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ТЕМА 1 

Визначення вихідного рівня знань-вмінь з хірургічної стоматології. 
Знеболювання при лікуванні стоматологічних захворювань у дітей. Видалення 
зубів у дітей в різні вікові періоди. Заходи щодо запобігання ускладнень. 
Амбулаторні операції в порожнині рота у дітей: пластика вуздечек язика, губ, 
мілкого присінку порожнини рота. Невідкладні стани в дитячій 
стоматологічній практиці (допомога в невідкладних станах). 
 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

Хірург-стоматолог, працюючи на дитячому прийомі, постійно виконує основні 
хірургічні  маніпуляції, які проводять у дітей. Це, насамперед, знеболювання, 
видалення зубів та різні амбулаторні операції. 

Лікар-стоматолог повинен володіти всьома методами знеболювання, добре 
знати анатомічні та фізіологічні особливості будови зубо-щелепної системи дитини 
для правильного виконання амбулаторних операцій та видалення зубів, знати про 
можливі ускладнення і вміти їх запобігти. 

В сучасній стоматологічній практиці залишаються актуальними питання 
побічних реакцій (невідкладних станів). Складність проблеми пов'язана з 
специфічними особливостями амбулаторного прийому хворих. У дітей 
спостерігаються: страх перед стоматологічним втручанням, підвищена чутливість до 
болю. Не треба забувати про потенційну небезпеку знеболюючих препаратів. Все це 
окреслює тактику невідкладної допомоги при побічних реакціях під час 
амбулаторного прийому дітей. 

 
Загальна мета - вміти проводити знеболювання в амбулаторній 

стоматологічній практиці у дітей; купіювати можливі ускладнення. Вміти проводити 
видалення зубів у дітей в різні вікові періоди та виконувати амбулаторні операції в 
порожнині рота, а також надавати допомогу при невідкладних станах. 

 

Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-вмінь 

                                                                       Вміти: 
1. Виділити основні синдроми 
захворювань органів порожнини 
рота на підставі даних скарг, 
анамнезу, об′єктивного 
дослідження. Поставити 
попередній діагноз. 

1. Збирати й оцінювати скарги й анамнез, 
проводити об’єктивне обстеження дітей з 
захворюваннями органів порожнини рота 
(кафедра стоматології №1). 

2. Скласти план додаткових 
досліджень, інтерпретувати їх 
результати. 

2. Визначати необхідний обсяг і 
послідовність лабораторних, 
рентгенологічних та інструментальних 
методів дослідження, оцінювати їх 
результати (кафедри радіології, стоматології 
№1). 

3. Провести диференціальну 
діагностику захворювань органів 

3. Розпізнавати синдроми при 
захворюваннях органів порожнини рота у 
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Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-вмінь 

                                                                       Вміти: 
порожнини рота. Сформулювати 
остаточний діагноз. 

дітей (кафедра стоматології №1). 

4. Визначити показання та 
протипоказання до амбулаторних  
оперативних втручань, обрати   
найбільш ефективні методики 
проведення у дітей. 

4. Визначати анатомо-фізіологічні 
особливості будови зубо-щелепної системи, 
оцінювати стан формування тимчасових та 
постійних зубів у пацієнта (кафедра 
стоматології №1). 

5. Обгрунтувати і скласти план 
лікування хворого на захворювання 
органів порожнини рота. Обрати 
ефективні  способи і методи 
премедикації і знеболювання у 
дітей. 
 

5. Застосовувати сучасні ефективні способи і 
методи знеболювання  у дітей (кафедри 
фармакології, стоматології №1). 
 

6. Діагностувати ускладнення при 
стоматологічних втручаннях. 
Надати невідкладну допомогу при 
них. 

6. Розпізнавати синдроми при невідкладних 
станах у стоматології (кафедра стоматології 
№1). 

7. Визначити прогноз, намітити 
програму профілактики і 
реабілітації хворих на  
захворювання органів порожнини 
рота. 
 

7. Проводити експертизу  в стоматологічній 
клініці (кафедра стоматології №1). 
 
 
 

Для того, щоб Ви могли з'ясувати, чи відповідає початковий рівень знань-
умінь необхідному, пропонується виконати ряд завдань: 
 

Задачі для перевірки вихідного рівня: 
 

 1. Дівчінці, 5 років. Скарги: на руйнування зуба на верхній щелепі праворуч. 
Алергологічний анамнез не обтяжений. Об’єктивно: корені 54 зуба на рівні ясен, 
перкусія та зондування безболісні. Діагноз: хронічний періодонтит 54 зуба. 
Планується видалення зуба. Який місцевий анестетик слід використати в даному 
випадку? 
А. Новокаїн 

 В. Трімекаїн 
 С. Лідокаїн 
 Д. Мепівакаїн 
 Е. Ультракаїн 

 
2. Пацієнту, 17 років. Скарги: на біль в зубі на нижній щелепі. Об'єктивно:48 

зуб зруйнований на 2/3, перкусія болісна, ясна в ділянці зуба гіперемійовані. 
Діагноз: загострення хронічного періодонтиту 48 зуба. Проведено торусальну 
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анестезію. На підставі яких даних можна оцінити ефекивність анестезії в даному 
клінічному випадку? 
А. Парестезія в ділянці нижньої губи праворуч 
В. Парестезія правої половини язика 
С. Парестезія передньої третини язика 
Д. Зникнення болісності при перкусії 48 зуба 
Е. Блідість слизової оболонки в ділянці 48 зуба 
 
 3. У дитини 10 років внаслідок неадекватного лікування періоститу від 46 зуба 
розвинулась піднижньощелепна флегмона. Який метод знеболювання найбільш 
доцільний для оперативного втручання у данному випадку?  
А. Внутрішньовений наркоз 
В. Інфільтраційна анестезія 
С. Проводникова анестезія 
Д. Аплікаційна анестезія 
Е. Нейролептоаналгезія 

 
 4. Пацієнту, 8 років. Скарги: на руйнування зуба на верхній щелепі праворуч. 

Алергологічний анамнез не обтяжений. Об’єктивно: корені 55 зуба на рівні ясен, 
перкусія та зондування безболісні. Діагноз: хронічний періодонтит 55 зуба. 
Планується видалення зуба. Який вид анестезії слід обрати в даному випадку?  
А. Інфраорбітальну 
В. Туберальну 
С. Аплікаційну 
Д. Палатинальну 
Е. Інфільтраційну 
 

5. Пацієнту, 17 років. Скарги: на наявність плями на шкірі лівої щоки, яка 
з’явилась 2 роки тому та збільшується. Об’єктивно:на шкірі підборіддя визначається 
щільне утворення рожевого кольору, безболісне, що виступає над поверхнею шкіри, 
розміром 0,5х2,0 см. Діагноз: деформуючий рубець шкіри підборіддя. Яка тактика 
лікаря у данному випадку? 
А. Видалення новоутворення 
В. Електрокоагуляція новоутворення 
С. Кріодеструкція новоутворення 
Д. Механодеструкція новоутворення 
Е. Склерозуюча терапія 
 

6. Пацієнту, 9 років. Скарги на біль в зубі на нижній щелепі праворуч. 
Об’єктивно: 46 зуб зруйнований на 2/3, перкусія болісна, ясна в ділянці зуба 
гіперемійовані. Діагноз: загострення хронічного періодонтиту 46 зуба. Проведено 
мандибулярну  анестезію. На підставі яких даних можна оцінити ефективність 
проведеної анестезії? 
А. Парестезія в ділянці нижньої губи та половини язика праворуч, зникнення 
болісності при перкусії 46 зуба 
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В. Парестезія в ділянці нижньої губи та передньої третини язика, зникнення 
болісності при перкусії 46 зуба 
С. Парестезія в ділянці нижньої губи праворуч та блідість слизової оболонки в 
ділянці 46 зуба 
Д. Зникнення болісності при перкусії та блідість слизової оболонки в ділянці 46 зуба 
Е. Блідість слизової оболонки в ділянці 46 зуба та парестезія передньої третини 
язика 

  7. Хворому, 16 років, встановлений діагноз: гострий гнійний лімфаденіт правої 
підщелепної області, показана операція - розкриття абсцесу. Який вид анестезії буде 
оптимальним у даному випадку? 

A. Провідникова центральна 
B. Інфільтраційна 
C. Аплікаційна 
Д. Провідникова периферійна 
E. Інгаляційна 
 

8. Батьки хлопчика, 12 років, звернулися в ДМСП для видалення 36 зуба. 
Дитина дуже хвилюється. Після проведення анестезії хлопчику стало зле, шкіра 
стала блідою, з'явився холодний піт, дитина при  свідомості. Пульс на променевій 
артерії не визначається, тиск 60/40 мм.рт.ст. Який стан, найбільш імовірно, 
розвинувся у дитини? 
А. Колапс 
В. Запаморочення 
С. Анафілактичний шок 
Д. Больовий шок 
Е. Септичний шок 
 

  9. Батьки дівчинки, 8 років, звернулись в ДМСП для видалення 64 зуба з 
приводу загострення хронічного періодонтиту. Під час проведення знеболювання 
дівчинка стала неспокійною, з'явились краплі поту на щоках та крилах носа, шкіра 
стала блідою, пульс на променевій артерії не  визначається. Дитина втратила 
свідомість. Після вдихання паров аміаку дитина до тями не прийшла. Який стан, 
найбільш імовірно, розвинувся у дитини? 
А. Колапс 
В. Запаморочення 
С. Анафілактичний шок 
Д. Больовий шок 
Е. Септичний шок  

10. У дитини, 7 років, після проведення анестезії розчином лідокаїну 2% різко 
зблідла шкіра, щьоки і ніс вкрилися потом, пульс слабкий, дитина знепритомніла. 
Стоматолог встановив діагноз: запаморочення. Які невідкладні засоби мають бути 
проведені, в першу чергу? 
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А. Відкинути підголівник крісла, розтебнути комір сорочки та дати вдихнути пари 
аміаку 

В. Ввести 1 мл 10% розчину  кофеїну-бензоату натрію (в/м) 
С. Вдихнути пари аміаку 
Д. Ввести розчин преднізалону 1-2мг/кг маси тіла(в/в) 
Е. Ввести  0,3 мл  0,1%  розчину  адреналіну (підшкірно) 

 
ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ПОПОВНЕННЯ ВИХІДНОГО РІВНЯ: 

1. Местное обезболивание в стоматологии / [И. М. Макеева, А. И. Ерохин, И. В. 
Бондаренко и др.] – Москва, 2011. - С. 7-23. 

2. Тимофеев А. А. Основы челюстно-лицевой хирургии / Тимофеев А. А. – 
Москва, 2007. – С. 59-188. 

3. Хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хірургія / [Под редакцией А. 
А. Кулакова, Т. Г. Робустовой]. – Москва : ”ГЭОТАР-Медиа”, 2010. - С. 64-
199, 281-292. 

 

З М І С Т   Н А В Ч А Н Н Я 

Перелік теоретичних питань, на підставі яких можливо виконання цільових 
видів діяльності: 

1. Показання та протипоказання до загальних та місцевих методів знеболювання у 
дітей при стоматологічних втручаннях. 

2. Вибір методу знеболювання з урахуванням анатомо-фізіологічних особливостей  
зубо-щелепної ділянки та загального стану у дітей різного віку. 

3. Вибір засобів знеболювання у дітей. 
4. Техніка місцевого знеболювання у дітей. 
5. Показання і протипоказання до видалення тимчасових та постійних зубів у дітей. 
6. Особливості техніки видалення тимчасових та постійних зубів у дітей. 
7. Можливі помилки та ускладнення при проведенні знеболювання у дітей. 
8. Показання до оперативного втручання при аномаліях вуздечок язика, верхньої 

губи та мілкого присінку порожнини рота. 
9. Найбільш розповсюджені методи оперативного втручання при аномаліях 

вуздечок язика, верхньої губи та мілкого присінку порожнини рота. 
10.  Помилки та ускладнення при амбулаторних операціях у дітей. 
11.  Невідкладні стани при стоматологічний втручаннях у дітей. 
12.  Реанімаційні заходи при невідкладних станах у дітей. 
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Діагностичний алгоритм: Вибір методу знеболювання у дітей 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

                                  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 
 

Стоматологічне 
втручання 

Значне: 
- За обсягом 
- За часом 
- Викликає різкий біль 

Незначне: 
-  За обсягом 
-  За часом 
-  Не викликає різкий біль 

Алергологічний та 
фармакологічний анамнез 

      Необтяжений Обтяжений  

Емоційно-психологічний 
статус 

 
Врівноважений  

Неврівноважений  

Патологія органів та 
систем 

Компенсована  Субкомпенсована  
Декомненсована  

 

                  вік  

 Старше ніж 3 років            До 3 років 

Місцеве знеболювання 
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АМБУЛАТОРНІ ОПЕРАЦІЇ В ПОРОЖНИНІ РОТА У ДІТЕЙ 

 
 

Аномалія вуздечки 
язика 

- Порушення     
смоктання у 
немовлят 
- дефекти 
мовлення у дітей 
старшого віку 
- Комплексне 
лікування 
пародонтів 
- комплексне 
лікування 
ортодонтичної 
патології 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Показання до оперативного втручання 

Аномалії вуздечки 
верхньої губи 

-косметичний 
дефект 
- Комплексне 
лікування діастеми 
у І|І зубів 
- дефекти мовлення 
- часті рецидиви 
герпетичного 
стоматиту 

Мілкий 
присінок 
порожнини 
рота 

-  косметичний 
дефект 
- Комплексне 
лікування 
пародонтів 
- комплексне 
лікування 
ортодонтичної 
патології 

Оптимальні терміни оперативного втручання 

                  Вибір методу знеболювання 

       місцеве       загальне 

Новоутворення 
слизової 
оболонки 
порожнини рота 
та 
альвеолярного 
паростка 

- наявність 
новоутворень 
- збільшення 
новоутворення 

              7-9 років 

- аномалія вуздечки 
верхньої губи 
- аномалія вуздечки 
нижньої губи та мілкий 
присінок порожнини рота 
 

  Період виявлення 

-  аномалія вуздечки 
язика 
- новоутворення 

Період симптоматичного лікування 

-  аномалія вуздечки язика 
- аномалія вуздечки верхньої губи 
- аномалія вуздечки нижньої губи та 
мілкий присінок порожнини рота 
 

         Особливості тактики видалення зубів 

                   Тимчасових зубів 
- неможна глибоко просовувати щічки 
щіпців 
- не накладати щічки щіпців на ясна  
- ступінь фіксації повинен бути слабкішим 
ніж у дорослих 
- мінімальна амплітуда розпитування зуба 
- не спиратися на сусідні зуби 
- не використовувати елеватори 
- не рекомендується давати накушувати 
марлевий тампон 
 

 Постійних зубів з несформованими коренями 
 
 
- не шукати апекси коренів у лунці видаленого 
зуба 
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ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ: 
 

Основні: 
1. Бернадський Ю. И. Основы челюстно-лицевой хирургии и хирургической 

стоматологи / Бернадський Ю. И. – М. : Медицинская литература, 3-е издание, 
2008. – 408 с. 

2. Зеленский В. А. Детская хирургическая стоматология и челюстно-лицевая 
хірургія / Зеленский В. А. – М. : ГЭОТАР – Медиа, 2008. – С. 4-27. 

3. Харьков Л. В. Атлас хирургических стоматологических заболеваний у детей / 
Л. В. Харьков, Л. М. Яковенко, І. Л. Чехова. - Киев : “Книга-плюс”, «Ничлава», 
2012. - 501 с. 

4. Граф логічної структури до теми практичного заняття 
 

Допоміжні: 
1. Детская хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хірургія (сборник 
иллюстрированных клинических задач и тестов) / [Под редакцией О. З. 
Топольницкого, С. В. Дьяковой, В. П. Вашкевич]. – M. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - С. 
79-92. 
 

Для того, щоб Ви могли з'ясувати, чи були засвоєні конкретні цілі, пропонується 
виконати ряд завдань: 

 
Завдання для перевірки досягнення конкретних цілей навчання: 

 
 1. Пацієнту, 4 роки. Скарги: на постійний біль в зубі на нижній щелепі 
праворуч. Об’єктивно: в 85 зубі глибока каріозна порожнина, яка сполучається з 
порожниною зуба. Перкусія болісна. Ясна в ділянці 85 зуба гіперемійовані. 
Рентгенобстеження: резорбція коренів на 1/5, в ділянці біфуркації визначається 
розрідження кісткової тканини з нечіткими контурами. Порушена цілісніть 
кортикальної пластинки фолікула 45 зуба. Діагноз: загострення хронічного 
періодонтиту 85 зуба. Яке показання до видалення зуба у даному випадку? 

                        Помилки, ускладнення та їх усунення 

Місцеві: запалення, 
кровотеча 

Лікування запалення, зупинка 
кровотечі, накладання швів 

Загальні: шоки, колапс, 
 непритомнть 

Реанімаційні заходи 
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А. Болісна перкусія 85 зуба 
В. Резорбція коренів 85 зуба на 1/5 
С. Розрідження кісткової тканини в ділянці біфуркації 
Д. Порушення кортикальної пластинки фолікула 45 зуба 
Е. Загострення хронічного періодонтиту 85 зуба 
 

 2. Дитині, 5 років. Скарги батьків на руйнування зуба нижньої щелепи. 
Об’єктивно: коронка 74 зуба зруйнована до рівня ясен. Перкусія безболісна. 
Діагноз: хронічний періодонтит 74 зуба. Показано видалення зуба. Який вид 
анестезії Ви оберете в даному випадку? 
А. Інфільтраційну 
В. Мандибулярну 
С. Торусальну 
Д. Ментальну 
Е. Аплікаційну 
 

3. Хлопчику, 7 років. Страждає на гемофілію. Об’єктивно: 65 зуб зруйнований 
до рівня ясен. Перкусія болісна. Діагноз: загострення хронічного періодонтиту 65 
зуба. Під час видалення зуба під інфільтраційною анестезією 4% розчином 
мепівакаїну 2,0 у дитини виникла кровотеча. Які заходи слід застосувати в даному 
випадку? 

А. Вибір іншого анестетика, проведення премедикації 
В. Видалення зуба в умовах гематологічного стаціонару з попередньою підготовкою 
С. Призначення вітаміна К з наступним видаленням зуба 
Д. Усунення загострення шляхом фізиотерапевтичних методів  
Е. Призначення протизапальної терапії з наступним видаленням зуба 

 
      4. Пацієнту, 2 роки. Скарги батьків на порушення вимови звуку “Р”. 

