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Актуальність теми. Володіння методами і навичками обстеження, забезпечує 

правильність та точність встановлення діагнозу, що в свою чергу має ключове 

значення при лікуванні будь-яких стоматологічних захворювань. Оскільки від 

знання та правильного застосування методів обстеження пацієнтів залежить не лише 

своєчасна та правильна діагностика, але й адекватність вибору методів лікування та 

ортопедичної конструкції , прогноз та видужання пацієнта; а також виявлення 

супутніх захворювань та патологічних станів. Що можуть вплинути на перебіг та 

лікування основної патології 

 

Тривалість заняття: 4 години 

 

Знати: 

• Оволодіти знаннями щодо діагнозу в клініці ортопедичної стоматології 

• Знати складові діагнозу 

• Розрізняти основний та супутній діагнози. 

• Сучасні клінічні та параклінічні методи діагностики. 

• Сучасні та ефективні методи лікування. 

Вміти: 

• планувати схеми обстеження хворих залежно від особливостей клінічного 

перебігу захворювань зубощелепної системи; 

• аналізувати результати додаткових методів обстеження; 

• визначати провідні патологічні симптоми при різних патологіях зубощелепного 

апарату; 

• проводити диференційну діагностику і встановлювати попередній та остаточний 

діагноз у пацієнтів; 
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