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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Виробнича практика з дисципліни "Лікарська практика в терапевтичній
стоматології" проводиться відповідно до навчального плану підготовки
лікарів-стоматологів та програми практики на ІV курсі після завершення
весняної сесії. Обсяг виробничої практики з догляду за хворими становить 3
кредити (2 тижні).
Під час практики студенти виконують обов'язки лікаря стоматолога на
базі поліклінічних відділень терапевтичного профілю обласних, міських,
районних закладів охорони здоров’я. Студенти працюють по 6 годин
щоденно впродовж 10 робочих днів, у вільний від роботи час виконують
самостійну роботу. У відділі має бути графік роботи студентів.
Безпосереднім керівником практики студентів є лікарі стоматологи.
Студент до відбуття на практику повинен отримати інструктаж
керівника практики від кафедри і отримати програму та щоденник практики;
направлення на практику.
Студент, прибувши у заклад охорони здоров’я (ЗОЗ), повинен подати
керівникові від бази щоденник, пройти інструктаж з техніки безпеки,
уточнити план проходження практики.
Під час проходження практики студент зобов’язаний суворо
дотримуватись правил внутрішнього розпорядку ЗОЗ.
Звіт про практику студент складає відповідно до календарного графіка
проходження практики й додаткових вказівок керівників практики від
університету та від ЗОЗ.
Виробнича практика студента оцінюється за чотирибальною системою
й враховується при призначенні стипендії нарівні з іншими дисциплінами
навчального плану.
Студент, що не виконав вимог практики й дістав негативний відгук про
роботу або незадовільну оцінку під час захисту звіту, підлягає відрахуванню
з університету.
Мета практичної підготовки з дисципліни "Лікарська практика в
терапевтичній стоматології" полягає у досягненні основних кінцевих цілей,
визначених у освітньо-професійній програмі підготовки фахівця за
спеціальністю 7.12010005 «Стоматологія» і є основою для побудови змісту
виробничої практики.
Кінцеві цілі виробничої практики з дисципліни "Лікарська
практика в терапевтичній стоматології":
Оволодіти морально-деонтологічними принципами лікаря та
принципами фахової субординації під час проходженння практики
терапевтичного профілю.
Оволодіти навичками організації режиму терапевтичного профілю,
виконувати необхідні медичні маніпуляції.
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Конкретні цілі виробничої практики з дисципліни "Лікарська
практика в терапевтичній стоматології" :
- проводити опитування і обстеження хворих та аналіз їх результатів;
-планувати схеми обстеження пародонтологічних хворих залежно від
особливостей клінічного перебігу захворювання;
- аналізувати результати основних лабораторних та інструментальних
методів дослідження;
-визначати провідні патологічні симптоми

при гінгівіті, пародонтиті,

пародонтозі, ідіопатичних захворюваннях;
-проводити диференційну діагностику і встановлювати попередній діагноз
пародонтологічних захворювань у пацієнтів;
-провести методи діагностики та надання невідкладної допомоги;
-оволодіти морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та
принципами фахової субординації.

ПЛАН ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ
№ 3/п

Тема

1. Анатомія, гістологія, фізіологія тканин
пародонту (ясна, альвеолярний відросток,
періодонт, цемент кореня зуба). Захисні
механізми. Техніка безпеки під час роботи у
відділенні
терапевтичної
стоматології.
Особливості клінічного обстеження хворих із
патологією пародонту. Основні клінічні,
лабораторні та функціональні методи
дослідження. Індексна оцінка.
2. Механізм виникнення над- і під’ясенних
зубних відкладень, їх вплив на стан тканин
пародонту та методи їх усунення.
3. Папіліт. Катаральний гінгівіт. Етіологія,
патогенез, класифікація, клініка, діагностика,