Об’єктивно: тип ковтання – інфантільний, порушення мовлення  звуку “Р” та 
рухливості язика. Прикус – дистальний. Вуздечка язика кріпиться попереду від 
Вартонових протоків та у кінчика язика. Вуздечка тонка та прозора. Діагноз: 
аномалія вуздечки язика. Яке показання до оперативного втручання у даного 
пацієнта? 
А. Інфантільний тип ковтання 
В. Порушення мовлення 
С. Дистальний прикус  
Д. Вуздечка язика тонка, прозора 
Е. Аномалія вуздечки язика 

  

5. Пацієнту, 6 років. Скарги батьків на порушення вимови звуку “Р”. 
Об’єктивно: тип ковтання – інфантільний. Вуздечка язика кріпиться попереду від 
Вартонових протоків та у кінчика язика. Вуздечка тонка та прозора. Діагноз: 
аномалія вуздечки язика. Який метод знеболювання слід обрати у даному випадку? 
А. Аплікаційна анестезія 
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В. Інфільтраційна анестезія 
С. Мандибулярна анестезія 
Д. Ментальна анестезія 
Е.  Загальне знеболювання 

 

6. Пацієнту, 15 років. Скарги на біль в зубі на нижній щелепі. Об’єктивно: 47 
зуб зруйнований на 2/3, перкусія болісна, ясна в ділянці зуба гіперемійовані. 
Діагноз: загострення хронічного періодонтиту 47 зуба. Проведено торусальну 
анестезію. На підставі яких даних можна оцінити ефективність анестезії? 
А. Парестезія в ділянці нижньої губи праворуч 
В. Парестезія правої половини язика 
С. Парестезія передньої третини язика 
Д. Зникнення болісності при перкусії 47 зуба 
Е. Блідість слизової оболонки в ділянці 47 зуба 
 

 7. Пацієнту, 5 років. Скарги батьків на порушення вимови звуку “Р”. 
Об’єктивно: тип ковтання – інфантільний, порушення вимови  звуку “Р” та 
рухливості язика. Прикус – дистальний. Вуздечка язика кріпиться попереду від 
Вартонових протоків та у кінчика язика. Вуздечка широка та щільна. Діагноз: 
аномалія вуздечки язика. Які принципи оперативного втручання у даного пацієнта? 
А.Френулотомія 
В. Метод Лімберга 
С. Метод ММСІ 
Д. Кріодеструкція 
Е. Електрокоагуляція 

 

8. Пацієнтка, 10 років. Скарги: на кровотечу з операційної рани. Добу тому 
була проведена операція з приводу аномалії вуздечки верхньої губи. Визначається 
розходження швів та кровотеча з рани. Операційна рана вкрита сірим нальотом, шви 
відсутні, кровотеча помірна зі всієї раньової поверхні. Загальний стан задовільний. 
Яка тактика усунення ускладнення у даному випадку? 
А. Гемостатична губка 
В. Накладання швів 
С. Електрокоагуляція 
Д. Кріодеструкція 
Е. Тампонада рани 

 

9. При видаленні зуба у дитини, 4 років, після проведення анестезії хлопчик 
зблід та втратив свідомість. Після придання дитині горизонтального положення та 
вдихання аміаку дитина опритомніла. Ваш попередній діагноз? 

А. Запаморочення  
В. Колапс 
С. Анафілактичний шок 
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Д. Больовий шок 
Е. Септичний шок 
 

10. Батьки дівчинки, 6 років, звернулись в ДМСП з приводу загострення 
хронічного періодонтиту 55 зуба. Після проведення анестезії розчином лідокаїну у 
дівчинки з'явилися ознаки анафілактичного шоку. Які заходи мають бути проведені, 
у першу чергу? 

А. Відкинути підголівник крісла, розтебнути комір сорочки та дати вдихнути пари 
аміаку, ввести в місто вколу  0,3мл 0,1%  розчину  адреналіну та в/м 20 мг  
преднізолону 
В. Відкинути підголівник крісла, розтебнути комір сорочки та зробити закритий 
масаж сердця 
С. Відкинути підголівник крісла, розтебнути комір сорочки та зробити вентиляцію 
легенів 
Д. Відкинути підголовник крісла,дати вдихнути пари аміаку та ввести 80 мг  2,4% 
розчину еуфіліну (в/в) 
Е. . Відкинути підголівник крісла, розтебнути комір сорочки та ввести 1 мл 1% 
розчину мезатону(в/в) 
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Граф логічної структури до теми: 
«Невідкладні стани в дитячій стоматологічній практиці (допомога при 

невідкладних станах)» 

 
 
 

         Загальні                                            Місцеві  
           

 

                                           АЛЕРГІЧНА РЕАКЦІЯ 

Виникають в сенсибілізованому організмі на лікарські препарати, які використовуються в 
процесі знеболювання. 

 
 
 

Анафілактичний 
шок 

 
 

Клініка: 

Відразу після введення в 
організм анестетика, що є 
алергеном, дитина стає 
неспокійною, у неї 
з'являються свербіж слизових 
оболонок і шкірних покривів, 
задуха. Вона скаржиться на 
головний біль, відчуття жару. 
Протягом декількох хвилин 
може настати втрата 
свідомості, розвинутися 
гостра дихальна, серцево-
судинна і надниркова 
недостатність. На шкірі 
з'являються поліморфний 
алергійний висип, набряки. 

експіраторна задуха, що часто 
супроводжується сильним 
кашлем, пульс частішає, 
підвищується артеріальний 
тиск, з'являються піт, ціаноз 
губ, акроціаноз. Дитина 
неспокійна. 

швидко прогресуюча дихальна 
недостатність. Дитина при 
цьому неспокійна, бліда. 
Дихання прискорене, шумне 
(утруднене), голос сиплий. 
Виражений ціаноз губ, нігтів. 

                                                         Лікування: 
необхідно викликати «швидку 
допомогу». Невідкладна 
допомога повинна бути надана 
негайно:  
1) припиняють введення 
анестетика;  
2) дитину укладають на бік, 
обкладають грілками, 
проводять евакуацію вмісту 

необхідно викликати «швидку 
допомогу». 
Невідкладна терапія до 
прибуття бригади «швидкої 
допомоги» полягає в 
наступному: 
1) заспокоїти дитину, вивести з 
крісла, відвернути його увагу;  
2) провітрити приміщення;  

необхідно викликати «швидку 
допомогу». 
Невідкладна терапія до 
прибуття бригади «швидкої 
допомоги» полягає в 
наступному: 
1) припинити введення 
препарату, що є для дитини 
алергеном; 2) ввести підшкірно 

Гострний  набряк гортані Напад бронхіальної 
астми 



 18 

шлунка, дають вдихати 
кисень;  
3) в місце введення 
анестетика-алергену (якщо 
дозволяють умови) вводять 0,5 
мл 0,1% розчину адреналіну;  
4) через кожні 10-15 хв. до 
виведення дитини з шоку 
підшкірно вводять 0,3-0,5 мл 
0,1% розчину адреналіну. При 
погіршенні стану 
внутрішньовенно (повільно!) 
вводять наступну суміш 
препаратів: 0,1% розчин 
адреналіну 0,3-0,5 мл; 0,2% 
розчин платифіліну 0,5-1 мл; 
5% розчин глюкози — 20 мл; 
5) повільно внутрішньовенно 
вводять преднізолон з 
розрахунку 1-2 мг на 1 кг маси 
тіла на 10-20% розчині 
глюкози; 10% розчин хлориду 
кальцію (3-5 мл), 2,4% розчин 
еуфіліну (повільно!) з 
розрахунку 3 мг на 1 кг маси 
тіла на 5% розчині глюкози; 
серцеві глікозиди — 0,5% 
розчин строфантину по 0,1-0,4 
мл у 5% розчині глюкози. 

3) застосувати гарячі ручні 
ванни при температурі води від 
37 до 42°С тривалістю 10-15 
хв;  
4) підшкірно ввести 0,1% 
розчин адреналіну в такому 
дозуванні: дітям до 5 років — 
0,2-0,3 мл, дітям віком 6-12 
років — 0,3-0,5 мл При 
наявності інгалятора з його 
допомогою можна здійснити 
інгаляцію будь-якого 
симпатомиметика: 0,5-1% 
розчин ізадрін, 1% розчин 
новодрін або еуспірана 0,5-1 мл 
на 1 інгаляцію; 2% розчин 
алупент (5-10 вдихань). 
Всередину дають 
антигістамінні засоби: 
димедрол, супрастин, діазолін, 
тавегіл у вікових дозуваннях. 
 
 
 
 
 
 

0,1% розчин адреналіну або 
5% розчин ефедрину у 
відповідній віковій дозуванні; 
3) внутрішньом'язово або 
внутрішньовенно ввести 1% 
розчин димедролу або 2,5% 
розчин піпольфену; 4) 
повільно внутрішньовенно 
ввести 2,4% розчин еуфіліну (3 
мг на 1 кг маси тіла на 5% 
розчині глюкози); 5) 
внутрішньом'язово ввести 
преднізолон — 15-30 мг та 
інші глкжокортикоїди в 
еквівалентній дозі; 6) 
здійснювати інгаляції 
симпатоміметиків (солутан, 
еуспірана, ізадрін та ін), а 
також ефедрину, еуфіліну. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     Запаморочення  

 

 

 
                                     Епілептичний напад  

 

Симптоми непритомності: 
слабкість, запаморочення, нудота, блювання, 
потемніння в очах, шум у вухах. Дитина блідне, 
обличчя покривається холодним потом,  
розширюються зіниці, пульс частішає, стає 
ниткоподібним, дихання поверхневе, часте, 
артеріальний тиск знижується. Дитина 
поступово втрачає свідомість. 

 

Невідкладна допомога.  
Дитині необхідно надати горизонтальне 
положення, підняти ноги, звільнити шию і 
груди від одягу, що стискує, розстебнути пояс. 
Обличчя обтирають холодною водою, підносять 
до носа тампон з нашатирним спиртом. При 
відсутності ефекту, роблять підшкірно ін'єкцію 
одного з препаратів: кофеїну, ефедрину або 
кордіаміну у віковому дозуванні. Тривалість 
непритомності — від кількох секунд до 3-5 хв, 
після чого свідомість відновлюється. 

Великий напад епілепсії характеризується 
втратою свідомості, тонічними та клонічними 
судомами, що настають після аури. 

Невідкладна допомога полягає в попередженні 
травм. Для цього при появі перших ознак 
епілепсії з рота дитини видаляють тампони, в 
рот вводять шпатель, обгорнутий марлею, для 
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Місцеві: 
  
                                            Травма кровоносної судини 
При травмі дрібних судин кровоточить 
ін'єкційний канал; 

Лікування: 
При виявленні ускладнення –капілярну 
кровотечу зупиняють притисненням тканин в 
місці вкола на кілька хвилин. 

при попаданні у великі судини утворюються 
гематоми внутрішньотканинні 
 
 

Лікування: 
При виявленні наростання гематоми (в області 
бугра верхньої щелепи, в крилоподібні-
челюстном просторі) здійснюють пальцеве 
притиснення в зоні гематоми на 3-5 хв. Зовні 
для рефлекторного спазму судин прикладають 
міхур з льодом. З урахуванням сучасних вимог 
призначають антибіотики для профілактики 
інфекційно-запальних ускладнень, а потім — 
фізіотерапію (УВЧ, СВЧ). 

                 Пошкодження периферичних гілок трійчастого нерва 
виникають парестезії (оніміння, відчуття 
печіння та ін). 

Слід роз'яснити, що це ускладнення носить 
тимчасовий характер. Дитині призначають теплі 
полоскання, фізіотерапію (УВЧ, СВЧ), 
заспокійливі препарати (валеріана), 
полівітаміни, дибазол. 

                                 Травматизація крилоподібних м'язів 
                     При ін'єкції анестетика в області нижньощелепного отвору 
клінічно проявляється утрудненим 
відкриванням рота. 

призначають фізіотерапію (теплі полоскання, 
УВЧ, ультразвук), раціональну механотерапію, 
антибіотики. 

 

попередження укусу язика. Під час припадку не 
слід приводити дитину до тями і, тим більше, 
вливати в рот будь-які ліки. Його слід укласти 
на бік для запобігання аспірації слини і 
блювотних мас. Звичайно припадок проходить 
самостійно. При тривалому приступі можна 
вести внутрішньом'язово сульфат магнію 25% 
по 0,2 мл на 1 кг маси тіла. 
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Технологічнана карта практичного заняття 
№ Етапи Час 

(хв.) 
Навчальні посібники Місце 

проведення 

Засоби навчання Устаткування 

1. Визначення рівня підготовки до заняття 100 Тести для визначення 
початкового рівня (тести 
формату А  6 варіантів 
по100 шт.) 

 Учбова 
кімната 

2. Самостійна робота інтернів: 
- курація хворих 
 визначення основних симптомів та 

синдромів (на основі опитування та 
огляду), візначення попереднього 
діагнозу; 

 визначення плану додаткових методів 
обстеження та оцінювання 
результатів; 

 проведення диференційного діагнозу та 
визначення заключного діагнозу; 

 визначення тактики ведення хворого, 
визначення питань профілактики, 
реабілітаціі хворого 

  

150 
 
90 
 
 
 
20 
 
 
20 
 
 
20 
 
 
 

 
Хворі, амбулаторні 
картки, історії хвороби, 
дані лабораторних та інст-
рументальних досліджень 
 
Хворі, амбулаторні 
картки, історії хвороби, 
дані лабораторних та інст-
рументальних досліджень 
 
Методичні вказівки 
„Амбулаторне знеболю-
вання в стоматології” 
(Ярова С.П., Брашкін 
А.П., 2005) 
 
ситуативні задачі за 
темою заняття (в кількості 
5 шт.). 
 

 
комп′ютер 
(ноутбук) 

Палати, 
учбова 
кімната 

3. Аналіз і корекція самостійної роботи 
інтернів 
- обговорення хворих 
- обговорення ситуаційних задач 

45 
 
30 
15 
 
 

Хворі, амбулаторні 
картки, дані лабораторних 
та інструментальних 
досліджень, таблиці, 
графи, схеми, алгоритми. 

Слайдоскоп, 
діапроектор 

Палати, 
учбова 
кімната 

4.  Тестовий контроль 30 Тести формату А за темою 
заняття 2 варіанта по 30 
тестів 

 Учбова 
кімната 

5. Обговорення і підведення підсумків 
заняття 

5 Інструкція з оцінювання 
навчальної діяльності 
лікарів-інтернів та 
курсантів факультету 
інтернатури та 
післядипломної освіти 
ДонНМУ ім.М.Горького 
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ТЕМА №2 

Запальні захворювання щелепно-лицевої ділянки (ЩЛД) у дітей. Одонтогенні 
періостити щелепних кісток у дітей. Остеомієліти щелеп. Запальні процеси 
м’яких тканин ЩЛД у дітей. Одонтогенні запальні кісти щелеп. Їх 

диференціальна діагностика, методи лікування. 
 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

Запальні захворювання ЩЛД у дітей займають провідне місце в роботі 
поліклінічного лікаря. У цей же час їх діагностика недосконала - це обумовлюється 
багатьма обставинами: об’єктивними труднощами обстеження дітей, особливо 
раннього віку, неправильним методологічним підходом, атиповим перебігом 
захворювання. Тому дуже важливими є питання вибіру лікувальної тактики та 
ранньої діагностики запальних захворювань у дітей. 

 
Загальна мета -  вміти діагностувати та лікувати запальні захворювання ЩЛД 

у дітей. 
Конкретні цілі:   Вихідний рівень знань-умінь: 

Вміти: 
1. Виділити основні синдроми  
запальних захворювань 
одонтогенної етіології на підставі 
даних скарг, анамнезу, об’єктивного 
обстеження. Поставити попередній 
діагноз. 

1. Збирати й оцінювати скарги, анамнез, 
проводити об’єктивне обстеження дітей  з 
запальними захворюваннями одонтогенної 
етіології (кафедра стоматології №1). 

2. Скласти план додаткових 
досліджень, інтерпретувати їх 
результати. 

2. Визначати необхідний обсяг і 
послідовність інструментальних, 
лабораторних, рентгенологічних методів 
досліджень, оцінювати їх результати 
(кафедри радіології, внутрішніх хвороб). 

3. Провести диференціальну 
діагностику запальних 
захворюваннях одонтогенної 
етіології. Сформулювати остаточний 
діагноз. 

3. Розпізнавати синдроми при запальних 
захворюваннях одонтогенної етіології у 
дітей (кафедра стоматології №1). 

4. Обґрунтувати і скласти план 
лікування дитини з запальним 
захворюванням одонтогенної 
етіології. 

4. Застосовувати засоби етіологічної, 
патогенетичної та симптоматичної терапії 
при запальних захворюваннях одонтогенної 
етіології (кафедри фармакології,  
стоматології №1). 

5. Провести експертизу і визначити 
прогноз, намітити програму 
профілактики і реабілітації 
конкретному хворому. 

5. Проводити експертизу працездатності у 
щелепно-лицевому стаціонарі (кафедра 
стоматології №1). 

Для того, щоб Ви могли з'ясувати, чи відповідає початковий рівень знань-
умінь необхідному, пропонується виконати ряд завдань: 
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Задачі для перевірки вихідного рівня: 
 
1. Пацієнт, 15 років, скаржиться на асиметрію обличчя, яка поступово зростає. 

