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ТУБЕРКУЛЬОЗ ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ЛОКАЛІЗАЦІЇ
Фтизіатрії та пульмонології
Тодоріко Л.Д.
Сем’янів І.О.
Сливка В.І.
Єременчук І.В.
Підвербецька О.В.
Мета навчальної дисципліни: засвоєння майбутнім лікаремстоматологом професійних вмінь, навичок та компетенцій щодо
призначення і контролювання програм консервативного
лікування підтвердженого випадку туберкульозу щелепнолицевої локалізації та знань щодо хірургічних методів та
місцевого лікування туберкульозу щелепно-лицевої локалізації.
Завдання: вивчення класифікації туберкульозу щелепнолицевої локалізації, удосконалення компетенцій з анатомічної
будови окремих ділянок слизової оболонки ротової порожнини
та анатомо-фізіологічних особливостей щелепно-лицевої
локалізації, засвоєння питання з діагностики туберкульозу
слизової оболонки ротової порожнини та шкіри, язика, слизової
оболонки щік та губ твердого і м’якого піднебіння, мигдаликів,
глотки, слинних залоз, кісток обличчя, тканин периодонту,
скронево-щелепного суглобу, лімфатичних вузлів щелепнолицевої локалізації.
Засвоєння ролі лікаря-стоматолога в
лікуванні хворих. Засвоєння майбутнім лікарем-стоматологом
професійних вмінь, навичок та компетенцій щодо призначення і
контролювання
програм
консервативного
лікування
підтвердженого випадку туберкульозу щелепно-лицевої
локалізації та знань щодо хірургічних методів та місцевого
лікування туберкульозу щелепно-лицевої локалізації.
Результати вивчення дисципліни:
Студент повинен знати:
1. Класифікація туберкульозу щелепно-лицевої локалізації.
Аналізувати вікові особливості функцій організму.
2. Особливості туберкульозу слизової оболонки ротової
порожнини та шкіри, люпоїдного туберкульозу шкіри
Туберкульоз язика, слизової оболонки щік та губ,
твердого і м’якого піднебіння.
3. Коліквативний туберкульоз шкіри Міліарно-виразковий
туберкульоз Туберкульоз мигдаликів та глотки, слинних
залоз
Туберкульоз кісток обличчя
Туберкульоз
тканин періодонту Туберкульоз скронево-щелепного
суглобу. Туберкульоз лімфатичних вузлів щелепнолицевої локалізації.
Студент повинен вміти:
4. Аналізувати типову клінічну картину туберкульозу
щелепно-лицевої ділянки.

5. Складати план обстеження і трактувати дані
лабораторних та інструментальних обстежень при
типовому перебігу захворювання.
6. Визначати тактику ведення на стоматологічному прийомі
хворого на туберкульоз щелепно-лицевої локалізації.
7. Демонструвати
морально-деонтологічні
та
субординаційні принципи медичного фахівця.
Забезпечення
загальних та
професійних
компетентностей

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 4 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і
письмово.
ЗК 6 Навички використання інформаційних і комунікаційних
технологій.
ЗК 7 Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з
різних джерел.
ЗК 8 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації..
ЗК 9 Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК 10 Здатність бути критичним і самокритичним.
СК 1 Спроможність збирати медичну інформацію про пацієнта
і аналізувати клінічні данні.
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 6 Спроможність визначати раціональний режим праці,
відпочинку, дієти у хворих при лікуванні захворювань органів і
тканин ротової порожнини та щелепно-лицевої області.
СК 7 Спроможність визначати тактику ведення пацієнтів із
захворюваннями органів і тканин ротової порожнини та
щелепно-лицевої
області
з
супутніми
соматичними
захворюваннями.
СК 9 Спроможність проводити лікування основних
захворювань органів і тканин ротової порожнини та щелепнолицевої області.
СК 13 Спроможність оцінювати вплив навколишнього
середовища на стан здоров`я населення (індивідуальне, сімейне,
популяційне).

