ПЕРЕЛІК
практичних навичок лікарів-слухачів
циклу спеціалізації за фахом «Стоматологія»
№
п/п

Назва практичних навичок
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Оцінка стану м`яких тканин обличчя, лімфатичних і слинних
залоз, твердих тканин зуба, пародонта і слизової оболонки
порожнини рота
Електроодонтодіагностика
Діагностичні проби (Писарєва-Шіллера, вакуумна, Парма та
ін.)
Спеціальні методи дослідження:
- люмінесцентна діагностика
- цитологічне дослідження
- ортопантомографія
- контактна рентгенографія
- радіовізіографія
- 3D рентгенографія
- гальванометрія
- апекслокація та ін.
Визначення резистентності емалі
Визначення чутливої рецепції тканин і органів щелепно-лицьової
ділянки
Обчислення гігієнічних і пародонтальних індексів (ГрінаВермільйона, Рамфьорда, СРІТN, РМА, ПІ та ін.)
Забір матеріалу для цитологічного і патоморфологічного
досліджень
Зняття відбитків щелеп
Оцінка стану прикусу
Препарування каріозних порожнин
Ендодонтична обробка кореневих каналів
Пломбування кореневих каналів
Пломбування каріозних порожнин усіх класів
Ремінералізуюча терапія
Закриття фісур герметиком
Навчання правилам гігієни порожнини рота
Місцеве знеболення щелепно-лицьової ділянки
Лікування пульпіту в зубах із незавершеним формуванням
кореня
Лікування періодонтиту в зубах із незавершеним формуванням
кореня
Лікування періодонтиту консервативно-хірургічним методом
Лікування пульпіту консервативним методом
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Лікування пульпіту вітальним методом
Лікування пульпіту девітальним методом
Діатермокоагуляція пульпи при пульпіті
Інтраканальний електрофорез
Видалення зубного нальоту, каменя (механічним та апаратним
методом)
Усунення травматичної оклюзії при хворобах пародонта,
вибіркове пришліфування зубів
Накладання тимчасових шин
Місцеве терапевтичне лікування захворювань тканин пародонта
Лікування гострих форм стоматиту
Видалення зубів типовим методом
Видалення зубів атиповим методом
Видалення тимчасових і постійних зубів
Хірургічне лікування захворювань тканин пародонта
Пластика вуздечки губ, язика, вестибулопластика
Асистування при хірургічних операціях у щелепно-лицьовому
стаціонарі
Розтин абсцесу і флегмони
Розтин слизової оболонки при перикоронаритах
Зупинка кровотечі при травмах
Зупинка кровотечі з лунки видаленого зуба
Накладання і зняття шин при переломах щелеп
Вправлення вивиху скронево-нижньощелепного суглоба
Надання невідкладної допомоги при непритомності, шокові,
колапсі
Підготовка коронок зубів до протезування
Препарування зуба під вкладку і моделювання її
Визначення класу дефекту зубних рядів
Визначення жувальної ефективності за Агаповим М. І.
Припасування і фіксація коронок
Припасування і фіксація вінірів
Визначення стану прикусу
Визначення особливостей оклюзії
Оцінка рухів нижньої щелепи
Виконання клінічних функціональних проб
Моделювання куксової вкладки і подальша її фіксація
Корекція незнімних і знімних ортопедичних та ортодонтичних
конструкцій
Зняття коронок
Застосування транспортних шин згідно з показаннями
Усунення факторів ризику розвитку зубощелепних аномалій
Оцінка гігієнічного стану порожнини рота за наявності
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ортопедичних та ортодонтичних конструкцій
Навчання пацієнтів правилам гігієни ротової порожнини і
догляду за ортопедичними й ортодонтичними конструкціями
Призначення корегувальної міогімнастики при зубощелепних
аномаліях
Психотерапія для дітей і батьків під час ортодонтичного
лікування
Соціальна консультація сім’ї ортодонтичного хворого
Визначення вад розвитку лицьового черепа
Оцінка показань і протипоказань до ортодонтичного лікування з
урахуванням віку пацієнта
Проведення біометрії моделей щелеп
Призначення засобу функціональної корекції патології прикусу
Складання плану реабілітації хворих із щелепно-лицьовими
травмами
Зішліфовування горбів тимчасових зубів
Фіксація ретейнера
Фіксація ланки еластичного ланцюжка
Корекція вимови