Анамнез: 2 роки тому було встановлено діагноз: хронічний періодонтит 46 зуба, але 
пацієнт від лікування відмовився. Рік тому помітив вибухання щелепи в ділянці 46 
зуба. Інколи 46 зуб болить при накушуванні, після полоскання біль стихає. 
Попередній діагноз: радикулярна кіста нижньої щелепи праворуч. Які дані скарг та 
анамнезу свідчать про наявність радикулярної кісти у даному випадку? 
А. Припухлість обличчя, яка поступово зростає 
В. Вибухання щелепи в ділянці 46 зуба 
С. Стихання болю після полоскання 
Д. Хронічний періодонтит 46 зуба 
Е. Біль при накушуванні на 46 зуб 
 

2. Пацієнт, 12 років, скаржиться на підвищення температури тіла до 37,5°С, 
припухлість обличчя ліворуч, біль в зубі на нижній щелепі. Анамнез: 2 роки тому 
було встановлено діагноз: хронічний періодонтит 36 зуба, але пацієнт від лікування 
відмовився. Тиждень тому в 36 зубі з'явився біль при накушуванні, потім подібний 
біль в сусідньому здоровому зубі та припухлість обличчя. Які дані скарг та анамнезу 
свідчать про наявність гострого періоститу в даному клінічному випадку? 
А. Припухлість обличчя 
В. Підвищена температура тіла 
С. Хронічний періодонтит 36 зуба 
Д. Біль при накушуванні в 36 зубі 
Е. Біль при накушуванні в 36 та сусідньому зубі 
 

3. Пацієнту, 14 років. Скарги: на підвищення температури тіла до 38°С, біль в 
зубах на верхній щелепі. Об’єктивно: обличчя асиметричне за рахунок набряку 
м’яких тканин верхньої щелепи. В ділянці альвеолярного паростку з вестибулярної 
поверхні в межах 15,16,17 зубів пальпується болісний інфільтрат, слизова оболонка  
гіперемійована. Перкусія 16 зуба різко болісна, 15,17 зубів - болісна. Встановлено 
діагноз: гострий періостит. Який провідний синдром у даному випадку? 
А. Односторонній інфильтрат на протязі 3-х зубів 
В. Поганий загальний стан, підвищення температури тіла 
С. Різко болісна перкусія 16 зуба 
Д. Набряк м’яких тканин верхньої щелепи 
Е. Болісна перкусія 15,16,17 зубів 
 

4. Пацієнту, 17 років. Скарги: на біль, поганий загальний стан, припухлість 
обличчя. Об’єктивно: обличчя асиметричне із-за набряку м’яких тканин лівої щоки. 
В ділянці альвеолярного паростку з вестибулярної поверхні в межах 25, 26, 27 зубів 
пальпується болісний інфільтрат, в товщі лівої щоки визначається також інфільтрат. 
Лікар-стоматолог припустив гострий періостит, гострий серозний щічний 
лімфаденіт. Яке обстеження слід провести для встановлення остаточного діагнозу? 
А. Огляд зубів, перкусію зубів 
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В. Перкусію зубів, термометрію зубів 
С. Термометрію зубів, рухливість зубів 
Д. Пальпацію інфільтрату в товщі лівої щоки 
Е. Пальпацію інфільтрату в ділянці альвеолярного паростку 
 

5.  Пацієнту,  14 років. Скарги: на біль, поганий загальний стан, припухлість 
обличчя. Об’єктивно: обличчя асиметричне за рахунок набряку м’яких тканин 
правої щоки. В ділянці альвеолярного паростку з вестибулярної поверхні в межах 
15, 16, 17 зубів пальпується болісний інфільтрат, в товщі лівої щоки визначається 
болісний, м’яко еластичний, розміром 1,5 см в діаметрі інфільтрат. Лікар-
стоматолог припустив гострий періостит, гострий серозний лімфаденіт. Які дані 
об’єктивного обстеження дозволять встановити остаточний діагноз? 
А. Набряк м’яких тканин лівої щоки 
В. Поганий загальний стан 
С. Пальпація інфільтрату в товщі лівої щоки 
Д. Пальпація інфільтрату в ділянці альвеолярного паростку 
Е. Розміри та болісність інфільтрату лівої щоки 
 

6. Дівчинці, 4 роки. Скарги на поганий загальний стан, високу температуру 
тіла, біль на нижній щелепі. Об’єктивно: стан важкий, температура тіла 38,9ºС, 
обличчя асиметричне за рахунок набряку та інфільтрату на нижній щелепі ліворуч. 
У 74,75 зубах каріозні порожнини, перкусія зубів болісна, 73,74,75 рухливі. В межах 
означених зубів пальпується болісний муфтоподібний інфільтрат. Лікар припустив 
діагноз: гострий одонтогенний остеомієліт. З якими захворюваннями  слід 
проводити диференційну діагностику? 
А. Гострі періостити, аденофлегмона, остеофлегмона 
В. Гострі періостити, сіалоденіти, дактріоцистіти 
С. Переломи щелеп, гострі періостити та періодонтити 
Д. Дакріоцистіти, гострі періостити, переломи щелеп 
Е. Паротити,  фурункули,  лімфаденіти 

 

7. Пацієнту, 12 років. Об’єктивно: загальний стан важкий,  обличчя 
асиметричне за рахунок набряку м’яких тканин нижньої щелепи, в ділянці 
альвеолярного паростка в межах 34,35,36 зубів пальпується болісний 
муфтоподібний інфільтрат. Перкусія  перелічених зубів болісна, рухливість ІІ 
ступеню, визначаються корені 36 зуба. Який попередній діагноз у даному випадку? 
А. Гострий гнійний періодонтит 36 зуба 
В. Загострення хронічного періодонтиту 36 зуба 
С. Гострий остеомієліт нижньої щелепи ліворуч 
Д. Гострий серозний періостит нижньої щелепи 
Е.  Гострий гнійний періостит нижньої щелепи 

 

8. В щелепно-лицьове відділення госпіталізовано новонароджену дитину в 
тяжкому стані. Температура тіла 39,5ºС, обличчя асиметричне за рахунок набряку 
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м’яких тканин лівої щоки, очна щілина звужена, перехідна складка згладжена з обох 
боків альвеолярного паростку. Встановлено діагноз: гострий гематогенний 
остеомієліт верхньої щелепи. Які принципи лікування у даному випадку?  
А. Детоксикаційна терапія, антибіотикотерапія 
В. Періостотомія, комплексна протизапальна терапія 
С. Періостотомія, антигістамінна терапія 
Д. Антибіотикотерапія, фізіотерапевтичне лікування 
Е. Антибіотикотерапія, імунотерапія 

 

9. Пацієнту, 12 років. Скарги на зруйнованість зуба на верхній щелепі. Анамнез: 
2 роки тому була травма переднього зуба. Об’єктивно: 11 зуб сірого кольору, 
перкусія безболісна, рухливість І ступеню. Визначається вибухання кістки в ділянці 
11 зуба, слизова оболонка над ним має виражений судинний малюнок. Попередній 
діагноз: радикулярна кіста верхньої щелепи. Які дані об`єктивного  обстеження 
підтверджують попередній діагноз? 
А. Сірий колір11 зуба 
В. Перкусія 11 зуба безболісна 
С. Рухливість 11 зуба І ступеню 
Д.Вибухання кістки в ділянці 11 зуба 
Е. Виражений судинний малюнок слизової оболонки  

 

10. Хворий, 14 років. Скарги: на руйнування зубів. Об’єктивно: обличчя 
асиметричне за рахунок вибухання верхньої щелепи. В ділянці альвеолярного 
паростку з вестибулярної поверхні в межах 25,26,27 зубів пальпується безболісне 
вибухання, симптом пергаментного хрусту позитивний. В 26 зубі глибока каріозна 
порожнина, перкусія чутлива. Лікар-стоматолог припустив радикулярну кісту. Яке 
обстеження слід провести для встановлення остаточного діагнозу? 

А. Контакну ренгенографію 
В. Ортопантомографію 
С. Термометрію зубів 
Д. Електроодонтодіагностику 
Е. Пальпацію лімфатичних вузлів 
 
 

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ, ДЛЯ ПОПОВНЕННЯ ВИХІДНОГО РІВНЯ: 
 

1. Пропедевтика хирургической стоматологии / [под ред. И. Н. Матрос-Таранец]. – 
Донецк, 2008. – С. 5-191. 
2. Робустова Т. Г. Хирургическая стоматология / Робустова Т. Г. - М., 2008. – С. 12-
56. 
3. Тимофеев А. А. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической 
стоматологии / Тимофеев А. А. - К. : «Красная Рута-Туре», 2012. – С. 334-365. 
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З М І С Т   Н А В Ч А Н Н Я 

Перелік теоретичних питань, на підставі яких можливо виконання цільових 
видів діяльності: 

1. Роль анатомо-топографічних особливостей щелепно-лицьової області у дітей в 
розвитку одонтогенних запальних захворювань. Шляхи поширення 
одонтогенної інфекції. 

2. Особливості комплексного обстеження дітей із захворюваннями щелепно-
лицьової області. 

3. Сучасна класифікація одонтогенних запальних процесів. 
4. Етіологія, патогенез, класифікація, особливості  клініки та лікування 

періоститів у дітей. 
5. Етіологія, патогенез, класифікація, особливості  клініки та  лікування  

остеомієлітів у дітей. 
6. Етіологія, патогенез, класифікація, особливості клініки та  лікування 

одонтогенних абсцесу і флегмони у дітей. 
7. Етіологія, патогенез, класифікація, особливості клініки та  лікування  

одонтогенних запальних кіст щелеп у дітей. 
8. Диференціальна діагностика одонтогенних запальних захворювань. 
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Графлогічної структури теми: “Клініка, діагностика, лікування остеомієлітів у 
дітей”. 
 

 Остеомієліти щелеп у дітей 

                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Скарги 
 

            Анамнез Дані об'єктивного 
обстеження 

Тяжкий загальний стан 
Припухлість обличчя 
Підвищення 
температури тіла до 
високих цифр  
Біль 
 

Тривалість 
захворювання: 
1-2 дні 
Декілька місяців. 
Попередні 
захворювання: 
- Пульпіт 
- Периодонтит 
- Гнійні захворювання 
шкіри 
- Травма 
- Септичний стан 
 
 

Важкий загальний 
стан 
Набряк м'яких 
тканин 
Гіпертермія 
Рухливість 4-5 зубів 
Муфтоподібний 
інфільтрат 
Парастезія 
Гіперемія слизової 
оболонки 
Регіонарний 
лімфаденіт 
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             Додаткові методи обстеження 

Зміни на 
рентгенограмі 
відсутні 

Рентгенологічне 
обстеження 

Зміни на 
рентгенограмі 
як при 
хронічному 
періодонтиті 

На 
рентгенограмі 
лінія перелому 

Осередок 
деструкції, 
секвестри 

Чергування 
осередків 
остеопорозу з 
нечіткими 
контурами і 
зон 
остеосклерозу 
 

              Диференційна діагностика 

Гострі та загострені 
періодонтити 
 

Періостити Аденофлегмони Остеофлегмони 

Попередній діагноз 

Гострий 
одонтогенний 
остеомієліт 

Гострий 
гематогенний 
остеомієліт 

Травматичний 
остеомієліт 

Хронічний 
деструктивний 
остеомієліт 

Хронічний 
гіперпластичний 
остеомієліт 
 

Принципи лікування 

Лікування в 
стаціонарі 

Видалення 
причинного 
зуба 

Розтин та 
дренаж 
гнійних 
осередків 
запалення 

Загальна та місцева 
комплексна 
протизапальна терапія 

Фізіотерапія 
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Діагностичний алгоритм: Проведення операцій при запальних кістах щелеп 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                             Передопераційна підготовка 

                     Вибір інструментарію та шовного матеріалу 

                      Полоскання порожнини рота антисептиками 

                                              Знеболювання  

                                                   Методика операції 

                         Викроюють кісткову стінку за діаметром кістки 

 
 

Частково 
Видаляють 

оболонку кістки 
Повністю 

Резецирують верхівку кореня причинного зуба до рівня кісткових стінок 
порожнини 

Кісткову порожнину промивають антисептиками 

Слизово-підкістний шмат укладають 

В порожнину кісти та 
фіксують йодоформною 

турундою 

На місце та фіксують 
вузлуватими швами 

                      Профілактика та лікування ускладнень 
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Граф логічної структури до теми: “ Клініка, діагностика, лікування періоститів  
у дітей”. 

Періостити у дітей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Скарги 

Біль в зубах 
Припухлість обличчя 
Підвищення температури 
Погіршення загального 
стану 

             Анамнез  
Тривалість захворювання: 
 1-2 дні 
Декілька місяців 
 Попередні захворювання: 
 Пульпіт 
Періодонтит 
Кіста запального 
походження  
 Травма 
 

Дані об'єктивного обстеження 

Набряк м'яких тканин.  
Рухливість “причинного” та 2-х 
сусідніх зубів.  
Болісна перкусія причинного 
зуба.  
Наявність інфільтрату на 
протязі 2-3 зубів з одного боку 
альвеолярного паростку. 
Гіперемія слизової оболонки 

                                     Додаткові методи обстеження 

                        Радіологічне обстеження 

 

Осередок деструкції 
кісткової тканини без чітких 
контурів, патологічна 
резорбція коренів 
 

Осередок деструкції кісткової 
тканини з чіткими контурами 
колоподібної форми 

Багатошарові нашарування нової 
кістки по нижньому краю шелеп 
 

                       Диференційна діагностика 

 

Гострі та загострені 
періодонтити 

Остеомієліти Аденофлегмони Абсцеси 
піднебіння 
 

Абсцес щелепно-
язикового жолобу 

                          Попередній діагноз 

 

Гострий серозний 
періостит 

Гострий гнійний 
періостит 

Хронічний простий 
періостит 

Хронічний 
осифікуючий періостит 

                    Принципи лікування 

Видалення або лікування 
причинного зуба 

Періостотомія Загальна та місцева 
протизапальна 

терапія 

Фізіотерапія 
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ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ: 
Основні: 

1. Девид О Мак Гован. Атлас по амбулаторной хирургической стоматологи / Девид 
О Мак Гован. – 2008. – 114 с. 
2. Зеленский В. А. Детская хирургическая стоматология и челюстно-лицевая 
хірургія / В. А. Зеленский, Ф. С. Мухорамов. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - С. 28-73. 
3. Топольницкий О. З. Атлас по детской хирургической стоматологи и челюстно-
лицевой хирургии: учебное пособие / Топольницкий О. З. – М. : ГЭОТАР Медиа, 
2011. – 264 с. 
Графи логічної структури до теми практичного заняття 
 

Допоміжні: 
1. Детская хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хірургія (сборник 
иллюстрированных клинических задач и тестов) / [Под редакцией О. З. 
Топольницкого, С. В. Дьяковой, В. П. Вашкевич]. – M. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - С. 
114-130. 
 

 

 

Завдання для перевірки досягнення конкретних цілей начання: 
 

1. Пацієнту, 10 років. Скарги на зруйнованість нижнього зуба ліворуч. 
Об’єктивно: в 75 зубі глибока каріозна порожнина, яка сполучається з порожниною 
зуба, зондування та перкусія безболісні. Ясна в ділянці 75 зуба мають виражений 
судинний малюнок. Рентгенобстеження: вогнище деструкції з чіткими контурами, 
розміром 1х1 см в діаметрі навколо коренів 75 зуба, коронка фолікула 35 зуба 
розташована в вогнищі деструкції. Встановлено діагноз: радикулярна кіста нижньої 
щелепи. Ваша лікувальна тактика? 
А. Видалення 75 зуба, операція цистотомії 
В. Видалення 75 зуба, операція цистектомії 
С. Видалення фолікула 35 зуба, операція цистотомії 
Д. Видалення фолікула 35 зуба, операція цистектомії 
Е. Видалення 75 зуба та фолікула 35 зуба, операція цистотомії 
 

2. Дитині, 8 років. Об’єктивно: температура тіла 37,5°С, в ділянці 
альвеолярного паростка з вестибулярної поверхні в межах 74, 75 зубів пальпується 
інфільтрат, перкусія 74, 75 зубів болісна, визначаються корені 74 зуба, 75 зуб 
інтактний. Рентгенологічне обстеження: навколо коренів 74 зуба вогнище деструкції 
кісткової тканини з чіткими контурами, розміром 0,7х1,5 см в діаметрі. Попередній 
діагноз: радикулярна кіста в стадії загострення. Які дані обстеження дозволяють 
провести диференційну діагностику з гострим серозним періоститом нижньої 
щелепи? 
А. Зруйнованість коронки 74 зуба 
В. Інфільтрат в ділянці 74,75 зубів 
С. Болісна перкусія 74,75 зубів 
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Д. Рентгенологічне обстеження 
Е. Підвищення температури тіла 
 

3. Пацієнт 12 років, скаржиться на асиметрію обличчя, яка поступово зростає. 
Анамнез: рік тому було встановлено діагноз: хронічний періодонтит 46 зуба, але 
пацієнт від лікування відмовився. Півроку помітив вибухання щелепи в ділянці 46 
зуба. Інколи 46 зуб болить при накушуванні, після полоскання біль стихає. 
Попередній діагноз: радикулярна кіста нижньої щелепи праворуч. Які дані скарг та 
анамнезу свідчать про правильність попереднього діагнозу? 
А. Припухлість обличчя, яка поступово зростає 
В. Вибухання щелепи в ділянці 46 зуба 
С. Стихання болю після полоскання 
Д. Хронічний періодонтит 46 зуба 
Е. Біль при накушуванні в 46 зубі  

 
4. Пацієнту, 9 років. Скарги на зруйнованність нижнього зуба. Об’єктивно: в 85 

зубі глибока каріозна порожнина, яка сполучається з порожниною зуба, зондування 
та перкусія безболісні. Ясна в ділянці 85 зуба мають виражений судинний малюнок. 
Рентгенобстеження: вогнище деструкції з чіткими контурами, розміром 1,3 см в 
діаметрі навколо коренів 85 зуба, коронка фолікула 45 зуба розташована в вогнищі 
деструкції. Встановлено діагноз: радікулярна кіста нижньої щелепи. Ваша 
лікувальна тактика? 
А. Видалення 85 зуба, операція цистотомії 
В. Видалення 85 зуба, операція цистектомії 
С. Видалення фолікула 85 зуба, операція цистотомії 
Д. Видалення фолікула 85 зуба, операція цистектомії 
Е. Видалення 85 зуба та фолікула 45 зуба, операція цистотомії  
 

5. Дитині, 8 років. Скарги: на підвищення температури тіла до 40°С, озноб, 
біль в зубах на верхній щелепі, рухливість зубів. Об’єктивно: обличчя асиметричне 
за рахунок набряку м’яких тканин верхньої щелепи. В ділянці альвеолярного 
паростку в межах 54, 53, 16 зубів пальпується болісний муфтоподібний інфільтрат, 
слизова оболонка над яким гіперемійована. Лікар припустив: гострий одонтогенний 
остеомієліт. Який провідний синдром у даному випадку? 
А. Муфтоподібний інфильтрат на протязі 3-х зубів 
В. Поганий загальний стан, підвищення температури 
С. Підвищення температури, рухливість зубів 