К-ть Дата Відмітка про Підпис
годин
зарахування безпосер.
керівника
практики

6

6

6

5

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

диференційна діагностика, лікування
Гіпертрофічний гінгівіт. Етіологія, патогенез,
класифікація,
клініка,
діагностика,
диференційна діагностика, лікування
Виразковий гінгівіт. Етіологія, патогенез,
класифікація,
клініка,
діагностика,
диференційна діагностика, лікування
Атрофічний та десквамативний гінгівіт.
Значення самостійних гінгівітів у виникненні
пародонтиту.
Локалізований
пародонтитЕтіологія,
патогенез,
класифікація,
клініка,
діагностика,
диференційна діагностика, лікування
Етіологія, патогенез дистрофічно-запальних
захворювань тканин пародонту. Роль
місцевих
та
загальних
факторів.
Генералізований пародонтит. Класифікація.
Основні синдроми пародонтиту. Клінікоморфологічна
характеристика
окремих
ступенів
важкості
генералізованого
пародонтиту.
Загальні принципи і план лікування хворих
на генералізований пародонтит. Складання
плану
лікування.
Усунення
місцевих
екзогенних чинників пошкодження тканин
пародонту. Вибіркове пришліфування зубів.
Лікування
симптоматичного
гінгівіту.
Пародонтальні пов’язки. Види. Ортопедичні
заходи
в
комплексному
лікуванні
генералізованого пародонтиту. Загальна
фармакотерапія
генералізованого
пародонтиту.
Пародонтоз. Етіологія, патогенез. Клініка,
діагностика, лікування. Методи усунення
гіперестезії. Ідіопатичні хвороби пародонту.
Пухлини тканин пародонту. Особливості
лікування пацієнтів із захворюваннями
тканин пародонту на тлі патології внутрішніх
органів
і
систем.
Методи
фізіотерапевтичного
лікування.
Диспансеризація хворих.
Диференційований залік
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6

6

6

6

4

2

6
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ЗМІСТ ПРАКТИКИ
Перелік практичних навиків якими має оволодіти студент VІ курсу
стоматологічного факультету при проходженні виробничої практики з
дисципліни "Лікарська практика в терапевтичній стоматології" :
1. Провести клінічне обстеження хворого із патологією пародонту,
правильно оформити історію хвороби, скласти план обстеження та
лікування хворого.
2. Визначити гігієнічні індекси (за Федоровим-Володкіною, Грін-Вермільйоном) і оцінити їх.
3. Визначити індекси за Лое-Сільнесом; РМА; ПІ; СРІТN; індекс
кровоточивості; пробу Писарєва-Шиллера та вміти їх аналізувати.
4. Провести такі додаткові методи обстеження пацієнта та вміти їх
оцінити: ЕОД, алергічні проби, термоелекротермію.
5. Вміти аналізувати рентгенограми тканин пародонту (ортопантомонограми, панорамні рентгенограми, реопародонтограми).
6. Вміти аналізувати результати бактеріологічного та цитологічного
вмісту клінічних кишень, імунологічних досліджень, клінічного аналізу
крові, сечі, крові на вміст глюкози.
7. Провести видалення надясенних зубних відкладень (нальоту, каменю),
та полірування зубів.
8. Визначити ступінь рухомості зубів.
9. Провести видалення над’ясенного зубного каменя та полірування
коренів зубів.
10. Провести інстиляції лікарських речовин в клінічні кишені.
11. Провести аплікації антисептика на запалену ясенну тканину.
12. Провести субгінгівальні зрошення антисептиком.
13. Приготувати і нанести лікувальну нетвердіючу пародонтальну
пов’язку.
14. Приготувати і нанести твердіючу пародонтальну пов’язку.
15. Провести оксигенотерапію (при виразковому гінгівіті).
16. Провести склерозуючу терапію (при гіпертрофічному гінгівіті).
17. Провести гінгівотомію при пародонтальному абсцесі.
18. Скласти пародонтограму хворого на пародонтит (за визначенням
глибини пародонтальних кишень).
19. Провести вибіркове пришліфовування та вирівнювання оклюзійних
поверхонь зубів.
20. Провести закритий кюретаж пародонтальних кишень.
21. Провести екстрадентальне шинування рухомих зубів.
22. Провести інтрадентальне шинування рухомих зубів.
23. Провести ремінералізуючу терапію оголених коренів зубів
24. Провести професійну гігієну порожнини рота.
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Критерії оцінювання виконання практичних навиків:
 виконання практичної навички без помилок - 5 балiв,
 виконання
практичної
навички
з
окремими
недолiками,
виправленими самим студентом - 4 бали,
 виконання практичної навички з недолiками, скоригованими
викладачем - 3 бали,
 не виконано практичну навичку - 0 балiв
ОЦІНКА РОБОТИ СТУДЕНТА НА ПРАКТИЦІ

