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8. Сучасні рентгенологічні та комп’ютерні дослідження в ортопедичній 

стоматології. 

 
Актуальність теми. Рентгенологічне дослідження є провідним методом 

діагностики у стоматологічній практиці. Без його застосування важко уявити 

розпізнавання і лікування різних захворювань органів щелепно-лицевої ділянки. 

Останнім часом можливості діагностувати стоматологічну патологію значно 

поширились за рахунок використання сучасних променевих методів 

дослідження (комп’ютерної томографії, магнітно-резонансної томографії, 

ехографії, доплерографії та ін.).  

В останні десятиліття, як ніколи раніше, діагностичні методи зазнали впливу 

науково-технічного прогресу. З'явилися і впроваджуються в клінічну практику 

нові апарати і методики, що дозволяють не тільки встановлювати правильний 

діагноз, але і робити це швидко і комфортно для пацієнта. Більш того, сучасні 

діагностичні засоби дозволяю виявляти зміни на ранній стадії, коли людина ще 

не відчуває змін. Це дає можливість перейти до реального скринінгу соціально 

значущих захворювань. У лікувально-профілактичні установи Міністерства 

охорони здоров'я і в відомчі клініки надійшла велика кількість сучасних 

апаратів. Створення високотехнологічних медичних центрів різного профілю 

передбачає значне збільшення числа неінвазивних діагностичних процедур у 

peгіонах. 

Знання технічних особливостей рентгенографії і законів сіалогіі є 

обов'язковим не тільки для правильної діагностики, але і для здійснення її в 

максимально безпечних у променевому відношенні умовах, особливо при 

обстеженні дітей, підлітків, жінок дітородного віку. У стоматології цим питань 

слід надавати особливого значення, враховуючи близькість джерел 

випромінювання до організму при використанні більшості спеціальних 

рентгенівських апаратів. Тому необхідні оптимальні стандартизовані схеми 

дослідження різних відділів зубощелепної системи, знання технічних 

особливостей рентгенографії та законів. Сучасну стоматологію вже неможливо 

уявити без використання цифрової техніки. Без її використання неможливо 

поставити вірний діагноз і провести якісне лікування. 

 

 

Тривалість заняття: 2 год 

1. Навчальна мета. 

Знати:  

- Сучасні методи рентгенологічної діагностики призначені для 

прицільної зйомки;  
- Сутність методу і складові візіографа та переваги радіовізіографії; 

- Сучасні методи рентгенологічної діагностики і апарати для 

площинного зображення; 

- Сутність методу та складові ортопантографу; 

- Сутність методу телерентгенографії; 

- Сутність методу променевої та звукової цефалометрії; 



- Сучасні методи рентгенологічної діагностики і апарати для 

об’ємного зображення; 

- Види томографії та їх характеристику; 

- Переваги конусно-променевої комп’ютерної томографії; 

- Тривимірні технології в рентгенодіагностиці; 

- Види рентгенодіагностичної апаратури, відповідно до умов 

експлуатації. 

 
Вміти: 

- Проводити аналіз радіовізіографічного зображення; 

- Проводити аналіз ортопантомограми; 

- Проводити аналіз телеренгренограми; 

- Проводити аналіз комп’ютерної томографії; 

- Проводити аналіз магнітно-резонансної томографії, оптичної, когерентної. 
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