Д. Набряк м’яких тканин верхньої щелепи 
Е. Озноб, набряк м’яких тканин 

6. Хлопчику, 9 років. Скарги: на біль і припухлість тканин лівої щоки, 
підвищення температури тіла до 39°С, озноб, слабкість. Об’єктивно: загальний стан 
важкий, обличчя асиметричне із-за інфільтрату на верхній щелепі. У 55 зубі каріозна 
порожнина, перкусія 45,55,16 зубів болісна, рухливість ІІ ступеню. Пальпується 
муфтоподібний інфільтрат. Лікар припустив гострий одонтогенний остеомієліт. Які 
дані об'єктивного обстеження, перш за все, відповідають встановленому діагнозу? 
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А. Муфтоподібний інфільтрат 
В. Важкий загальний стан 
С. Висока температура 
Д. Асиметрія обличчя 
Е. Рухливість 3 зубів 
 

7.  Пацієнту, 10 років. Скарги: на поганий загальний стан, підвищення 
температури тіла до 39С, припухлість обличчя ліворуч, біль  в зубах на нижній 
щелепі та їх рухливість. Анамнез: 2 роки тому було встановлено діагноз: хронічний 
періодонтит 75 зуба,  але пацієнт від лікування відмовився. Дві доби тому в 75 зубі 
з`явився біль при накушуванні, потім біль та рухливість з`явилися в 4-х сусідніх 
зубах. Лікар припустив гострий одонтогенний остеомієліт. Які дані скарг та 
анамнезу свідчать про наявність цього захворювання? 
А. Хронічний періодонтит 75 зуба, поганий загальний стан 
В. Поганий загальний стан, висока температура 
С. Біль при накушуванні та рухливість 5-ти зубів 
Д. Припухлість обличчя, висока температура  
Е. Висока температура, біль при накушуванні в 75 зубі 
 

8. Хлопчику, 10 років. Скарги: на біль і припухлість тканин лівої щоки, 
підвищення температури тіла до 39,8ºС, озноб. Об’єктивно: загальний стан тяжкий, 
обличчя асиметричне із-за інфільтрату на верхній щелепі зліва. У 65 зубі каріозна 
порожнина, перкусія  25,65,26 зубів болісна, рухомість ІІ ступеню. Пальпується 
муфтоподібний інфільтрат. Лікар припустив гострий одонтогенний остеомієліт.  Які 
дані об`єктивного  обстеження перш за все свідчать про гострий одонтогенний 
остеомієліт?  
А. Муфтоподібний інфільтрат 
В. Тяжкий загальний стан 
С. Висока температура тіла 
Д. Асиметрія обличчя 
Е. Рухливість 3 зубів 
 

9. Дитині, 12 років. Скарги: на підвищення температури до 38,9ºС, озноб, біль 
в зубах на нижній  щелепі, рухомість зубів. Об’єктивно: обличчя асиметричне із-за 
набряку м’яких тканин нижньої щелепи. В ділянці альвеолярного паростку в межах 
34,35,36 зубів пальпується болючий муфтоподібний інфільтрат, слизова оболонка 
над яким гіперемійована. Лікар припустив: гострий одонтогенний остеомієліт. Який 
провідний синдром у даному випадку?  
А. Муфтоподібний інфильтрат на протязі 3-х зубів 
В. Поганий загальний стан, підвищення температури тіла 
С. Підвищення температури, рухомість зубів 
Д. Набряк м’яких тканин нижньої щелепи 
Е. Озноб, набряк м’яких тканин 
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10. Хлопчику, 6 років. Скарги: на біль, поганий загальний стан, припухлість 
обличчя. Об’єктивно: обличчя асиметричне іза рахунок набряку м’яких тканин 
верхньої щелепи. В ділянці альвеолярного паростку в межах 64,65,26 зубів 
пальпується болючий муфтоподібний інфільтрат, слизова оболонка над яким 
гіперемійована. Коронки 64,65 зубів зруйновані. Лікар-стоматолог припустив 
гострий одонтогенний остеомієліт. Яке обстеження слід провести для з`ясування 
діагнозу? 
А. Рентгенологічне 
В. Імунологічне 
С. Загальний аналіз крові 
Д. Загальний аналіз сечі 
Е. Електроодонтодіагностика 
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Технологічна карта практичного заняття 

№ Етапи Час 
(хв.) 

Навчальні посібники Місце 
проведен
ня Засоби навчання Устаткуван

ня 
       
1. Визначення рівня підготовки до 

заняття 
100 Тести для визначення 

початкового рівня 
(тести формату А 6 
варіантів по 100 шт.) 

 Учбова 
кімната 

2. Самостійна робота інтернів: 
- курація хворих 
 визначення основних симптомів 

та синдромів (на основі 
опитування та огляду), 
визначення попереднього 
діагнозу; 

 визначення плану додаткових 
методів обстеження та 
оцінювання результатів; 

 проведення диференційного 
діагнозу та визначення 
заключного діагнозу; 

 визначення тактики ведення 
хворого, визначення питань 
профілактики, реабілітації 
хворого; 

 
 
 
 

150 
 
90 
 
 
 
 
20 
 
 
20 
 
 
20 
 
 
 
 

 
 
Хворі, амбулаторні 
картки, історії хворо-
би, дані лабораторних 
та інструментальних 
досліджень 
 
Хворі, амбулаторні 
картки, історіі хворо-
би, дані лабораторних 
та інструментальних 
досліджень 
ситуативні задачі за 
темою заняття (в 
кількості 12 шт.). 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
комп′ютер 
(ноутбук) 

Палати, 
учбова 
кімната 

3. Аналіз і корекція самостійної 
роботи інтернів 
- обговорення хворих 
- обговорення ситуаційних задач 

45 
 
30 
15 
 
 

Хворі, амбулаторні 
картки, дані 
лабораторних і 
інструментальних 
досліджень, таблиці, 
графи, схеми, 
алгоритми. 

Слайдо-
скоп, 
діапроек-
тор 

Палати, 
учбова 
кімната 

4.  Тестовий контроль 30 Тести формату А за 
темою заняття 2 
варіанта по 30 тестів 

 Учбова 
кімната 

5. Обговорення і підведення 
підсумків заняття 

5 Інструкція з оціню-
вання навчальної 
діяльності лікарів-
інтернів та курсантів 
факультету інтерна-
тури та післядиплом-
ної освіти ДонНМУ 
ім.М.Горького 
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ТЕМА №3 

Пухлини та пухлиноподібні захворювання ЩЛД у дітей. Кліника, діагностика й 
лікування опухолеподібних утворень м’яких тканин щелепно-лицьової області 
й кісток щелеп у дітей. Особливості клінічних проявів, діагностики й лікування 
пухлин щелепних кісток, м’яких тканин обличчя й органів порожнині рота у 
дітей. Диспансеризація та реабілітація дітей з злоякісними новоутвореннями. 
 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

Пухлини та пухлиноподібні новоутворення ЩЛД у дітей є дуже великим 

розділом хірургічної стоматології  дитячого віку і займають важливе місце в 

повсякденній практичній роботі лікаря-стоматолога. Усі ці процеси у дітей 

підкорюються загальним закономірностям, властивим всім пухлинам. Однак, вони 

характеризуються перевагою певних видів пухлин, які порівнянно з пухлинами 

дорослих, мають ряд особливостей. Знання цих особливостей допомагає у ранній і 

правильній діагностиці та виборі оптимальних термінів і видів лікування. 

 
Загальна мета: вміти діагностувати та лікувати пухлини та пухлиноподібні 

новоутворення ЩЛД у дітей  з подальшою диспансеризацією і реабілітацією.  

Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-умінь: 

Вміти: 
1. Вибрати зі скарг та анамнезу 
свідчення про наявність пухлин  та  
пухлиноподібних новоутворень ЩЛД  

у дітей та виявити найбільш 
інформативні ознаки пухлин та 

пухлиноподібних новоутворень під 
час об’єктивного обстеження. 

1.Збирати й оцінювати скарги, анамнез, 
проводити об'єктивне обстеження дітей з 
пухлинами та пухлиноподібними 
новоутворенями (кафедра стоматології 
№1). 

2. Скласти план додадкових 
досліджень, інтерпретувати їх 
результати.  
 

 

2. Визначати необхідний обсяг і 
послідовність інструментальних, 
лабораторних, рентгенологічних методів 
досліджень, оцінювати їх результати  
(кафедра радіології, внутрішніх хвороб). 

3. Провести диференційну 
діагностику пухлин та 
пухлиноподібних новоутворень у 
дітей. Сформулювати остаточний 

3. Роспізнавати синдоми при пухлинах та 
пухлиноподібних новоутвореннях у дітей 

(кафедра стоматології №1). 
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Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-умінь: 

Вміти: 
діагноз. 
4. Обгрунтувати і  скласти план 
лікування дитини з конкретною 
патологією. 

4.Знати принципи лікування дітей із 
пухлинами та пухлиноподібними 
новоутвореннями ЩЛД  (кафедра 
стоматології №1). 

7. Визначити обсяг і методику 
хірургічного лікування конкретного 
пухлинного новоутворення ЩЛД. 

7. Знати принципи хірургічного лікування 
різних пухлин та пухлиноподібних 
новоутворень у дітей ЩЛД  (кафедра 
стоматології №1). 

8. Визначити план диспансерізації 
та реабілітації хворих з пухлинами та 
пухлиноподібними новоутвореннями. 

8. Знати принципи диспансеризації  та 
реабілітації хворих дітей з пухлинами 
та пухлиноподібними 
новоутвореннями (кафедра 
стоматології №1). 

Для того, щоб Ви могли з'ясувати, чи відповідає початковий рівень знань-
умінь необхідному, пропонується виконати ряд завдань: 

 
Задачі для перевірки вихідного рівня: 

 1. Дитині, 2 місяці. Батьки скаржаться: на новоутворення червоного кольору в 

ділянці лівої щоки, яке збільшується у розмірах. Помітили  одразу після 

народження. Об’єктивно: новоутворення червоного кольору в ділянці лівої щоки, 

яке трохи підвищується над рівнем шкіри, безболісне, при пальцевому натисненні 

колір  зникає, розміри  1,0х2,0 см. Встановлено діагноз: капілярна гемангіома. Які 

дані свідчать про наявність новоутворення? 

А.  Червоний колір 

В. Безболісне збільшення утворення 

С. Розмір новоутворення 

Д. Локалізація 

Е.Поява новоутворення одразу після народження 

 
2. Дитині,  5 років. Батьки скаржаться на асиметрію обличчя, яка повільно 

збільшується протягом півроку. Об’єктивно: асиметрія обличчя за рахунок 

деформації нижньої щелепи праворуч, порожнина рота відкривається в повному 
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обсязі. М’які тканини не змінені, слизова оболонка звичайного кольору, 85,84 зуби 

значно зруйновані. З вестибулярного боку щелепи у 85,84 зубів пальпується 

вибухання, безболісне, з чіткими контурами. Які дані об’єктивного обстеження, 

перш за все, свідчать про доброякісну пухлину? 

А. Деформація щелепи у вестибулярний бік  

В. Чіткі контури вибухання в ділянці 85,84 зубів 

С. Асиметрія обличчя дитини 

Д. Відкривання порожнини рота в повній мірі 

Е. Звичайний колір слизової оболонки 

 

3. Дитині  1 рік.  Скарги: на патологічне утворення, яке було помітно одразу 

після народження і повільно збільшується. Об’єктивно: загальний стан задовільний. 

Новоутворення по зовнішному краю брови праворуч, яке підіймає незмінену у 

кольорі шкіру. Пальпується колоподібне новоутворення розміром 2х2 см, еластичне,  

яке не пов’язане з оточуючими тканинами, безболісне.  Попередній діагноз: 

дермоїдна кіста брови. Який провідний синдром у даному випадку? 

А. Задовільний загальний стан дитини 

В. Новоутворення колоподібної форми  

С. Локалізація новоутворення по зовнішному краю брови 

Д. Чіткі контури новоутворення 

Е. Безболісне, повільне зростання новоутворення 

                                                   
 

4. Дитині 9 років. Скарги: на щільну припухлість в ділянці нижньої щелепи 

ліворуч, яку помітили 3 місяці тому. Об’єктивно: невелика асиметрія обличчя за 

рахунок припухлості у ділянці нижньої щелепи ліворуч. Регіонарні лімфовузли не 

збільшені. При пальпації перехідної складки в ділянці від 73 до 36 зубів – щільне, 

безболісне здуття кістки в ділянці 74,75 зубів, де визначається відсутність 

кортикальної пластинки. В 74, 75 зубах пломби. Попередній діагноз: одонтогенна 

кіста від 74,75 зубів. Який додатковий метод обстеження слід провести для 

встановлення остаточного діагнозу?  
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А. Контактна рентгенографія 

В. Електроодонтодіагностика зубів 

С. Транслюмінаційний метод 

Д. Ортопантомографія 

     Е. Контрастна рентгенографія 

 
5. Мати дiвчинки, 3 мiсяців, скаржиться на наявнiсть у дитини новоутворень 

на верхній губі i лiвій щoці, що поступово збiльшуються. Об’єктивно: асиметрiя 

обличчя за рахунок наявностi пухлин лiвої щoки i верхньої губи, на яких шкiра має 

синюшний колiр. Симптом наповнення позитивний. Який найбiльш вiрогiдний 

дiагноз?   

А. Херувiзм   

В. Кiста м’яких тканин   

С. Нейрофiброматоз 

Д. Фiброма   

Е. Гемангiома 

 
 6. Дитині 13 років. Скарги на наявність безболісного новоутворення. 

Об’єктивно: на яснах  з вестибулярної поверхні в ділянці 34,35 зубів утворення на 

ніжці, що вкрите шорсткою слизовою оболонкою, білісуватого кольору, яке при 

дотику не кровоточить. Попередній діагноз: папілома нижньої щелепи. З якими 

захворюваннями слід проводити диференційну діагностику? 

А. Епуліс 

В. Фіброма 

С. Гемангіома 

Д. Залози Серра 

     Е. Фіброматоз 

 

7. Дівчині 8 років. Скарги на відсутність прорізування 11 зуба. Об’єктивно: 

на вестибулярній поверхні ясен незначне вибухання слизової оболонки. На 

рентгенограмі: тінь високої інтенсивності з чіткими контурами. На фоні тіні – 
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множинні, різної форми та розміру, зубоподібні утворення. Зачаток 11 зуба дещо 

зміщений. Який попередній діагноз? 

А. Гемангіома 

В. Одонтома 

С. Фолікулярна кіста 

Д. Остеокластома 

Е. Запальна кіста 

 
8. Хлопчику 8 років.  Рік тому переніс травму, на слизовій оболонці нижньої 

губи з’явилося утворення колоподібної форми, 1 см в діаметрі, з чіткими контурами. 

Колір слизової оболонки над утворенням голубуватий. При пальпації –  м’якої 

консістенції, безболісне. Новоутворення іноді зникає і з’являється знову. 

Регіональні лімфовузли не збільшені. Встановлено діагноз: ретенційна кіста нижньої 

губи. Які принципи лікування у даному випадку? 

А. Діатермокоагуляція 

В. Кріодеструкція 

С. Висічення  

Д. Спостереження 

Е. Склерозуюча терапія 

 
9. Дитині 13 років. Скарги: на приступи тупого болю в нижній щелепі 

праворуч. Анамнез: 2 роки тому травма нижньої щелепи внаслідок падіння. Захворів 

гостро місяць тому: порушився загальний стан та підвищилась температура тіла до 

38°С. З’явилась припухлість та гиперемія щоки, рухливість кутніх зубів. Приймав 

антибіотики, лікар видалив 46 зуб та зробив розтин, але стан не поліпшився. 

Об’єктивно: асиметрія обличчя внаслідок деформації нижньої щелепи  праворуч, 

підщелепні лімфовузли безболісні, інтактні 44,45 зуби рухливі. Які дані скарг та 

анамнезу свідчать про наявність злоякісного новоутворення у даному випадку? 

А. Приступи тупого болю в щелепі 

В. Рухливість кутніх зубів 
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С. Підвищення температури тіла 

Д. Порушення загального стану 

Е. Травма 2 роки тому 

 

10. Дитині 13 років. Захворіла 3 місяці тому, коли з’явилися ниючий біль і 

припухлість нижньої щелепи праворуч, температура тіла зросла до 39°С. Було 

видалено рухливий 36 зуб, призначені антибіотики. Після цього припухлість стала 

швидко зростати. Об’єктивно: щільна болісна припухлість в ділянці нижньої щелепи 

ліворуч, відкривання рота обмежене, болісне. Зуби 84,85 – рухливість III-ступеню. 

Аналіз крові: лейкоцитоз, ШОЕ 17мм/годину. На рентгенограммі: велике вогнище 

деструкції кістки нижньої щелепи. Попередній діагноз: остеогенна саркома нижньої 

щелепи. З якими захворюваннями слід проводити диференційну діагностику? 

А. Саркома Юінга 

В. Фібросаркома 

С. Ретикулярна саркома 

Д. Гострий остеомієліт 

Е. Гострий періодонтит 

 

Інформацію, що необхідна для формування базових знань, можна знайти у 
наступних джерелах: 
 

Джерела поповнення вихідного інформації для рівня: 
Основні: 

1. Бернадский Ю. И. Основы челюстно-лицевой хирургии и хирургической 
стоматологии / Бернадский Ю. И. - М., 2012. - С. 238-384. 
2. Тимофеев А. А. Основы челюстно-лицевой хирургии / Тимофеев А. А. - 
Москва., 2007. - С. 614-684. 
3. Хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хірургія / [Под редакцией 
А. А. Кулакова, Т. Г. Робустовой]. – Москва : ”ГЭОТАР-Медиа”, 2010. - С. 738-
812. 
                                                     Допоміжні: 
1. Пачес А. И. Опухоли слюнных желез /А. И. Пачес, Т. Д. Таболиновская – 
Москва, 2009. - С. 135-446. 
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З М І С Т   Н А В Ч А Н Н Я 
Перелік теоретичних питань, на підставі яких можливо виконання цільових 

видів діяльності: 
1. Сучасні уявлення про етіопатогенез пухлин та пухлиноподібних новоутворень 

у дітей. 
2. Роль анатомо-топографічних особливостей ЩЛД при пухлинах та 

пухлиноподібних новоутвореннях у дітей  у розвитку ускладнень. Шляхи 
метастазування. 

3. Особливості комплексного обстеження дітей з пухлинами та 
пухлиноподібними новоутвореннями ЩЛД. 

4.  Сучасна класифікація пухлин та пухлиноподібних новоутворень ЩЛД у 
дітей. 

5. Методи лікування новоутворень м’яких тканин та кісток ЩЛД у дітей. 
Організація онкологічної допомоги дітям. 

6. Профілактика виникнення пухлин та пухлиноподібних новоутворень у дітей. 
7. Принципи реабілітації та диспансерізації дітей з пухлинами та 

пухлиноподібними новоутвореннями. 
 