№

Назва уміння, практичні

Дата

Відмітка про

п/п

навички

складання

зарахування у
балах

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Провести клінічне обстеження
хворого
із
патологією
пародонту,
правильно
оформити історію хвороби,
скласти план обстеження та
лікування хворого.
Визначити гігієнічні індекси (за
Федоровим-Володкіною, ГрінВер-мільйоном) і оцінити їх.
Визначити індекси за ЛоеСільнесом; РМА; ПІ; СРІТN;
індекс кровоточивості; пробу
Писарєва-Шиллера та вміти їх
аналізувати.
Провести такі додаткові методи
обстеження пацієнта та вміти їх
оцінити:
- ЕОД;
- алергічні проби;
- термоелекротермію.
Вміти
аналізувати
рентгенограми
тканин
пародонту
(ортопантомонограми,
панорамні
рентгенограми,
реопародонтограми).
Вміти аналізувати результати
бактеріологічного
та

Підпис
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7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.

19.

20.
21.

цитологічного вмісту клінічних
кишень,
імунологічних
досліджень, клінічного аналізу
крові, сечі, крові на вміст
глюкози.
Провести
видалення
надясенних зубних відкладень
(нальоту,
каменю),
та
полірування зубів.
Визначити ступінь рухомості
зубів.
Провести
видалення
над’ясенного зубного каменя та
полірування коренів зубів.
Провести інстиляції лікарських
речовин в клінічні кишені.
Провести аплікації антисептика
на запалену ясенну тканину.
Провести
субгінгівальні
зрошення антисептиком.
Приготувати
і
нанести
лікувальну
нетвердіючу
пародонтальну пов’язку.
Приготувати
і
нанести
твердіючу
пародонтальну
пов’язку.
Провести оксигенотерапію (при
виразковому гінгівіті).
Провести склерозуючу терапію
(при гіпертрофічному гінгівіті).
Провести гінгівотомію при
пародонтальному абсцесі.
Скласти
пародонтограму
хворого на пародонтит (за
визначенням
глибини
пародонтальних кишень).
Провести
вибіркове
пришліфовування
та
вирівнювання
оклюзій-них
поверхонь зубів.
Провести закритий кюретаж
пародонтальних кишень.
Провести
екстрадентальне
шинування рухомих зубів.
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22.
23.
24.

Провести
інтрадентальне
шинування рухомих зубів.
Провести
ремінералізуючу
терапію оголених коренів зубів.
Провести професійну гігієну
порожнини рота.

Сума балів
за виконання практичних
навичок
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ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ПРАКТИКИ
До підсумкового контролю з виробничої практики допускаються
студенти, які отримали за виконання практичних навичок з певного виду
практики не менше, ніж 72 бали, представили звіт за практику та позитивну
характеристику загального керівника від бази практики.
Підсумковий контроль, відповідно до вимог програми практики,
студенти складають в останній день практики комісії, до складу якої входять
керівники практики від Університету і, за можливості, від баз практики.
Перелік питань для підсумкового контролю
1.

Клінічна гістологія слизової оболонки ясен.

2.

Клінічна гістологія епітелію слизової оболонки ясен.

3.

Клінічна гістологія сполучнотканинної основи ясен.

4.

Структура зубо-ясенного з’єднання.

5.

Клінічне знаяення зубо-ясенного з’єднання і ясенної рідини.

6.

Морфо-рентгенологічна

характеристика

кісткової

тканини

альвеолярного паростка.
7.

Морфологічна характеристика цементу. Емалево-цемента межа.

8.

Зубо-утримуюча функція пародонта. Складові частини жувального

навантаження по Мюллеру.
9.

Клінічна гістологія періодонту.

10. Зубний наліт. Механізм утворення. Функціональне значення.
11. Ясенна рідина. Механізм утворення. Функціональне значення.
12. Мікроорганізми порожнини рота в нормі. Заміна їх складу під впливом
зовнішніх та внутрішніх факторів.
13. Слина, як біологічне середовище порожнини рота. Хімічний склад
слини, його зміна під впливом екзот- та ендогенних факторів.
14. Поверхневі

утворення

на

зубах

(кутикула,

пелікула).

