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Актуальність теми. Зубощелепна система є складною анатомічною ділянкою, яка 

не дозволяє отримати багатовимірне зображення при використанні розповсюджених 

рентгенологічних методик – внутрішньоротової рентгенографії і стандартної 

ортопантомографії. Тому впровадження в стоматологічну практику цифрових 

ортопантомографів, що мають спеціальні програми для обробки зображень, а також 

конусно-променевих комп’ютерних томографів, значно розширює межі діагностичних 

можливостей променевого дослідження. Досконале та інформативне рентгенологічне 

дослідження можливо виконати тільки при використанні високотехнологічного 

устаткування. 

 

Тривалість заняття: 2 години 

 

Знати: 

• Основні методи рентгенологічних досліджень в ортопедичній стоматології 

• Основні методи комп’ютерних досліджень в ортопедичній стоматології 

• Методи сучасної цифрової діагностики 

 

Вміти: 

• Провести рентгенологічне чи комп’ютерне дослідження пацієнту в 

клініці ортопедичної стоматології; 

• аналізувати результати рентгенологічних досліджень; 

• планувати методи лікування патології зубощелепного апарату згідно 

даних комп’ютерних досліджень. 
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