 

 

 



 42 

Граф логічної структури до змісту теми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарги Дані анамнезу Об´єктивне 
обстеження 

Основні методи 
дослідження 

Основні  симптоми 

Попередній діагноз 

Додаткові методи дослідження 

Лабораторні Спеціальні фізичні Рентгенологічні, 
сонографічні та інші 

Диференційний діагноз 

Остаточний діагноз 

Лікування 

Етіотропне Патогенетичне Симптоматичне 

Загальне Місцеве 

На лімфатичному 
апараті шиї 

На первинному 
осередку 

Лікування загальної патології 

Профілактика розвитку 
післяопераційних  ускладнень 
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Схеми орієнтовної основи діяльності до практичного заняття: 

„Пухлини та пухлиноподібні новоутворення ЩЛД у дітей” 

 Обстеження хворого.  

Компоненти дій Засоби дій Критерії 
самоконтролю 

1. Визначити план 
обстеження хворого 

Приготуйте оглядовий 
набір, виберіть 
інструменти для 
обстеження хворого.  

План обстеження 
повинен містити основні 
та додаткові методи 
дослідження відповідно 
до захворювання. 

2. Провести ретельне 
опитування хворого 

Визначте основні скарги 
та дані анамнезу 
захворювання та життя. 

Скарги на біль, 
порушення функції, 
косметичні дефекти; час 
початку захворювання, 
термін розвитку, 
проведені до 
теперішнього часу 
лікувальні заходи. 

3. Зробити візуальний 
огляд обличчя, порож- 
нини рота, зубів, щелеп, 
інструментальне 
обстеження . 

Використайте 
пальпацію, необхідний 
для огляду 
інструментарій, 
визначте реакцію на 
перкусію. 

Наявність або 
відсутність симптомів 
захворювання. 

4. Встановити 
попередній діагноз. 

Інтерпретація даних 
основного дослідження. 

Визначення характеру 
захворювання. 

5. Призначити необхід 
них додаткових методів 
дослідження 

Інтерпретація 
результатів додаткових 
методів дослідження. 

Виявлення додаткових 
симптомів. 

6. Провести диферен- 
ційну діагностику. 

Визначте коло захво- 
рювань, які 
відповідають основному 
діагнозу, відкиньте ті, 
що не відповідають 
даним основних та 
додаткових  методів 
дослідження. 

Встановіть остаточний 
діагноз. 

7. Заповнити 
амбулаторну картку 
стоматологічного 
хворого. 
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Діагностичний алгоритм при пухлинах ЩЛД у дітей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Інформацію, яка необхідна для вивчення теми, можна знайти в наступних 
літературних джерелах: 
 

Джерела інформації: 
Основні: 

1. Зеленский В. А. Детская хирургическая стоматология и челюстно-лицевая 
хірургія / Зеленский В. А. – М. : ГЭОТАР – Медиа, 2008. – С. 125-160. 

2. Харьков Л. В. Атлас хирургических стоматологических заболеваний у детей / 
Л. В. Харьков, Л. М. Яковенко, І. Л. Чехова. - Киев : “Книга-плюс”, «Ничлава», 
2012. - 501 с. 

 
Допоміжні 

 
1. Детская хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хірургія (сборник 
иллюстрированных клинических задач и тестов) /[Под редакцией О. З. 

ХАРАКТЕР 
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Не 
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Топольницкого, С. В. Дьяковой, В. П. Вашкевич]. – M. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. 
- С. 152-161. 

 
 

Для того, щоб Ви могли з'ясувати, чи були засвоєні конкретні цілі, пропонується 
виконати ряд завдань: 
 

 

Завдання для перевірки досягнення кокретних цілей навчання: 

 

1. У хлопчика, 2 місяці, визначається припухлість тканин в ділянці верхньої 
третини шиї та підщелепного трикутника ліворуч, яка існує з народження та 
повільно збільшується. Консистенція м’яка, пальпація безболісна, межі нечіткі, 
поверхня горбиста. Утворення незначно зміщується відносно навколишніх тканин. 
Шкіра з утворенням не спаяна, у кольорі не змінена, має підкреслений судинний 
малюнок. Який найбільш вірогідний діагноз? 

   
А. Лімфангіома лівої бокової поверхні шиї та лівої підщелепної ділянки   
В. Гемангіома шиї та лівої підщелепної ділянки  
С. Ретенціонна кіста лівої підщелепної слиної залози  
Д. Хронічний лімфаденіт підщелепної ділянки  
Е. Гострий серозний субмаксиліт   
 

2. У дівчини, 1,5 роки, в лівій щічній підглазничній та скроневій області 
виявляється новоутворення коричневого кольору, з нерівною поверхнею, що вкрите 
жорстким волоссям. Зі слів батьків, новоутворення виявлено при народженні 
дитини, з віком збільшується. Який найбільш вірогідний діагноз? 

   
А. Меланома лівої половини обличчя 
В. Пігментний невус з оволосінням лівої половини обличчя 
С. Судинний невус лівої половини обличчя 
Д. Гемангіома лівої половини обличчя  
Е. Саркома Калоши 
 

3. Дівчині 8 років. Захворіла гостро, з’явився ниючий біль та припухлість 
нижної щелепи праворуч, температура тіла зросла до 39°С. Призначалися 
антибіотики. Після видалення рухливого 46 зуба стан погіршився.  Об’єктивно: 
щільна, дифузна, болісна припухлість в ділянці нижньої щелепи праворуч. 
Відкривання рота обмежене, болісне. Альвеолярний паросток деформований. 84,85 
зуби рухливі. На рентгенограмі: велике вогнище деструкції кістки з нечіткими 
контурами. Періостальні явища не визначаються. Який попередній діагноз? 

 
А. Саркома Юінга 
В. Одонтома 
С. Остеогенна саркома 
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Д. Остеобластокластома 
Е. Хронічний остеомієліт 

 

4. Хлопчику 3 роки. Захворів  2,5 місяці тому,  коли температура тіла зросла 
до 39°С. Призначалися антибіотики. Швидко зростала припухлість обличчя. 
Об’єктивно: загальний стан важкий. Асиметрія обличчя обумовлена щільною, 
дифузною, болісною припухлістю тканин щічної ділянки праворуч, визначається 
зміщення очного яблука. Порушене носове дихання, сукровичні видалення з носу, 
сльозотеча. Альвеолярний паросток деформований, 55,54,53 зуби рухливі. На 
рентгенограмі: множинні осередки деструкції кісткової тканини округлої форми з 
нечіткими контурами. Попередній діагноз: ретикулярна саркома. Які принципи 
лікування  у даному випадку? 
А. Промінева терапія 
В. Поліхіміотерапія 
С. Часткова резекція щелепи 
Д. Повна резекція щелепи 
Е. Вискаблювання 

 

 5.  Пацієнту 12 років. Скарги на деформацію нижньої щелепи. Хворіє 4 місяці. 
Об’єктивно: загальний стан середньої важкості. Темпуратура тіла 38,5°С, 
деформація нижньої щелепи праворуч. Відкривання рота безболісне, обмежене. 
Рухливість інтактних 45, 46  зубів – II ст. Лікар-стоматолог припустив діагноз: 
остеогенна саркома нижньої щелепи. Яке обстеження слід провести для 
встановлення остаточного діагнозу? 
А. Рентгенографію внутрішньоротову 
В. Рентгенографію у боковій проекції 
С. Ортопантомографію 
Д. Гістологічне 
Е. Імунологічне 

 

6. Дитині  12 років. Скарги на рухливість зубів та онеміння підборіддя, 
підвищення температури тіла. Припухлість нижньої щоки та підвищення 
температури з’явилися три місяці тому.  Об’єктивно: загальний  стан важкий, 
температура тіла 39°С. Болісна, щільна, веретеноподібна деформація нижньої 
щелепи ліворуч. Позитивний симптом Венсана. Підщелепні лімфовузли безболісні, 
рухливість 34,35,36 зубів III ступеню. На рентгенограмі: дефект кістки з нечіткими 
контурами, резорбція 34,35,36 зубів, 34 та 36 зуби каріозні, хронічний катаральний 
гінгівіт середнього ступеню. Попередній діагноз: остеогенна саркома. Які дані 
об’єктивного обстеження, перш за все, свідчать про злоякісну пухлину у даному 
випадку? 
А. Важкий загальний стан 
В. Веретеноподібна деформація щелепи 
С. Патологічна рухливість зубів 

Д. Хронічний катаральний гінгівіт 
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Е. Каріозні 34,36 зуби 

 

7.  Дівчинці 14 років. Скарги на деформацію нижньої щелепи. Хворіє 4 місяці. 
Об’єктивно: загальний стан важкий. Темпуратура тіла 40°С, деформація нижньої 
щелепи ліворуч. Шкіра гіперемійована, напружена, гаряча. Відкривання рота 
обмежене. Рухливість інтактних 35, 36, 37 зубів - I ст. На рентгенограмі: дефект 
кістки з нечіткими контурами в ділянці 35, 36, 37 зубів. Встановлено попередній 
діагноз: саркома Юінга. Який провідний синдром у даному випадку? 
А. Рухливість інтактних зубів 
В. Стан середньої важкості 
С. Температура тіла 40°С 
Д. Гіперемія шкіри 
Е. Деформація щелепи ліворуч   

 
 8. Хворому 15 років. Скарги на появу новоутворення рік тому. Об’єктивно: 
загальний стан середньої важкості, болісна, щільна деформація верхньої щелепи 
ліворуч, рухливість верхніх кутніх зубів. Попередній діагноз: хондросаркома 
верхньої щелепи. Які принципи лікування у даному випадку?  
А. Хіміотерапія 
В. Поліхіміотерапія 
С. Резекція щелепи  
Д. Енуклеація пухлини 
Е. Променева терапія 

  

9. Хворому 12 років. Скарги: на  ниючий біль  і припухлість обличчя ліворуч. 
Захворів гостро, 2,5 місяці тому з’явилися  деформація верхньої щелепи та 
рухливість зубів,  температура тіла підвищилась до 39,5°С, приймав антибіотики. 
Об’єктивно: загальний стан середньої важкості, асиметрія обличчя внаслідок 
деформації верхньої щелепи, слизова оболонка в місті ураження гіперемійована. На 
рентгенограмі: осередки  деструкції у вигляді великої кількості плям овальної 
форми без чітких контурів.  Попередній діагноз: ретикулярна саркома.  З якими 
захворюваннями необхідно проводити диференційну діагностику у даному випадку? 

А. Гострий остеомієліт 
В. Хронічний остеомієліт 
С. Хронічний періостит 
Д. Остеогенна саркома 
Е. Еозінофільна гранульома 

 
 10.  Пацієнт 14 років. Скарги на деформацію нижньої щелепи. Хворіє 
протягом 5 місяців. Об’єктивно: загальний стан середньої важкості. Темпуратура 
тіла 37,8°С, деформація нижньої щелепи ліворуч. Відкривання рота безболісне, 
обмежене. Рухливість інтактних 35, 36, 37 зубів - I ст. На рентгенограмі: дефект 
кістки в ділянці 35, 36,37 зубів, корені резорбовані. Кістка вздута. Встановлено 
попередній діагноз: остеобластокластома нижньої щелепи ліворуч, літична форма. 
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Які дані об’єктивного обстеження, перш за все, свідчать про злоякісну пухлину у 
даному випадку?  
А. Деформація щелепи ліворуч 
В. Стан середньої важкості 
С. Безболісне відкривання рота 
Д. Рухливість інтактних зубів 
Е. Резорбція коренів зубів 

 
 

Технологічна карта практичного заняття 

№ Етапи Час 
(хв.) 

Навчальні посібники Місце 
проведення 

Засоби навчання Устаткування 

      
1.  Визначення рівня підготовки до заняття 100 Тести для визначення 

початкового рівня (в 
кількості 100 шт.) 

 Учбова 
кімната 

2. Самостійна робота інтернів: 
- курація хворих 
 визначення основних симптомів та 

синдромів (на основі опитування та 
огляду), визначення попереднього 
діагнозу; 

 визначення плану додаткових методів 
обстеження та оцінювання 
результатів; 

 проведення диференційного діагнозу та 
визначення заключного діагнозу; 

 визначення тактики ведення хворого, 
визначення питань профілактики, 
реабілітації хворого; 

 
 
 

150 
 
90 
 
 
 
20 
 
 
20 
 
20 
 
 
 
 

Хворі, амбулаторні 
картки, історії хвороби, 
дані лабораторних і 
інструментальних 
досліджень 
 
Хворі, амбулаторні 
картки, історії хвороби, 
дані лабораторних і 
інструментальних 
досліджень 
 
ситуативні задачі за 
темою заняття (в кількості 
5 шт.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ноутбук 

Палати, 
учбова 
кімната 

3. Аналіз і корекція самостійної роботи 
інтернів 
- обговорення хворих 
- обговорення ситуаційних задач 

45 
 
30 
15 
 
 

Хворі, амбулаторні 
картки, дані лабораторних 
і інструментальних 
досліджень, таблиці, 
графи, схеми, алгоритми. 

Слайдоскоп, 
діапроектор 

Палати, 
учбова 
кімната 

4.  Тестовий контроль 30 Тести формату А за темою 
заняття 2 варіанта по 30 
тестів 

 Учбова 
кімната 

5. Обговорення і підведення підсумків 
заняття 

5 Інструкція з оцінювання 
навчальної діяльності 
лікарів-інтернів та 
курсантів факультету 
інтернатури та 
післядипломної освіти 
ДонНМУ ім.М.Горького 
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ТЕМА №4 

Вроджені та набуті дефекти, деформації ЩЛД у дітей. Вроджені вади розвитку 
ЩЛД у дітей. Незрощення піднебіння. Принципи диспансеризації та 
реабілітації дітей з незрощенням піднебіння. Захворювання скронево-

нижньощелепного суглобу (СНЩС) у дітей. Первинно-кісткові ушкодження та 
захворювання. Кістковий анкілоз. Клініка, діагностика, лікування. Хвороби  
СНЩС у дітей. Функціонально-дистензійні хвороби у підлітків. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

Вади розвитку ЩЛД посідають треттє місце серед інших вроджених вад, 70% 
з них складають вроджені незрощення верхньої губи та піднебіння, а 30% - черепно-
лицеві дизостози.  

Тенденції до значного зниження кількості таких дітей не передбачається, 
оскільки екологічні, економічні, соціальні та інші умови, що впливають на здоров’я 
батьків та їх дітей, не поліпшуються. Тому велика кількість хворих на цю патологію, 
важкість клінічної діагностики та труднощі лікування обумовлюють актуальність 
даної теми. 

 
Загальна мета - вміти діагностувати та лікувати вроджені та набуті дефекти, 

деформації ЩЛД у дітей, уроджені вади розвитку ЩЛД у дітей. Вміти діагностувати 
та лікувати ушкодження та захворювання СНЩС у дітей. Знати принципи 
диспансеризації та реабілітації дітей з незрощенням піднебіння. 

 
Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-умінь: 

Вміти: 
1. Визначити основні симптоми при 
вроджених та набутих дефектах, 
деформаціях та вроджених вадах 
розвитку ЩЛД у дітей. Визначити 
основні симптоми при 
захворюваннях СНЩС у дітей. 
 

1. Збирати й оцінювати скарги й анамнез, 
проводити об’єктивне обстеження хворих 
з вродженими та набутими дефектами, 
деформаціями та вродженими вадами 
розвитку ЩЛД; ушкодженнями і 
захворюваннями СНЩС у дітей (кафедра 
стоматології №1).  

2. Інтерпретувати результати 
інструментального, 
рентгенологічного і лабораторного 
дослідження хворих з вродженими та 
набутими дефектами, деформаціями, 
вродженими вадами ЩЛД;  
захворюваннями СНЩС у дітей. 

2. Визначати необхідний обсяг і 
послідовність лабораторних, 
інструментальних, рентгенологічних 
методів дослідження й оцінювати їх 
результати (кафедри радіології, 
внутрішніх хвороб, стоматології №1). 

3. Провести диференційну 
діагностику вроджених та набутих 
дефектів, деформацій, вроджених вад 
розвитку ЩЛД у дітей. Провести 
диференційну діагностику 

3. Розпізнавати симптоми і синдроми при 
вроджених та набутих дефектах, 
деформаціях, вроджених вадах розвитку 
ЩЛД;  ушкодженнях і захворюваннях 
СНЩС у дітей (кафедра стоматології №1). 
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Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-умінь: 
Вміти: 

захворювань СНЩС у дітей. 
Поставити остаточний діагноз. 
4. Призначити диференційне 
комплексне лікування в залежності 
від варіанта захворювання. 

4. Обирати групи засобів етіологічної, 
патогенетичної та симптоматичної терапії, 
методики хірургічного лікування в 
залежності від варіанта захворювання 
(кафедри фармакології, стоматології №1). 

5. Провести експертизу і визначити 
прогноз, намітити програму 
профілактики і реабілітації дітям з 
вродженими та набутими дефектами, 
деформаціями, вродженими вадами 
розвитку ЩЛД; захворюваннями 
СНЩС у дітей. Визначати принципи 
диспансеризації та реабілітації дітей з 
незрощенням піднебіння. 

5. Визначати необхідний обсяг та 
послідовність хірургічної, ортодонтичної, 
логопедичної та психологічної реабілітації 
дітей з незрощенням піднебіння (кафедра 
стоматології №1). 

 
Для того, щоб Ви могли з'ясувати, чи відповідає початковий рівень знань-

умінь необхідному, пропонується виконати ряд завдань: 
 

Задачі для перевірки вихідного рівня: 
1. Пацієнтка, 12 років, скаржиться на різкий біль у лівій привушній області. 

Температура тіла – 37,8ºС. Відзначається невелика асиметрія обличчя за рахунок 

припухлості м'яких тканин перед козелком лівого вуха. Звужений слуховий прохід. 

Відкривання рота обмежене до 2,0 см. Зуби інтактні, нижня щелепа незначно 

зміщена праворуч. Слизова оболонка порожнини рота блідо-рожевого кольору. 

Який найбільш вірогідний діагноз? 

