікуванні захворювань слизової оболонки рота і 

способи їх попередження. 

Основні помилки, що виникають при лікуванні 

захворювань слизової оболонки порожнини рота, і 

методи їх профілактики та усунення.  

 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Багато з нас в своїй практиці стикаються з 

проблемами при визначенні захворювання слизових 

оболонок порожнини рота. Звідси виникають труднощі 

в діагностиці і, як наслідок, призначення 

неправильного лікування, яке не приносить 

позитивний ефект, а іноді навіть посилює 

захворювання. Другий момент - згаяний час, 

захворювання прогресувало і гірше піддається 

лікуванню, або не піддається взагалі. 

 



Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Студент на практиці відпрацює такі практичні 

навики, як: 

 проводити обстеження пацієнта з 

захворюваннями слизової оболонки порожнини 

рота в повному обсязі з використанням 

додаткових методів; 

 поставити діагноз відповідно до прийнятих 

класифікацій і проводити диференційну 

діагностику; 

 інтерпретувати отримані результати 

додаткових методів обстеження; 

 складати комплексний план обстеження і 

лікування пацієнта із захворюваннями слизової 

оболонки рота, в разі потреби із залученням 

фахівців інших спеціальностей; 

 проводити лікування хвороб слизової 

оболонки порожнини рота у пацієнтів різного 

віку; 

 проводити профілактичні заходи у 

пацієнтів із захворюваннями слизової оболонки 

рота; 

 виявляти, усувати і вживати заходів щодо 

запобігання можливих ускладнень при лікуванні 

захворювань слизової оболонки порожнини рота; 

 при необхідності визначити терміни 

диспансеризації 

 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями 

і уміннями 

(компетентності) 

Важливість знань, що набуваються під час даного 

курсу допоможе в майбутньому використовувати 

данні навички на практиці, наддасть основи розуміння 

роботи з пацієнтами з захворюваннями слизової 

оболонки порожнини рота, складання плану лікування 

таких пацієнтів. 

 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, 

контрольні завдання, підручник, навчальний посібник 

(практикум), індивідуальні завдання, презентації, 

питання для поточного контролю, 

тести, задачі, питання для підсумкового контролю. 

 

Форма проведення 

занять 

Лекції та практичні заняття  

Семестровий 

контроль 

ПМК 

 


