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ТЕХНІКА НАКЛАДАННЯ ШВІВ ПРИ
ПОШКОДЖЕННЯХ М’ЯКИХ ТКАНИН ЩЕЛЕПНОЛИЦЕВОЇ ДІЛЯНКИ
Хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії
Ас. Паліс С.Ю.
Ас. Яворський А.В.
Мета навчальної дисципліни: вдосконалення практичних
навичок з техніки накладання швів при пошкодженнях м’яких
тканин щелепно-лицевої ділянки.
Завдання: обізнаність лікаря в питаннях хірургічної обробки
ран для запобігання негативним наслідкам у вигляді
спотворення зовнішнього виду хворого, порушення таких
функцій як мова, дихання, жування та інше. Вивчення
особливостей хірургічної обробки ран м’яких тканин обличчя та
оволодіння хорошою технікою накладання швів
Результати вивчення дисципліни:
Студент повинен знати:
1. Анатомію щелепно-лицевої ділянки.
2. Діагностичний процес у хворих з травмами м’яких
тканин щелепно-лицевої ділянки. Клінічні і додаткові
методи діагностики. Рентген діагностика, комп’ютерна
томографія, МРТ.
3. Особливості різних методик накладання швів.
Студент повинен вміти:
1. Накладати переривчасті шви.
2. Накладати безперервні шви.
3. Накладати специфічні шви.
4. Накладати шви при пластичних операціях.
5. Накладати шви при парадонтологічних опереаціях.
ЗК 1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК 2 Знання та розуміння предметної області та розуміння
професійної діяльності.
ЗК 3 Здатність застосовувати знання у практичній діяльності.
ЗК 8 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
ЗК 9 Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
СК 1 Спроможність збирати медичну інформацію про пацієнта
і аналізувати клінічні данні.
СК 2 Спроможність інтерпретувати результат лабораторних та
інструментальних досліджень.
СК 3 Спроможність діагностувати: визначати попередній,
клінічний, остаточний, супутній діагноз, невідкладні стани.
СК 4 Спроможність планувати та проводити заходи із
профілактики захворювань органів і тканин ротової порожнини
та щелепно-лицевої області.

СК 5 Спроможність до проектування процесу надання медичної
допомоги: визначати підходи, план, види та принципи лікування
захворювань органів і тканин ротової порожнини та щелепнолицевої області.
СК 7 Спроможність визначати тактику ведення пацієнтів із
захворюваннями органів і тканин ротової порожнини та
щелепно-лицевої
області
з
супутніми
соматичними
захворюваннями.
СК 8 Спроможність виконувати медичні та стоматологічні
маніпуляції.
СК 9 Спроможність проводити лікування основних
захворювань органів і тканин ротової порожнини та щелепнолицевої області.
СК 10 Спроможність до організації та проведення лікувальноевакуаційних заходів.
СК 11 Спроможність до визначення тактики, методів та надання
екстреної медичної допомоги.