A. Артрит лівого СНЩС 

B. Перелом суглобного відростка нижньої щелепи 

C. Флегмона привушно-жувальної ділянки 

Д.    Лівосторонній отит 

Е.    Артроз лівого СНЩС 

 
2. Хворий, 15 років, звернувся до стоматолога зі скаргами на біль і хрускіт у 

правому СНЩС під час прийому їжі, що підсилюються ввечері. Ранком суглоб не 

турбує. Хворіє протягом 3 років. Обличчя симетричне, пальпація в проекції СНЩС 
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безболісна, хрускіт праворуч. Відкривання рота до 2,8 см. Моляри на нижній щелепі 

відсутні, підвищене стирання зубів. Який найбільш вірогідний діагноз? 

A. Артоз правого СНЩС 

B. Контрактура нижньої щелепи 

C. Анкілоз правого СНЩС 

Д. Хронічний артрит правого СНЩС 

Е. Больовий синдром правого СНЩС 

 
3. Хворий, 16 років, звернувся до лікаря зі скаргами на періодично виникаючий 

зсув нижньої щелепи, що з'являється при розмові чи широкому відкриванні рота. 

Зсув хворий усуває самостійно шляхом натиснення на підборіддя. Який найбільш 

вірогідний діагноз? 

A. Артоз СНЩС 

B. Звичайний вивих нижньої щелепи 

C. Хронічний артрит СНЩС 

Д. Контрактура нижньої щелепи 

Е. Анкілоз СНЩС 

 

4. Дівчинка14 років скаржиться на різкий біль в ділянці правого СНЩС із 

іррадіацією у вухо,головний біль,обмежене відкривання рота.Об’єктивно: асиметрія 

обличчя за рахунок набряку в ділянці правого  СНЩС. Шкіра ділянці 

гіперемійована,тризм.Пальпація суглобу викликає різкий біль. Який діагноз 

найбільш ймовірний в даному випадку? 

А.Гострий артрит правого СНЩС 

В. Артроз правого СНЩС 

С. Гострий гнійний паротит 

Д. Вивих нижньої щелепи 

Е. Гострий сіалоденіт 

 
5. Пацієнт, 13 років, звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на різке 

обмеження відкривання рота, деформацію в області лівого СНЩС. Після 
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проведення обстеження лікар встановив діагноз: анкілоз лівого СНЩС. Які 

найбільш ймовірні етіологічні фактори даної патології? 

А. Запальний інфекційний процес у суглобі 

В. Запальний інфекційний процес в області середнього вуха 

С. Переломовивих СНЩС з одного або двох боків 

Д. Запальний інфекційний процес в тканинах, що оточують суглоб 

Е. Гемолітичний остеомієліт 

 
6. Лікар-стоматолог проводить рентгенологічні дослідження СНЩС у дитини. 

У якому віці відбувається остаточне формування глибини суглобової ямки? 

А. 4 роки 

В. 6 років 

С. 8 років 

Д. 2 роки 

Е. 10 років  

 

7. У щелепно-лицьове відділення госпіталізована пацієнтка з діагнозом 

гострий артрит СНЩС. Які скарги характерні при даному діагнозі? 

А. Неможливість відкрити рота, біль в зубах 

В. Дискомфорт у СНЩС при максимальному відкриванні рота 

С. Біль та обмеження при відкриванні рота 

Д. Вільне зміщення нижньої щелепи вбік 

Е. Хрускіт в суглобі 

 

8. Пацієнт, 14 років, поступив в щелепно-лицьове відділення зі скаргами на 

хрускіт при відкриванні рота, скутість у суглобі вранці, шум у вухах. Після 

проведення клінічного обстеження лікар встановив діагноз - хронічний артрит. Які 

клінічні симптоми цього захворювання? 

А. Болісна пальпація суглобу та козелка вуха 

В. Посилення болю при натисканні на підборіддя 
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С. Асиметрія обличчя внаслідок набряку м'яких тканин 

Д. Зсув нижньої щелепи у бік хворого суглобу 

Е. Однобічна мікрогенія 

 

9. Після проведення клінічного обстеження пацієнта, 16 років, лікар встановив 

попередній діагноз: кістковий анкілоз лівого СНЩС. Для уточнення діагнозу було 

призначено додаткове обстеження. Яке обстеження є обов'язковим для встановлення 

остаточного діагнозу? 

А. Реографія 

В. Електроміографія жувальних і мімічних м'язів 

С. УЗД тканин, що оточують СНЩС 

Д. Рентгенографія СНЩС за Шуллером 

Е. Пункція СНЩС 

 

10. Після проведення клінічного і рентгенологічного обстеження пацієнту, 10 

років, лікар встановив діагноз: деформуючий артроз. Як часто на рік пацієнту слід 

проходити огляд у фахівця? 

А. 2 рази 

В. 1 раз 

С. 4 рази  

Д. 3 рази  

Е. 6 разів 

 
 

Джерела інформації для поповнення вихідного рівня: 
1. Патология височно-нижнечелюстного сустава:клиника,діагностика и принципы 
лечения / [П. И. Ивасенко, М. И. Мискевич, Р. К. Савченко и др.]. –М. : Медицина, 
2007. - С. 5-62. 
2. Тимофеев А. А. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической 
стоматологии / Тимофеев А. А. – К., «Красная Рута-Туре», 2012. - С. 400-428. 
3. Хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хірургія / [Под редакцией А. А. 
Кулакова, Т. Г. Робустовой]. – Москва : ”ГЭОТАР-Медиа”, 2010. - С. 544-658. 
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З М І С Т   Н А В Ч А Н Н Я 

Перелік теоретичних питань, на підставі яких можливо виконання цільових 
видів діяльності: 

1. Принципи організації надання амбулаторної і стаціонарної допомоги 
хворим з вродженими та набутими дефектами, деформаціями, вродженими 
вадами розвитку ЩЛД; ушкодженнями та захворюваннями СНЩС у дітей. 

2. Анатомо-топографічні особливості, що мають вплив на виникнення 
ушкоджень та захворювань СНЩС. 

3. Сучасні уявлення про етіологію та патогенез вроджених та набутих 
дефектів, деформацій та вроджених вад розвитку ЩЛД;  ушкоджень та 
захворювань СНЩС у дітей. 

4. Сучасна класифікація вроджених та набутих дефектів, деформацій та 
вроджених вад розвитку ЩЛД; ушкоджень та захворювань СНЩС у дітей. 

5. Особливості комплексного обстеження хворих із вродженими та набутими 
дефектами та деформаціями, вродженими вадами розвитку ЩЛД; 
захворюваннями СНЩС у дітей. 

6. Диференційна діагностика вроджених та набутих дефектів, деформацій та 
вроджених вад розвитку ЩЛД у дітей; ушкоджень та захворювань СНЩС у 
дітей. 

7. Особливості лікування хворих із вродженими та набутими дефектами, 
деформаціями та вродженими вадами розвитку ЩЛД; ушкоджень та 
захворювань СНЩС у дітей. 

8. Принципи диспансеризації та реабілітації дітей з незрощенням піднебіння. 
Класифікація дефектів: 

За етіологією і патогенезом: 

1) Травма (побутова, виробнича, спортивна, хірургічна). 
2) Одонтогенна і неодонтогенна інфекція (неспецифічна і специфічна). 
3) Вроджені дефекти і деформації. 
4) Набуті дефекти і деформації. 
5) Старечі деформації шкіри обличчя, губ, щік, повік, шиї. 

 

За локалізацією: 
1) м'які тканини обличчя, 
2) м'які тканини і щелепи, 
3) м'які тканини обличчя, порожнини рота і кістки обличчя, 
4) м'які тканини обличчя і хрящі носа, 
5) м'які тканини обличчя, хрящі носа і слизова оболонка порожнини рота. 

 

За характером порушення функції: 
1) порушення міміки обличчя, 
2) неможливість або затруднення розжовування їжі і формування 
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харчового комка, 
3) неможливість або затруднення відкривання рота, 
4) затруднене або неможливе ковтання, мови, дихання, порушення всіх або 

декількох функцій. 
Вроджені дефекти і деформації: 

1) незарощення губ (одно- і двобічне, часткове або повне, комбіновані з 
іншими дефектами обличчя і щелеп); 

2) незарощення обличчя (кута рота, щоки, повіки, однобічні, двобічні, 
повні, часткові, комбіновані); 

3) незарощення піднебіння (часткове, повне, окрите, комбіноване з 
дефектами губ, щік та ін.). 

4) макро-, мікростомія; 
5) мікроотія, анетія; 
6) незарощення частин носа (комбіноване, підшкірне або скрите), 
7) деформація носа (горб, викривлення та ін.). 

 

Схема орієнтовної основи дії: 
«Диференційна діагностика ушкоджень та захворювань СНЩС 

Обстеження хворого.» 

Компоненти дій Засоби дій Критерії 
самоконтролю 

1. Визначте план 
обстеження хворого 

Приготуйте оглядовий 
набір, виберіть 
інструменти для 
обстеження хворого.  

План обстеження 
повинен містити основні 
та додаткові методи 
дослідження відповідно 
до захворювання. 

2. Проведіть ретельне 
опитування хворого 

Визначте основні скарги 
та дані анамнезу 
захворювання та життя. 

Скарги на біль, 
порушення функції, 
косметичні дефекти; час 
початку захворювання, 
термін розвитку, 
проведені лікувальні 
заходи. 

3. Зробіть візуальний 
огляд порожнини рота, 
зубів, інструментальне 
обстеження  

Використайте 
необхідний для огляду 
інструментарій, 
визначте реакцію на 
зондування, холод і 
перкусію 

Наявність або 
відсутність симптомів 
захворювання. 

4.Постановка 
попереднього діагнозу. 

Інтерпретація даних 
основного дослідження. 

Визначення характеру 
захворювання. 



 56 

5. Призначте необхідні 
додаткові методи 
дослідження 

Інтерпретуйте 
результати додаткових 
методів дослідження. 

Виявлення додаткових 
симптомів. 

6.Проведення 
диференційної 
діагностики. 

Визначте коло 
захворювань, 
відповідних до 
основного діагнозу, 
відкиньте ті, що не 
відповідають даним 
основного та 
додаткового методів 
дослідження. 

Встановлення 
остаточного діагнозу. 

7. Заповніть 
амбулаторну картку або 
історію хвороби 
стоматологічного 
хворого 
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Діагностичний алгоритм до теми: 
«Диференційна діагностика ушкоджень та захворювань СНЩС» 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

             БІЛЬ 

    в області СНЩС 

 

 Так   Ні  

КЛАЦАННЯ 
У СУГЛОБІ 
 

 Так  
 Ні  

Вранці 
обмеження  
відкривання 
рота 

 Так   Ні  

Артроз 

СНЩС 

БОЛЬОВА 
ДИСФУНКЦІЯ 
 

 АРТРИТ         

СНЩС 
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Графлогічної структури змісту теми: 

«Принципи диспансеризації та реабілітації дітей з вродженою 

патологією ЩЛД» 

ДІТИ  Характер організаційних 

заходів 

Характер 
консультативної та 

лікувальної допомоги 

Новонароджені 
(0-1 міс) 

Первинний огляд і постановка 
на облік дітей з вродженою 
патологією ЩЛД. 

1. Раннє ортодонтичне 
лікування. 
2. Консультація і лікування у 
педіатру та інших лікарів. 
3. Соціально-гігієнічне 
дослідження структури сім'ї. 
4. Направлення в медико-
генетичну консультацію. 
5. Висновок лікарів для 
оформлення інвалід- 
ності. 

Немовлята (до 1 року)  Первинний огляд і постановка 
на облік дітей 
з вродженою патологією ЩЛД. 

1. Ортопедичне та 
ортодонтичне лікування. 
2. Консультація і лікування у 
фахівців та інших 
лікарів. 
3. Первинна хейло - або 
хейлоринопластика (з 2 міс.). 
4. Велопластика (з 4 міс або 
одночасно з хейлопластикой). 
5. Логопедична підготовка. 
6. Висновок фахівців для 
оформлення інвалід- 
ності. 

Дошкільнята 

(3-6 років) 
Консультація з 
диспансеризації дітей з 
вродженою патологією ЩЛД. 

1. Уранопластика за 
показаннями. 
2. Ортодонтичне лікування. 
3. Консультація та навчання 
логопедичний??? 
4. Реконструктивна 
хейлоринопластика або 
корекція верхньої губи і носа 
за показаннями. 
5. Консультація логопеда. 
6. Висновок фахівців для 
продовження інвалід- 
ності. 
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Школярі 
(6-14 років) 

Консультація в лікарні 
диспансеризації дітей з 
вродженою патологією ЩЛД. 

1. Ринохейлопластика та інші 
реконструктивні операції за 
показаннями. 
2. Пластика дефекту 
альвеолярного відростка 
верхньої щелепи 
і носо-ротового співвустья. 
3. Ортодонтичне та 
ортопедичне лікування. 
4. Внутрішньо-кісткова 
дентальна імплантація та 
протезування. 
5. Комплексна допомога 
фахівців.  
6. Логопедичне навчання. 
7. Висновок фахівців для 
оформлення інвалід- 
ності. 

Школярі та учні (15-17 років) Консультація з 
диспансеризації дітей з 
вродженою патологією ЩЛД. 
Професійна інформація. Зняття 
з обліку. 

1. Ринохейлопластика та інші 
реконструктивні операції 
2. Ортодонтичне та 
ортопедичне лікування 
3. Комплексна допомога 
фахівців.  
4. Внутрішньо-кісткова 
дентальна імплантація та 
протезування. 

 

 

                                          ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 
Інформацію, необхідну для засвоєння знань-умінь, можна знайти в наступних літературних 

джерелах: 
Основні: 

1. Зеленский В. А. Детская хирургическая стоматология и челюстно-лицевая 
хірургія / Зеленский В. А. – М. : ГЭОТАР – Медиа, 2008. – С. 99-107, 160-203. 
2. Тимофеев А. А. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической 
стоматологии / Тимофеев А. А. – К., «Красная Рута-Туре», 2012. - С. 114-149. 
3. Харьков Л. В. Атлас хирургических стоматологических заболеваний у детей / 
Л. В. Харьков, Л. М. Яковенко, І. Л. Чехова. - Киев : “Книга-плюс”, «Ничлава», 
2012. – С. 74-85. 

 
Допоміжні: 

1. Лечебная физкультура при заболеваниях челюстно–лицевой области : Пособие 
для студентов медицинских вузов / [сост. : Т. В. Строкова, Т. А. Кячина, В. Н. 
Матина и др.] — СПб : издательство СПбГМУ, 2009. - С. 23-46. 
2.Персин Л. С. Стоматология детского возраста / Л. С. Персин, В. М. Елизарова, С. 
В. Дьякова. – М. : ОАО «Издательство медицина», - 2008. – С. 411-430. 
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Для того, щоб Ви могли з'ясувати, чи були засвоєні конкретні цілі, 
пропонується виконати ряд завдань: 

 

Завдання для перевірки досягнення конкретних цілей навчання: 
 
1. В клініку щелепно-лицевої хірургії госпіталізована дитина віком 3 місяці з 
вродженою вадою верхньої губи. Об’єктивно: обличчя асиметричне за рахунок 
одностороннього незрощення верхньої губи ліворуч, незрощення твердого і м’якого 
піднебіння відсутнє. Який термін проведення хейлопластики в даному випадку? 
A. В 6 місяців 
B. В 3-4 роки 
C. В 10-12 місяців 
Д. В 1-2 роки 
Е. В 3-4 місяці 

 
2. В клініку дитячої хірургічної стоматології звернулися батьки дитини, у якої 
вроджена вада верхньої губи. Об’єктивно: часткове незрощення верхньої губи 
ліворуч, комірковий відросток та піднебіння в нормі. Маса дитини при народженні 
3050г, соматично здорова. Який термін виконання первинної хейлопластики в 
даному клінічному випадку? 
A. 2,5-3 міс. 
B. 3,5-4 міс. 
C. 4,5-5 міс. 
Д. 5,5-6 міс. 
Е. 6,5-7 міс. 

 
3. Дитині 1 рік. Батьки скаржаться на уроджений дефект тканин верхньої губи, 

утруднення у ссанні грудей матері, попадання молока у порожнину носа. Анамнез: 
дитина страждає на уроджену ваду серця, погано набирає вагу, часті захворювання 
легенів. Об’єктивно: двобічний дефект тканин верхньої губи, який 
розповсюджується до підстави порожнини носу та на альвеолярний паросток, тверде 
та м’яке піднебіння. Які дані скарг та анамнезу свідчать про наявність уродженоїї 
повної розщілини губи та піднебіння у даному випадку? 

А. Дефект тканин верхньої губи уродженого характеру 
В. Утруднення у ссанні грудей матері 
С. Попадання молока у порожнину носа 
Д. Уроджена вада серця 

     Е. Часті захворювання легенів 
 

4. Батьки дівчинки, 4 років, скаржаться на гнусаву  мову, потрапляння рідкої 
їжі до носу, дефект піднебіння. Вада вроджена. Об’єктивно:  рінолалія, дефект 
м’якого та твердого піднебіння до альвеолярного паростка. Порушення функцій 
дихання, ковтання. Встановлено діагноз: уроджена повна розщілина м’якого та 
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твердого піднебіння. Який провідний синдром для повної розщілини м’якого та 
твердого піднебіння у даному випадку? 
А. Рінолалія, порушення функції дихання 
В. Рінолалія, порушення функції ковтання 
С. Рінолалія, дефект м’якого піднебіння 
Д. Дефект м’якого та твердого піднебіння  
Е. Порушення функцій дихання та ковтання 
 

5. Дитина 3-х років. Народилася з вродженою повною розщілиною верхньої 
губи, м’якого та твердого піднебіння. У 6 місяців було зроблено операцію 
хейлопластика. Готується до ураностафілопластики. До якого віку дитина буде 
знаходитися під диспансерним наглядом? 

