
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

ВИЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКРАЇНИ 

«БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

 
 

“Затверджено” 

на методичній нараді кафедри 

 Ортопедичної стоматології 

(назва кафедри) 

“ 08 ” вересня 20 20 р. 

(Протокол № 2 ) 
Завідувач кафедри 

д.мед.н., професор Бєліков О.Б.    

(підпис) 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА 

здобувачам третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

(спеціальність – 221 «Стоматологія») 

 

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ 

 

 

Модуль 2. Актуальні питання сучасної ортопедичної стоматології 

 
Тема 3. Застосовування принципів доказової медицини в ортопедичній стоматології 

 

 

 

Чернівці, 2020 



Актуальність теми. Доказова медицина – концепція отримання в ході певних 

досліджень достовірної наукової інформації про методи і засоби діагностики, 

профілактики і лікування хвороб та послідовного застосування цієї інформації в 

процесі прийняття клінічних (лікарських) рішень. Авторами доказової медицини є 

професійні лікарські асоціації та держані організації, які утворюють експертні групи. 

Науковці щороку створюють нові рекомендації. Перевага таких рекомендацій полягає 

в тому, що вони дають можливість прийняття чіткого клінічного рішення в конкретних 

клінічних випадках; при впровадженні в практику клінічні рекомендації забезпечують 

високий економічний ефект завдяки оптимальному вибору лікарських засобів і 

технологій та відмові від дорогих малоінформативних діагностичних методів. 

 

Тривалість заняття: 4 години 

 

Знати: 

• Основні поняття доказової медицини 

• Застосування кожного з них в ортопедичній стоматології 

Вміти: 

• орієнтуватись у процесах доказової медицини; 

• аналізувати результати наукових досліджень; 

• визначати провідні напрямки для проведення наукових досліджень; 

• прийняти чітке клінічне рішення в конкретних клінічних випадках 
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