Механізм

утворення. Структура кутикули, пелікули.
15. Клінічні методи діагностики захворювань пародонта.
16. Лабораторні методи діагностики захворювань пародонта.
17. Клінічне значення рентгенологічного дослідження хвороб пародонта.
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18. Роль місцевих факторів в патогенезі запальних хвороб пародонта.
19. Роль дефіциту вітамінів в патогенезі запальних хвороб пародонта.
20. Значення порушень мікро циркуляції тканин пародонта в патогенезі
запальних хвороб пародонта.
21. Значення імунних порушень в патогенезі хвороб пародонта.
22. Механізм утворення клінічних кишень.
23. Методи визначення статики зубів.
24. Визначення індексу ПМА.
25. Визначення індексу ПІ.
26. Визначення індексу Лое-Сілнес.
27. Визначення індексу ПІ ВООЗ.
28. Визначення індексу за Федоровим-Володкіною.
29. Метод вимірювання глибини клінічної кишені.
30. Бензидинові проба. Методика.
31. Формалінова проба. Методика.
32. Метод послідовних полоскань порожнини рота за Ясиновським.
33. Імунологічне обстеження хворих.
34. Метод визначення функціонального стану судин пародонта.
35. Метод визначення стану кісткової тканини.
36. Проба Мак-Клюша-Олдрича. Методика.
37. Капіляроскопія. Стоматоскопія. Клінічне значення.
38. Аналіз крові. Клінічне значення.
39. Проба Пісарева-Шіллєра.
40. Ортопантомографія та її клінічне значення.
41. Систематика гінгівіту.
42. Систематика пародонтиту.
43. Систематика пародонтозу.
44. Систематика ідіоматичних захворювань пародонта.
45. Диференційна діагностика пародонтиту і пародонтозу.
46. Диференційна діагностика гінгівіту і пародонтиту.
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47. Пухлини пародонта. Диференційна діагностика з гіпертрофічним
гінгівітом.
48. Ідіоматичні

захворювання

пародонта.

Особливості

їх

клінічного

перебігу.
49. Основні синдроми пародонтиту. Клінічна характеристика.
50. Катаральний гінгівіт. Етіологія. Патогенез.
51. Клініка гострого катарального гінгівіту. Патоморфологічні зміни.
52. Клініка хронічного катарального гінгівіту.
53. Гіпертрофічний гінгівіт. Етіологія. Патогенез.
54. Клініка

десквамативної

форми

гіпетрофічного

гінгівіту.

Патоморфологічні зміни.
55. Клініка фіброзної форми гіпертрофічного гінгівіту. Патоморфологічні
зміни..
56. Клініка генералізованого пародонтиту легкого ступеня. Етіологія.
Патогенез.
57. Виразково-некротичний гінгівіт. Етіологія. Патогенез.
58. Клініка виразково-некротичного гінгівіту. Патоморфологічні зміни.
59. Клініка локалізованого пародонтиту. Етіологія. Патогенез.
60. Клініка генералізованого пародонтиту середнього ступеня. Етіологія,
патогенез.
61. Клініка генералізованого пародонтиту важкого ступеня. Етіологія,
патогенез.
62. Пародонтоз. Етіологія. Патогенез.
63. Рентгенологічна картина при пародонтозі.
64. Рентгенологічні

відмінності

при

генералізованому

пародонтиті

пародонтозі.
65. Основні ознаки пародонтиту при захворюваннях системи крові.
66. Фіброматоз ясен. Клініка. Етіологія. Патогенез.
67. Епуліс. Клініка. Етіологія. Патогенез. Патанатомія.
68. Акаталазія. Клініка. Етіологія. Патогенез. Патанатомія.