А. До 5 років 
В. До 12 років 
С. 1 рік після останньої операції 
Д. 3 роки від останньої операції 
Е. До закінчення росту щелепно-лицевої ділянки 

 

6. Хлопчик, 14 років, скаржиться на біль у правому СНЩС при відкриванні 
рота, що виник 3 тижня тому після перенесеного грипу. Об'єктивно: гіперемія і 
набряк тканин в області суглобу праворуч. Регіонарні лімфатичні вузли збільшені. 
Температура тіла 37,5ºС. Зуби інтактні, прикус ортогнатичний. На рентгенограмі 
суглобів кісткові структури не змінені, права суглобна щілина збільшена. Який 
остаточний діагноз? 
 А. Артозо-артрит СНЩС 
 В. Хронічний отит 
 С. Гострий артрит правого СНЩС 
 Д. Передній вивих нижньої щелепи 
 Е. Хронічний артрит правого СНЩС 

 
7. Дитина, 12 років, звернулася до лікаря зі скаргами на біль і припухлість в 

ділянці лівого СНЩС. З анамнезу встановлено, що 2 доби тому дитина широко 
відкрила рота і відчула сильний біль в області суглобу. Об'єктивно: набряк м'яких 
тканин в області лівого СНЩС, пальпація болюча, відкривання рота обмежене, 
болісне. Яка найбільш вірогідна причина даного захворювання? 
А. Гематогенний остеомієліт 
В. Запальний інфекційний процес в області середнього вуха 
С. Запальний інфекційний процес в тканинах, які оточують суглоб 
Д. Запальний інфекційний процес у суглобі 
Е. Травматичне ушкодження СНЩС 

 
8. Дитині 12 роки. Скарги на неможливість відкривання рота, порушення 

ковтання, дихання. В анамнезі родова травма. Об'єктивно: обличчя дитини має 
вигляд пташиного профілю, прикус дистальний. Пальпаторно: рухливість 



 62 

суглобових голівок не визначається. На рентгенограмі: суглобові щілини з обох 
боків відсутні. Встановлено клінічний діагноз: двобічний анкілоз СНЩС. Який 
провідний симптом у даному випадку? 
A. Родова травма 
B. Асиметрія обличчя 
C. Зміни на рентгенограмі 
Д. Обмежене відкривання рота 
E. Зсув підборіддя праворуч 

 
9. У щелепно-лицьове відділення госпіталізовано дитину з діагнозом: гострий 

артрит СНЩС. Яка клінічна симптоматика характерна для даного захворювання? 
A. Різкий біль у суглобі, що посилюється під час руху нижньої щелепи, обмеження 
відкриття рота, хворобливість попереду козелка вуха, слабкість, погіршення 
здоров'я 
B.  Хрускіт, крепітація, біль у суглобі, зміщення щелепи при відкриванні рота, 
обмежене відкривання рота, головний біль, непритомність 
C.  Ниючі болі у суглобі, що посилюються під час руху нижньої щелепи та при 
прийомі твердої їжі, головний біль, непритомність 
Д. Почуття скутості в жувальних м'язах, сухість у порожнині рота, загальна 
слабкість, головний біль, непритомність 
Е. Тугорухомість, скутість вранці, обмеження відкриття рота, шум у вухах, головний 
біль 

 
10. Батьки дитини, 13 років, звернулися до лікаря-стоматолога зі скаргами на 

наявність у дитини помірно вираженого болю в області козелка вуха ліворуч, який 
виникає після переохолодження або тривалої розмови, хрускіт в СНЩС. Хворіє 
близько 8 місяців. Об'єктивно: обличчя симетричне. Шкірні вкриви в кольорі не 
змінені. Відкривання рота не обмежене. На рентгенограмі лівого СНЩС 
визначаються області звуження суглобової щілини, вогнища остеопорозу і 
деформації суглобової голівки та ямки. Який попередній діагноз? 
A. Гострий посттравматичний артрит лівого СНЩС 
B. Хронічний артрит лівого СНЩС 
C. Артроз СНЩС ліворуч 
Д. Невралгія трійчастого нерва ліворуч 
Е. Больова дисфункція СНЩС 
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Технологічна карта практичного заняття 

№ Етапи Час 
(хв.) 

Навчальні посібники Місце 
проведення 

Засоби навчання Устаткування 

      
1.  Визначення рівня підготовки до заняття 100 Тести для визначення 

початкового рівня (в 
кількості 100 шт.) 

 Учбова 
кімната 

2. Самостійна робота інтернів: 
- курація хворих 
 визначення основних симптомів та 

синдромів (на основі опитування та 
огляду), визначення попереднього 
діагнозу; 

 визначення плану додаткових методів 
обстеження та оцінювання 
результатів; 

 проведення диференційного діагнозу та 
визначення заключного діагнозу; 

 визначення тактики ведення хворого, 
визначення питань профілактики, 
реабілітації хворого 

150 
 
90 
 
 
 
20 
 
 
20 
 
20 
 
 
 

 
Хворі, амбулаторні 
картки, історії хвороби, 
дані лабораторних і 
інструментальних 
досліджень 
 
Хворі, амбулаторні 
картки, історії хвороби, 
дані лабораторних і 
інструментальних 
досліджень 
 
ситуативні задачі за 
темою заняття (в кількості 
5 шт.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ноутбук 

Палати, 
учбова 
кімната 

3. Аналіз і корекція самостійної роботи 
інтернів 
- обговорення хворих 
- обговорення ситуаційних задач 

45 
 
30 
15 
 
 

Хворі, амбулаторні 
картки, дані лабораторних 
і інструментальних 
досліджень, таблиці, 
графи, схеми, алгоритми. 

Слайдоскоп, 
діапроектор 

Палати, 
учбова 
кімната 

4.  Тестовий контроль 30 Тести формату А за темою 
заняття 2 варіанта по 30 
тестів 

 Учбова 
кімната 

5. Обговорення і підведення підсумків 
заняття 

5 Інструкція з оцінювання 
навчальної діяльності 
лікарів-інтернів та 
курсантів факультету 
інтернатури та 
післядипломної освіти 
ДонНМУ ім.М.Горького 
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ТЕМА №5 

Травматичні ушкодження м’яких тканин, органів порожнини рота й щелепних 
кісток у дітей. Травматичні ушкодження ЩЛД у дитячому віці. 
 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

Сучасний ритм життя суспільства, технічний прогрес, модернізація 
виробництва зумовлюють постійний зріст травматизму, що вимагає від лікаря-
стоматолога вільно орієнтуватися в питаннях діагностики травм ЩЛД мирного часу, 
досконалого володіння методами надання першої допомоги при травмі обличчя та 
подальшого лікування таких постраждалих. 

  
Загальна мета - вміти діагностувати травматичні ушкодження м'яких тканин 
обличчя і кісток ЩЛД та надавати невідкладну допомогу хворим з даною 
патологією. 
 

Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-вмінь: 
Вміти: 

1. Виділити основні симптоми при 
травматичних ушкодженнях м'яких 
тканин обличчя і кісток ЩЛД, 
встановити попередній діагноз. 

1. Збирати та оцінювати скарги, анамнез і 
проводити об′єктивне обстеження дітей з 
травматичними ушкодженнями м'яких 
тканин обличчя і кісток ЩЛД (кафедра 
стоматології №1). 

2. Скласти план та інтерпретувати 
результати інструментального, 
рентгенологічного досліджень дітей з 
травматичними ушкодженнями 
м'яких тканин обличчя і кісток ЩЛД. 

2. Визначати необхідний обсяг і 
послідовність інструментальних, 
рентгенологічних методів дослідження й 
оцінювати їх результати (кафедри 
радіології, стоматології №1). 

3. Провести диференціальну 
діагностику травматичних 
ушкоджень м'яких тканин обличчя і 
кісток ЩЛД. Встановити остаточний 
діагноз. 

3. Розпізнавати симптоми і синдроми при 
травматичних ушкодженнях м'яких тканин 
обличчя і кісток ЩЛД  (кафедра 
стоматології №1). 

4. Призначити диференційне 
комплексне лікування в залежності 
від варіанта захворювання. 

4. Обирати групи засобів етіологічної, 
патогенетичної та симптоматичної терапії, 
методики хірургічного лікування 
травматичних ушкодженнях м'яких тканин 
обличчя і кісток ЩЛД (кафедри 
фармакології,  стоматології №1). 

5. Провести експертизу і визначити 
прогноз, намітити програму 

5. Оцінювати працездатність хворих в 
стоматологічній клініці (кафедра 
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Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-вмінь: 
Вміти: 

профілактики і реабілітації дітям з 
травматичними ушкодженнями 
м'яких тканин обличчя і кісток ЩЛД.   

стоматології №1). 

 
Для того, щоб Ви могли з'ясувати, чи відповідає початковий рівень знань-

умінь необхідному, пропонується виконати ряд завдань: 
 

Задачі для перевірки вихідного рівня: 
1. Хвора, 15 років, звернулася в щелепно-лицьове відділення зі скаргами на біль, 
набряк в ділянці правої підочної та виличної ділянок, оніміння шкіри в ділянці 
правої половини верхньої губи, кровотечі з носа. З анамнезу: дані симптоми 
з’явились після падіння та удару цією ділянкою. Яку патологію слід запідозрити в 
даної пацієнтки?   
А. Перелом виличної кістки 
В. Перелом верхньої щелепи за Le Fort I   
С. Перелом верхньої щелепи за Le Fort II   
Д. Перелом верхньої щелепи за Le Fort III   
Е. Перелом кісток носа 
 
2.  Хлопчик 8 років 4 доби тому вдома вдарився підборіддям. Через кілька годин 
з’явилася “пухлина” у цій ділянці, а через 2 доби посилився тут біль та підвищилася 
температура тіла. Об’єктивно: в ділянці підпідборіддя визначається значний набряк 
тканин, гіперемія шкіри, пальпаторно виявляється щільний болючій інфільтрат з 
ділянкою розм’якшення. Температура тіла 37,50. Встановіть попередній діагноз.  
A. Нагноєна гематома підпідборідної ділянки  
B. Посттравматичний набряк тканин підпідборідної ділянки  
C. Перелом нижньої щелепи  
Д. Гематома підпідборідної ділянки  
E. Запальний інфільтрат тканин підпідборідної ділянки 
 

3. Хворому 12 років. Скарги: на біль, припухлість та поранення лівої щоки. 
Анамнез: травма побутова, відбулася 25 годин тому. За медичною допомогою не 
звертався. Непритомності, нудоти, блювання не було. Об’єктивно: визначається 
рана лівої щоки 1,5x1,0x0,5 см, яка не сполучається з порожниною рота, не 
кровоточить, м’які тканини навколо неї набряклі та гіперемійовані. Які дані скарг та 
анамнезу свідчать про наявність травми м’яких тканин щоки ліворуч? 
А. Свідчення про травму обличчя 
В. Скарги на рану м’яких тканин щоки 
С. Непритомність, нудота, блювання 
Д. Цілісність тканин порожнини рота 
Е. Припухлість щоки ліворуч 
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4. Хворому 10 років. Об’єктивно: рана лівої щоки 3,0x2,0x1,5 см, яка проникає 
в порожнину рота. АТ -70/30 рт.ст., втрата свідомості. Було встановлено діагноз: 
колапс, травма м’яких тканин обличчя. Які дані об’єктивного обстеження, перш за 
все, свідчать про травму м’яких тканин обличчя? 
А. Забита рана щоки ліворуч 
В. Рана проникає в порожнину рота 
С. Падіння судинного тонусу 
Д. Ознаки гіпоксії головного мозку 
Е. Пригнічення важливих функцій організму 
 

5. Хлопець 11 років. Скарги: на біль у верхній щелепі та ускладнений прийом 
їжі. Об'єктивно: стан задовільний, асиметрія обличчя за рахунок гематоми верхній 
губи ліворуч. Рот відкриває у повному обсязі. На слизовій оболонці верхньої губи 
крововилив, 31 зуб має неправильне положення. Попередній діагноз: забиття, 
гематома верхньої губи, неповний вивих 31 зуба. Який провідний синдром 
характерний для пошкодження м'яких тканин в даному випадку? 
А. Гематома верхньої губи 
В. ускладнений прийом їжі 
С. Асиметрія обличчя 
Д. Травма зуба 
Е. Ротація зуба 
 

6. Хвора, 13 років, скаржиться на обмеження відкривання рота. Вдарилась  
підборіддям об твердий предмет. Обличчя асиметричне, відкривання рота обмежене 
до 1,5 см, прикус порушений. Пальпаторно визначається біль по передньому краю 
гілки нижньої щелепи ліворуч, симптом “навантаження” позитивний в ділянці гілки 
нижньої щелепи ліворуч. Яке додаткове обстеження необхідно провести для 
встановлення остаточного діагнозу?   
А. Рентгенологічне нижньої щелепи в двох проекціях   
В. Рентгенологічне СНЩС   
С. Електроміографію, ультразвукове дослідження   
Д. Загальне клінічне дослідження стану хворої   
Е. Морфологічне дослідження пунктату хворобливого місця    
 

7. Пацієнт, 9 років. скаржиться на біль і почервоніння шкіри обличчя. 
Анамнез: вилив кип'яток із чашки на обличчя. За медичною допомогою звернувся до 
травмпункту через 30 хвилин. Об'єктивно: загальний стан задовільний. Асиметрія 
нижньої третини обличчя за рахунок гіперемії шкіри, наявності великої кількості 
невеликих  за площиною ненапружених пухирів із рідиною світло-жовтого кольору. 
Який попередній діагноз? 
А.Термічний опік обличчя IIIА ступеня 
В. Термічний опік обличчя II ступеня 
С. Термічний опік обличчя I ступеня 
Д. Термічний опік обличчя IIIВ ступеня 
Е. Хімічний опік обличчя I ступеня 
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 8. Хлопчик, 8 років, скаржиться на локалізовану припухлість тканин і синьо-
червоний колір шкіри лоба. Хворіє 1 годину. Удома вдарився лобом о дерев'яний 
предмет. Нудоти і блювоти не було. Свідомість не втрачав. Об'єктивно: загальний 
стан задовільний, асиметрія обличчя за рахунок обмеженого набряку м'яких  тканин 
лоба. Колір шкіри синьо-червоний. При пальпації консистенція м'яка, болюча, 
виявляється флуктуація. Який попередній діагноз? 
А. Гематома лоба 
В. Забій лоба 
С. Гематома лоба, що нагноїлась 
Д. Гемангіома лоба 
Е. Лімфангіома лоба 
 

9. Дівчина, 16 років, скаржиться на біль та кровотечу із тканин пошкодженої 
шоки. За медичною допомогою до травмпункту звернулась через 35 хвилин після 
ДТП. Об'єктивно: загальний стан задовільний. Орієнтована у часі та просторі. На 
питання відповідає адекватно. Асиметрія обличчя за рахунок набряку та порушення 
цілісності шкіри і м'яких тканин щоки праворуч. Дефект лінійної форми розміром 
3х1,0х0,5 см з рівними краями, який заповнений згустком крові. Діагностована 
різана рана щоки праворуч. Який вид хірургічної обробки рани у даному випадку? 
А. Вторинна 
В. Первинна пізня 
С. Первинна відстрочена 
Д. Первинна рання 
Е. Ревізія рани 
 

10. Хворий 16 років. Отримав опік обличчя і шиї під час згорання бензину. 
Доставлений у травмпункт. Очні щілини закриті внаслідок набряку повік. На шкірі 
підборіддя, щік, носа, лоба, відділів передньої поверхні шиї на фоні гиперемійованої 
шкіри відзначаються великі напружені пухирі. Визначте ступінь опіку: 
А. II 
В. I 
С. III а  
Д. III б  
Е. IV  
 

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ, ДЛЯ ПОПОВНЕННЯ ВИХІДНОГО РІВНЯ 

 

1. Бернадский Ю. И. Травматология и восстановительная хирургия черепно-
челюстно-лицевой области / Бернадский Ю. И. - М., 2008. - С. 1-98. 
2. Тимофеев А. А. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и 
хирургической стоматологии. Том 2 / Тимофеев А. А. - К., 2010. - С. 21-163. 
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З М І С Т   Н А В Ч А Н Н Я 

 

Перелік теоретичних питань, на підставі яких можливо виконання цільових 
видів діяльності: 

 

1. Особливості клінічних проявів травматичних ушкоджень м’яких тканин ЩЛД у 
дітей. 
2. Класифікація травматичних ушкоджень м'яких тканин ЩЛД у дітей. 
3. Класифікація відморожень й опіків у дітей. 
4. Основні синдроми при травматичних ушкоджень м’яких тканин ЩЛД у дітей. 
5. Особливості додаткових методів обстеження при травматичних ушкодженнях 
м’яких тканин ЩЛД у дітей. 
6. Диференційна діагностика травматичних пошкоджень м’яких тканин ЩЛД у 
дітей. 
7. Особливості лікування травматичних пошкоджень м’яких тканин, зубів, щелеп у 
дітей. 
8. Види хірургічної обробки та терміни її проведення у дітей. 
9. Показання до вільної пересадки шкіри та шкірно-хрящових клаптів у дітей. 
10. Показання та принципи проведення антирабічної та протиправцевої вакцинації. 
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Граф логічної структури змісту теми: 
“Ушкодження тканин ЩЛД у дітей” 

 ХВОРИЙ  

  

    

 ОПИТУВАННЯ 

Скарги, анамнез 

  
ОСНОВНІ МЕТОДИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

Огляд,  пальпація, перкусія 
та інші 

 

    

    

  

 ПОПЕРЕДНІЙ ДІАГНОЗ  

  

 

ДОДАТКОВІ МЕТОДИ ОБСТЕЖЕННЯ 

Рентгенографія, комп’ютерна томографія, дослідження 
крові, сечі та інші 

 

  

 ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА 
 

 

  

 ЗАКЛЮЧНИЙ (КЛІНІЧНИЙ) ДІАГНОЗ 
 

  

    

 ВИД 

ЗНЕБОЛЮВАННЯ 

 ПЛАН 

ЛІКУВАННЯ 
 ПРОГНОЗ  

  

 

СТАЦІОНАРНО 

БЛАГОПРИЄМНИЙ 

НЕБЛАГОПРИЄМ
НИЙ 

АМБУЛАТОРНО 

 

ЗАГАЛЬНЕ 

МІСЦЕВЕ 
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Діагностичний алгоритм “Переломи щелеп” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

        АНАМНЕЗ 

          ТРАВМА 

Клінічне обстеження 

Порушення прикусу 

Обмежене відкривання рота 

Біль під час відкривання рота 

Рухливість фрагментів нижньої 
щелепи 

Біль під час смикання зубів 

Рухливість зубної дуги верхньої 
щелепи разом з піднебінним 
паростком 

Подовження середньої третини 
обличчя 

Крововилив з рота,носа 

Рухливість верхньої щелепи разом з 
носовими кістками 

Симптом “окулярів” 

Лікворея 

Рухливість верхньої щелепи разом з 
вилицевими та носовими кістками 

ПЕРЕЛОМ 

НИЖНЬОЇ 
ЩЕЛЕПИ 

ПЕРЕЛОМ 

ВЕРХНЬОЇ 
ЩЕЛЕПИ 

   ЛЕ-ФОР-1 

ПЕРЕЛОМ  
ВЕРХНЬОЇ 
ЩЕЛЕПИ 

  ЛЕ-ФОР-2 

ПЕРЕЛОМ  
ВЕРХНЬОЇ 

ЩЕЛЕПИ 

   ЛЕ-ФОР-3 

Рентгено- 

  графія 

      ДІАГНОЗ 
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Поєднана 
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1. Тимофеев А. А. Пособие по челюстно-лицевой хирургии и хирурги-ческой 
стоматологи, Т. I. / Тимофеев А. А.  – К. : Червона рута – Турс, 2012. – С. 21-163. 
2. Харьков Л. В. Атлас хирургических стоматологических заболеваний у детей / 
Л. В. Харьков, Л. М. Яковенко, І. Л. Чехова. - Киев : “Книга-плюс”, «Ничлава», 
2012. – С. 166 – 175. 

