
Саволњои љамбастии имтињонї барои донишљўѐни курси 5-уми 
факултети стоматологї аз фанни љарроњии љоѓу рўй 

 
 
 

I.Беҳисгардонї - таснифот,нишондод ва 

ѓайринишондод,усулҳо,оризањо, анестетикҳои  маҳаллї  
 
1.  Таснифи  усулњои беҳисгардонии  маҳаллї. 
2.Тайѐрии  дастони  љарроҳ  ва  майдони  љарроҳї  дар  шароити   
дармонгоҳ. 
3. Омода намудани  бемор  ба  амалиѐти  љарроҳї  дар  шароити   
дармонгоҳ. 
4. Анестетикҳои  маҳаллї барои  ичроиши  амалиѐтҳои  љарроҳї  дар   
ковокии даҳон  ва  рўй. 
5. Нишондод  ба  анестезияи  торусалї, сарҳади  беҳисгардонї. 
6. Усули  иљроиши   анестезияи  торусалї. 
7.Нишондод ба анестезияи мандибулярї, сарҳади  
беҳисгардонї.Хусусияти иљроиши бењисгардони дар кўдакон. 
8. Усули  иљроиши   анестезияи  мандибулярї ( усули  дохилидаҳонї). 
9. Усули  ичроиши   анестезияи  мандибулярї ( усули  берунидаҳонї). 
10. Нишондод  ба  анестезияи  инфраорбиталї, сарҳади  беҳисгардонї. 
11. Усули  иљроиши   анестезияи  инфраорбиталї ( усули  дохилидаҳонї). 
12. Усули  иљроиши   анестезияи  инфраорбиталї ( усули  берунидаҳонї). 
13. Нишондод  ба  анестезияи тубералї , сарҳади  беҳисгардонї. 
14. Усули  ичроиши   анестезияи   тубералї. 
15.  Нишондод  ба  анестезияи   комї. 
16. Усули  иљроиши   анестезияи  комї, сарҳади  беҳисгардонї. 
17. Нишондод  ба  анестезияи   инсизивї, сарҳади  беҳисгардонї. 
18. Усули  иљроиши   анестезияи   инсизивї. 
19. Нишондод  ба  усули  беҳисгардонии  инфилтратсионї, сарҳади   
беҳисгардонї. 
20. Техникаи  иљроиши  беҳисгардонии  инфилтратсионї. 
21. Нишондод  ба  иљроиши  якчояи  беҳисгардонии  инфилтратсионї  ва   
ноқилї  дар  љарроҳии  кандани  дандон.  
22. Нишондод  ва  ғайринишондод  ба  беҳисгардонии  умумї дар  
       стоматология. 
23. Оризаҳои  маҳаллї  баъд  аз  ичроиши  беҳисгардонии маҳаллї,   
       тактикаи  табобатї. 
24. Анестетикҳои  маҳаллї  дар  қабули  стоматологї. Таснифот. 
25. Азҳушравїҳамчун  оризаи  умумї дар  иљроиши  беҳисгардонии   
       мањаллї. 
26. Коллапс  ҳамчун  оризаи  умумї дар  иљроиши  беҳисгардонии   
маҳаллї. 
27. Шоки  анафилактикии  доругї. Клиника. 