і
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69. Основні сидроми пародонтозу. Клінічна характеристика.
70. Систематика захворювань пародонта.
71. Особливості клінічного перебігу пародонтолізу при цукровому діабеті.
Патанатомія.
72. Особливості клінічного перебігу пародонтолізу при синдромі ПапійонаЛефевра.
73. Диспансеризація людей з патологією пародонта.
74. Особливості клінічного перебігу пародонтолізу при хворобі Гоше.
75. Клініка загостреного хронічного пародонтиту. Етіологія. Патогенез.
76. Клініка загостреного хронічного катарального гінгівіту. Етіологія.
Патогенез.
77. Папіліт. Етіологія. Клініка. Диференційна діагностика.
78. Рентгенологічна картина при пародонтиті.
79. Гінгівіт вагітних. Клініка. Диференційна діагностика.
80. Пародонтальний абсцес. Клініка. Диференційна діагностика.
81. Показання та методика лоскутної операції.
82. Методика видалення зубних відкладень.
83. Основні методи етіотропної терапії при запальних процесах пародонта.
84. Схема лікування абсцедуючої форми пародонтиту.
85. Лікування гострого катарального гінгівіту.
86. Світлолікування при хворобах пародонта. Види, механізм, показання,
методи лікування.
87. Лікування хронічного катарального гінгівіту.
88. Лікування виразково-некротичного гінгівіту в стадії гідратації.
89. Принципи та план лікування хворого на пародонтит.
90. Місцеві

подразники

тканин

пародонта

при

пародонтиті та методи їх усунення.
91. Схема лікування легкого ступеня пародонтиту.
92. Схема лікування середнього ступеня пародонтиту.
93. Схема лікування важкого ступеня пародонтиту.

генералізованому
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94. Методи лікування пародонтальних кишень.
95. Принципи та план лікування десквамативної форми гіпертрофічного
гінгівіту.
96. Медикамент на стимуляція остеогенезу кістки альвеолярного паростка.
97. Методи усунення патології цементу кореня зуба.
98. Принципи та план лікування фіброзної форми гіпертрофічного гінгівіту.
99. Відкритий метод лікування симптоматичного гінгівіту.
100. Лікування хворих на пародонтоз.
101. Методи усунення симптоматичного гінгівіту.
102. Показання та методика відкритого кюретажу пародонтальних кишень.
103. Показання та методика простого кюретажу пародонтальних кишень.
104. Способи нормалізації статики зубів.
105. Загальна терапія при генералізованому пародонтиті.
106. Електролікування при хворобах пародонта. Види, механізм, показання,
методика лікування.
107. Масаж при лікуванні хвороб пародонта. Види масажу, механізм дії,
показання.
108. Лікування хвороб пародонта температурними факторами. Кріотерапія.
109. Бальнеотерапія при лікування захворювань пародонта. Види, механізм
дії, показання, методика лікування.
110. Закритий метод лікування симптоматичного гінгівіту.
111. Показання і протипоказання до фізіотерапевтичного лікування.
112. Лазер-терапія при хворобах пародонта.
113. Особливості лікування запальних процесів пародонта у стаціонарних
хворих.
114. Особливості лікування запальних процесів пародонта у вагітних.
115. Організація

лікувально-профілактичної

допомоги

захворювання пародонта.
116. Методика видалення зубних відкладень.
117. Протизапальна терапія при генералізованому пародонтиті.

хворих

на
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118. Основні вимоги до лікування запальних захворювань пародонта.
119. Етапи та критерії диспансеризації при хворобах пародонта.

Критерії оцінювання підсумкового контролю з практики:
Підсумковий контроль проводиться в письмовій формі і включає 60 тестових
завдань та 2 ситуаційні задачі.
Правильна відповідь за тестове завдання оцінюється в 1 бал.
При вирішенні ситуаційних задач:
 вирішення ситуаційної задачі без помилок - 10 балiв,
 вирішення ситуаційної задачі з окремими несуттєвими помилками 8 балів
 вирішення ситуаційної задачі з суттєвими помилками - 6 балів
 невирішення ситуаційної задачі - 0 балiв
Максимальна кількість балів, яку може отримати студент за підсумковий
контроль становить 80 балів, мінімальна кількість балів – 50.
№

1.
2.
3.

Завдання
Тестові завдання
Ситуаційна задача №1
Ситуаційна задача №2

Сума балів за підсумковий

Дата
складання

Відмітка про
зарахування
у балах

Підпис
викладача
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контроль

ВІДГУК І ОЦІНКА РОБОТИ СТУДЕНТА НА ПРАКТИЦІ
Від закладу охорони здоров’я
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Від університету
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
ОЦІНКА ЗА ПРАКТИКУ
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Сума балів за:
виконання Підсумковий
практичних
контроль
навичок

Всього
балів

Керівник практики від кафедри
____________ ______________________
(підпис)

(прізвище та ініціали)

Традиційна
оцінка

Дата

Підпис
викладача