 
Допоміжні: 

1. Детская хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хірургія (сборник 
иллюстрированных клинических задач и тестов) / [Под редакцией О. З. 
Топольницкого, С. В. Дьяковой, В. П. Вашкевич]. – M. : ГЭОТАР-Медиа, 
2007. - С. 100-114. 

КЛАСИФІКАЦІЯ 
пошкоджень ЩЛД мирного часу 

Ізольована М’яких тканин Кісток 

Поєднана 
Забій 

Подряпина 
Рана 

Забій 

Комбінована 

- поверхнева; 
- глибока; 
- різана; 
- рубана; 
- розірвана; 
- забита; 
- розчавлена; 
- колота; 
- вкушена; 
- скальпована 

Перелом 

- відкритий; 
- закритий; 
- однобічний; 
- двобічний; 
- прямий; 
- непрямий; 
- одинарний; 
- подвійний; 
- множинний; 
- лінійний; 
- оскольчастий; 
- без зміщення; 
- зі зміщенням; 
- патологічний. 
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2. Зеленский В. А. Детская хирургическая стоматология и челюстно-лицевая 
хірургія / В. А. Зеленский, Ф. С. Мухорамов. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - С. 
108-124. 

3. Персин Л. С. Стоматология детского возраста / Л. С. Персин, В. М. Елизарова, 
С. В. Дьякова. – М. : ОАО «Издательство медицина», - 2008. – С. 385-396. 

 

Для того, щоб Ви могли з'ясувати, чи були засвоєні конкретні цілі, 
пропонується виконати ряд завдань: 

 

Завдання для перевірки конкретних цілей навчання: 
 

1. Під час фізичних вправ на перекладині хворий, 15 років, вдарився 
підборіддям, відчув різкий біль. До лікаря звернувся на 4-й день зі скаргами на біль 
в ділянці СНЩС, утруднене відкривання рота та жування. Об’єктивно: тризм І 
ступеня, прикус не порушений, при введенні мізинців в слуховий прохід не 
відчувається руху суглобових голівок з обох боків. Який найбільш вірогідний 
діагноз?   
А. Двосторонній артрит 
В. Двосторонній перелом суглобових відростків 
С. Двосторонній задній вивих нижньої щелепи 
Д. Двосторонній передній вивих нижньої щелепи 
Е. Забиття СНЩС 

 
  2. У хворого з побутовою травмою обличчя виявлено зсув підборіддя ліворуч. 
Об’єктивно: рот напіввідкритий, губи змикати може, рухи нижньою щелепою 
можливі донизу. Попереду від козелка правого вуха западіння. Який найбільш 
вірогідний діагноз?   
А. Правосторонній задній вивих нижньої щелепи 
В. Правосторонній переломовивих суглобового паростка нижньої щелепи 
С. Правосторонній передній вивих нижньої щелепи 
Д. Правосторонній злам тіла нижньої щелепи 
Е. Правосторонній злам суглобового паростка нижньої щелепи та злам тіла нижньої 
щелепи ліворуч 

 3. Дитині 3 роки. Скарги: на рану на обличчі, кровотечу, біль. Отримала 
травму 20 хвилин тому під час падіння, непритомності, блювання, нудоти не було. 
Об’єктивно: стан дитини задовільний, у ділянці правої щоки наявність забитої рани 
розміром 1,5x1,0x0,5 см, яка поширюється у порожнину рота, невелику кровотечу з 
рани. Прикус не порушений. Які дані анамнезу свідчать про наявність пошкодження 
м’яких тканин ЩЛД? 

A. Відсутність блювання 
B. Відсутність непритомності 
С. Скарги на отримання травми під час падіння 
Д. Скарги на кровотечу, наявність рани, біль 
Е. Отримання травми 20 хвилин тому 
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 4.   Дитині 2,5 роки. Скарги: на біль на верхній губі, неспокійну поведінку, 
відмову від їжі. Непритомності, нудоти, блювання не було. Вдарився годину тому - 
упав з дивану. Об’єктивно: асиметрія обличчя, гематома верхньої губи, крововилив 
на слизовій оболонці губи та ясен верхньої щелепи. Зуби 52, 51, 61, 62 зменшені по 
вертикалі, виведені з оклюзійної поверхні, пальпація їх болюча. Коронки цих зубів 
виглядають з ясен на 1/3. Які дані об’єктивного обстеження, перш за все, свідчать 
про забиття верхньої губи, травматичний неповний вивих зубів верхньої щелепи? 

A. Асиметрія обличчя, гематома верхньої губи 
B. Гематома верхньої губи 
C. Гематома слизової оболонки 
Д. Зменшення висоти коронок зубів на 2/3 
Е. Болісна пальпація зубів 

 

  5. Дитині 6 років. Скарги: на біль у зубах верхньої щелепи, утруднене 
вживання їжі. Об’єктивно: стан задовільний, асиметрія обличчя внаслідок гематоми 
верхньої губи ліворуч. Рот відкриває у повному обсязі. Попередній діагноз: забиття, 
гематома верхньої губи, неповний вивих 71 зуба. Який провідний синдром є 
характерним для пошкодження м’яких тканин у даному випадку? 

A. Гематома верхньої губи 
B. Утруднене вживання їжі 
C. Асиметрія обличчя 
Д. Порушення цілісності тканин 
Е. Задовільний стан 

 6. Хлопчик, 8 років, вдома вдарився підборіддям. Через декілька годин 
з'явився набряк в цій ділянці, а через 2 доби біль посилився та піднялась 
температура тіла. Об'єктивно: у підборідній ділянці визначається набряк тканин, 
гіперемія шкіри, пальпаторно в підборідній ділянці виявлено значний набряк 
тканин, болісний інфільтрат з ділянкою розм'якшення. Температура тіла 37,5°С. 
Який попередній діагноз? 

A. Посттравматичний набряк тканин підборідної ділянки 
B. Нагноєна гематома підборідної ділянки 
C. Перелом нижньої щелепи 
Д. Гематома підборідної ділянки 
Е. Запальний інфільтрат тканин підборідної ділянки 

 

 7.  Дитині 3 роки. Скарги: на біль та пошкодження щоки, кровотечу. 
Непритомності не було. Об’єктивно: у ділянці лівої щоки рана неправильної форми, 
з нерівними краями, яка не сполучається з порожниною рота, кровотеча помірна, 
розмір рани 3,0x1,5x1,0 см. Шкіра навколо подряпана. Зуби не пошкоджені. Який 
попередній діагноз? 
A. Гемангіома щоки 
B. Вкушена рана щоки 
C. Гематома щоки 
Д. Дефект щоки 
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Е. Забита рана щоки 
 

 8.  Хлопчик 13 років. Скарги: на біль і кровотечу з тканин травмованої 
щоки. Звернувся до травмпункту через годину після ДТП. Свідомість не втрачав. 
Нудоти і блювання не було. Об'єктивно: загальний стан задовільний. Асиметрія 
обличчя за рахунок порушення цілісності тканин, темно-червоного кольору шкіри 
щоки ліворуч. Дефект розміром 2,5х1,5х0,6 см, лінійної форми, із рівними краями, 
помірною кровотечею. У порожнині рота патології не виявлено. Який попередній 
діагноз? 

A. Забита рана 
B. Укушена рана 
C. Колота рана 
Д. Лінійна рана 
Е. Рублена рана 

 9. Дитину, 5 років, 2 доби тому вкусила собака. Діагноз – укушена рана 
щоки. Батьки своєчасно за допомогою не звернулись. У рані має місце гнійно-
запальний процес. Який вид хірургічної обробки потрібно виконати?   
A. Вторинну   
B. Первинну ранню   
C. Первинну відстрочену   
Д. Первинну пізню   
D. Хірургічне втручання не потрібне   
 

10. Хворому 13 років. Скарги: на біль, припухлість та рану правої щоки. 
Анамнез: травма побутова, відбулася 20 годин тому. За медичною допомогою не 
звертався. Непритомності, нудоти, блювання не було. Об’єктивно: визначається 
рана лівої щоки 1,5x1,0x0,7 см, яка не сполучається з порожниною рота, не 
кровоточить, м’які тканини навколо неї набряклі та гіперемійовані. Які дані скарг та 
анамнезу свідчать про наявність травми м’яких тканин щоки праворуч? 
А. Свідчення про травму обличчя 
В. Скарги на рану м’яких тканин щоки 
С. Непритомність, нудота, блювання 
Д. Цілісність порожнини рота 
Е. Припухлість щоки праворуч 
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Технологічна карта практичного заняття 

№ Етапи Час 
(хв.) 

Навчальні посібники Місце 
проведення 

Засоби навчання Устаткування 

      
1.  Визначення рівня підготовки до заняття 10 Тести для визначення 

початкового рівня (в 
кількості 10 шт.) 

 Учбова 
кімната 

2. Самостійна робота інтернів: 
- курація хворих 
 визначення основних симптомів та 

синдромів (на основі опитування та 
огляду), визначення попереднього 
діагнозу; 

 визначення плану додаткових методів 
обстеження та оцінювання 
результатів; 

 проведення диференційного діагнозу та 
визначення заключного діагнозу; 

визначення тактики ведення хворого, 
визначення питань профілактики, 
реабілітації хворого 

150 
 
90 
 
 
 
20 
 
 
20 
 
20 
 
 
 
 

Хворі, амбулаторні 
картки, історії хвороби, 
дані лабораторних і 
інструментальних 
досліджень 
Хворі, амбулаторні 
картки, історії хвороби, 
дані лабораторних і 
інструментальних 
досліджень 
Електронний навчальний 
посібник „Основи 
стоматології” під ред. 
Матроса-Таранця І.М., 
2007 
ситуативні задачі за 
темою заняття (в кількості 
5 шт.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ноутбук 

Палати, 
учбова 
кімната 

3. Аналіз і корекція самостійної роботи 
інтернів 
- обговорення хворих 
- обговорення ситуаційних задач 

45 
 
30 
15 
 
 

Хворі, амбулаторні 
картки, дані лабораторних 
і інструментальних 
досліджень, таблиці, 
графи, схеми, алгоритми. 

Слайдоскоп, 
діапроектор 

Палати, 
учбова 
кімната 

4.  Тестовий контроль 30 Тести формату А за темою 
заняття 2 варіанта по 30 
тестів 

 Учбова 
кімната 

5. Обговорення і підведення підсумків 
заняття 

5 Інструкція з оцінювання 
навчальної діяльності 
лікарів-інтернів та 
курсантів факультету 
інтернатури та 
післядипломної освіти 
ДонНМУ ім.М.Горького 

  

 
Оцінка на практичному занятті виставляється згідно з „Інструкцією з 

оцінювання навчальної діяльності лікарів-інтернів та курсантів факультету 

інтернатури та післядипломної освіти ДонНМУ ім.М.Горького”, затвердженою 

Вченою Радою ФІПО. Оцінювання навчальної діяльності проводиться 

стандартизовано. Відповідно до структури практичного заняття оцінюються 

самостійна робота та поточний тестовий контроль. За кожен з них виставляється 

окрема оцінка.  
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Тестові завдання для підсумкового контролю: 

1. До стоматолога звернувся пацієнт, 17 років, з приводу гострого 

одонтогенного запального процесу від 31 зуба. Пацієнту необхідно видалити зуб, 

розкрити запальний інфільтрат в ділянці 41,31,32 зубів. Який вид анестезії  Ви 

оберете в даному клінічному випадку? 

А. Двостороння ментальна й інфільтраційна під’язична 

В. Двостороння мандибулярна  

С. Термінальна інфільтраційна  

Д. Анестезія біля ментального отвору ліворуч й інфільтраційна під’язична  

Е. Торусальна 

 

2. Під час видалення кореня 25  зуба з приводу загострення хронічного 

періодонтиту в пацієнта, 17 років, корінь потрапив в гайморову пазуху. Яка Ваша 

тактика в цьому випадку? 

А. Лунку ушити 

В. Динамічне спостереження 

С. Корінь видалити через лунку 

Д. Корінь видалити при гайморотомії 

Е. Госпіталізувати хворого  

 

3. Дівчинка, 12 років, скаржиться на припухлість та пульсуючий біль у ділянці 

тіла нижньої щелепи праворуч, підвищення температури до 39°С. Об’єктивно: 

значна асиметрія обличчя за рахунок припухлості у ділянці тіла нижньої щелепи 

праворуч та підщелепного трикутника. Регіонарні лімфатичні вузли збільшені, 

щільні, болючі при пальпації. Виявляється запальна інфільтрація м’яких тканин 

довкола нижньої щелепи праворуч. Відкривання рота болюче, обмежене. Коронка 

46 зуба зруйнована. Перкусія 46, 45, 44 зубів болісна, зуби рухливі. Слизова 

оболонка нижньої щелепи праворуч різко гіперемована; визначаються 

субперіостальні абсцеси з обох боків альвеолярного відростка, пальпація його 
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болюча. На рентгенограмі: розрідження кісткової тканини з неровними контурами у 

кореня 46 зубу. Який остаточний діагноз?  

A.  Гострий одонтогенний остеомієліт нижньої щелепи від 46 зуба  

B. Гострий гнійний періостит нижньої щелепи від 46 зуба  

C. Гострий бактеріальний правобічний субмаксиліт  

Д. Одонтогенна флегмона правої підщелепної ділянки від 46 зуба  

E. Одонтогенний абсцес правого щелепно-язикового жолобку від 46 зуба  

4. Батьки дівчинки, 6 років, скаржаться на припухлість у дитини правої щоки, біль у 

нижній щелепі, підвищення температури тіла до 37,8°С. Об’єктивно: обличчя 

асиметричне за рахунок набряку в ділянці нижньої щелепи праворуч. Відкривання 

рота вільне, по перехідній складці - щільний болісний інфільтрат в межах 85,84,83 

зубів, флуктуація. Коронка 84 зруйнована на 2/3,перкусія болісна. На рентгенограмі 

в області коренів 85,84,83 зубів змін не має. Визначте остаточний діагноз?  

А. Зогострення хронічного періодонтиту 84 зуба 

В. Гострий гнойний періостит нижньої щелепи від 84 зуба 

С. Флегмона лівого під нижньощелепного простору 

Д. Гострий серозний періостит нижньої щелепи 

Е. Гострий остеомієліт нижньої щелепи від 84 зуба 

 

5. Батьки пацієнта, 13 років, звернулись до стоматолога зі скаргами на наявність 

безболісної припухлості в ділянці тіла нижньої щелепи. При обстеженні визначене 

веретеноподібне стовщення тіла нижньої щелепи й симптом пергаментного 

хрускоту. При нункції утворення була отримана бура кров’яниста рідина. Для якої 

пухлини характерна поява такої рідини? 

А. Радикулярної кісти 

В. Адамантіноми 

С. Остеокластоми 

Д. Фіброзної дісплазії 

Е. Остеолітичної саркоми 
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6. При сіалографії привушної слинної залози пацієнта, 18 років, рентгенологом 

описаний симптом «м’яча в руці». Для якого захворювання характерний це 

симптом? 

А. Доброякісна пухлина привушної слинної залози 

В. Гемангіома привушної слинної залози 

С. Слинокам’яна хвороба 

Д. Помилковий паротит Герценберга 

Е. Епідемічний паротит 

 

7. До дитячого щелепно-лицевого відділення поступила 3-річна дівчинка з 

діагнозом: вроджене одностороннє незрощення твердого та м’якого піднебіння, 

полідактилія. Яких спеціалістів потрібно залучити для реабілітації цієї дитини? 

A Щелепно-лицевого хірурга, педіатра, отоларинголога, логопеда, ортодонта, 

психолога, хірурга-ортопеда 

B Щелепно-лицевого хірурга, педіатра, логопеда, ортодонта, хірурга-ортопеда 

C Щелепно-лицевого хірурга, педіатра, отоларинголога, логопеда, психолога 

D Щелепно-лицевого хірурга, отоларинголога, логопеда, ортодонта 

E Щелепно-лицевого хірурга, психолога, ортодонта, хірурга-ортопеда 

 

8. Хлопець, 17 років, звернувся до хірурга-стоматолога зі скаргами на різкий, 

самовільний, постійний біль в лівому СНЩС, що посилюється при рухах нижньої 

щелепи. Пацієнт каже, що в спокої біль заспокоюється. Відмічається обмеженість 

екскурсії нижньої щелепи, хворобливість попереду козелка лівого вуха, головний 

біль, підвищення температури тіла до 37,6°С. Для якого захворювання СНЩС 

найбільш характерна ця клінічна картина? 

А. Артрозу 

В. Гострого артриту 

С. Внутрішньосуглобового фіброзного анкілозу 

Д. Хронічного артриту 

Е. Синдрому Костена 
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9. Пацієнтка, 13 років, отримала травму в ділянці середньої зони обличчя.  

Звернулась зі скаргами на біль, припухлість м'яких тканин в ділянці верхньої 

щелепи, біль при закриванні рота. При дослідженні визначена рухливість кісток 

носа, значна припухлість м'яких тканин вилицевої ділянки ліворуч, крововилив в 

склеру глазу, симптом “сходинки” по нижньому краю обох очниць вилично-

щелепних швов,  носову кровотечу, відкритий прикус, подовження середньої 

частини обличчя. Який найбільш вірогідний діагноз?   

A.Перелом верхньої щелепи за Ле Фор ІІІ  

B.Перелом верхньої щелепи за Ле Фор ІІ.   

C.Перелом верхньої щелепи за Ле Фор І.   

Д.Перелом кісток носа  

E.Перелом основи черепа   

 

10. Пацієнт, 13 років, отримав травму в підборідній області. Рентгенологічно був 

діагностований двохсторонній ментальний перелом нижньої щелепи. Який, 

найбільш вірогідний, напрям зсуву малого відламку?  

A.Донизу й дозаду   

B.Донизу й вперед   

C.Доверху й дозаду  

D.Доверху й вперед   

E.-  

 