28. Шоки  анафилактикии  доругї. Ёрии  таъљилї. 
29. Беҳисгардонии  инфилтратсионї  ва  ноқил дар  рўй  ва   ковокии   
даҳон, афзалиятнок  ва  камбудии  онҳо. 
30. Намудҳои  беҳисгардонии  маҳаллї,  тавсифи  онҳо(инъексионї 
  ва  ғайриинъексионї). 
31. Беҳисгардонии  инфилтратсионї  дар  минтақаи  љоғу  рўй. 
Нишондод, техникаи  ичроиш,оризаҳо,усулҳои  пешгирї. 
32. Нишондод,ғайринишондод ба  беҳисгардонии  маҳаллї. 
33. Усулҳои  ғайриинъексионии  беҳисгардонии  маҳаллї:  
      кимиѐвї, физикї, бењискунии барќї (электрообезболивание).  
Нишондод,усули иљроиш. 
34. Беҳисгардонї  дар  амалиѐтҳои  љарроҳї  дар  љоғи  боло. 
35. Беҳисгардонї  дар  амалиѐтҳои  љарроҳї  дар  љоғи  поѐн. 
36. Топографияи  асаби дандонхонагии поѐн ва  усулҳои   
беҳисгардонии  он. 
37. Асаби  зеричашмї,топография,усулҳои  беҳисгардонї. Минтақаи   
иннерватсия. 
38. Топографияи  шохаи  2-юми  асаби  сегона. Минтақаи   
иннерватсия. 
39. Топографияи  шохаи  3-юми  асаби  сегона. Минтақаи   
иннерватсия. 
40. Топографияи  асаби  рўй  ва  аҳамияти  он  дар  пешгирии  оризаҳо  
ҳангоми  љарроҳї  дар  рўй. 
41. Анестетикҳои  ҳозиразамон.Технологияи  карпулї. Хусусиятҳои        
      истифодаи  он. 
42. Сабабҳои  оризаҳо ҳангоми  беҳисгардонии  маҳаллї. 
Ташхис,табобат. Пешгирї. 
43. Оризаҳои  маҳаллїҳангоми беҳисгардонии  маҳаллї. Пешгирї.  
Табобат. 
44. Оризаҳои  умумїҳангоми  беҳисгардонии  маҳаллї (шок, коллапс,  
      азҳушравї). Ташхис, табобат, пешгирї. 
45. Ёрии  аввалияҳангоми  шоки  анафилактикї, чорабинињои 
табобатї  ва  реаниматсионї дар  шароити  ҳуљраи  стоматологї. 
46. Нейролептаналгезия (НЛА) дар амалиѐтҳои  љарроҳии  минтақаи   
      љоғу  рўй. 
47. Беҳисгардонии  умумї. 
48. Нишондод  ва хусусиятҳои  иљроиши  беҳисгардонии  умумї  дар   
амалиѐтҳои чарроҳї дар  рўй  ва  ковокии  даҳон. 
49. Хусусиятҳои  иљроиши  беҳисгардонии  умумї дар  беморони   
     стоматологї  дар  шароити  дармонгоҳ.Нишондод, усули  иљроиш. 
50. Омода намудании  бемор  ба  љарроҳї  дар  таҳти  беҳисгардонии   
      умумї. 
 
 
 



 

II.Периодонтити музмин.Периостит. Љарроҳии  кандани  дандонҳо,усулҳо  

ва  техникаи  кандан, нишондод  ва ғайринишондод, 

тачҳизот, оризаҳо, чарроҳии  пародонт  
 
1. Периодонтити музмин. Таснифот, ташхиси  клиникї  ва     
    рентгенологї, ташхиси  дифференсиалї. 
2. Усулҳои  љарроҳии  табобати  периодонтити  музмин:  резексияи  нўги   
решаи  дандон. Нишондод  ва  техникаи  иљроиш. 
3.  Омода намудани  бемор ба  љарроҳии кандани  дандон 
4. Интихоби  таљҳизот  дар  вақти  љарроҳии  кандани  дандонҳо  ва   
решаҳо дар кўдакон. 
5.  Усулҳои  љарроҳии  табобати  периодонтити  музмин:ампутатсияи   
     реша. Нишондод  ва  техникаи  иљроиш. 
6.  Нишондод  ба  љарроҳии  кандани  дандон. 
7.  Ғайринишондод    ба  љарроҳии  кандани  дандон. 
8.  Таснифоти   асбобҳо  барои  љарроњии кандани  решањои дандонҳо  
дар  љоғи  боло ва поѐн.. 
9.  Хунравї  баъд  аз  љарроњии кандани  дандон. Сабаб, пешгирї,  
усулҳои  гемостаз. 
10. Љарроҳии  кандани  дандон. Марҳилаҳои   иљроиш дар калонсолон ва 
кўдакон. 
11. Пешгирии оризаҳои  маҳаллї  дар  вақти  љарроњии  кандани    
дандонњо дар љоѓи поѐн. 
12.Таснифоти  амбурҳо  барои љарроњии  кандани  дандонҳо  дар  чоғи   

боло. 
13.Таснифоти  амбурҳо  барои љарроњии  кандани  дандонҳо  дар  чоғи   
поѐн. 
14. Аҳамияти  сохти  анатомии дандонҳои  љоғи боло  ва  поѐн дар   
вақти  кандани  он. 
15. Усулҳои  љарроњии кандани  дандонҳо  ва  решаҳо  дар  љоғи  боло. 
       Асбобњо. 
16. Усулҳои  кандани  дандонҳо  ва  решаҳо  дар  чоғи  поѐн. 
17. Усули  мураккаби  љарроњии кандани  дандонҳо  ва  решаҳои  онњо. 
18. Дистопия ва  ретенсия. Намудҳо, сабаб,нишондод  ба љарроњии  
кандан. 
19. Ташхис, табобат ва пешгирии оризаҳое,ки  дар  вақти љарроњии  
       кандани  дандон  ба  вуљуд  меоянд. 
20.  Оризаҳое, ки баъд  аз  љарроњии кандани  дандон  ба  вуљуд   
меоянд.Сабаб, ташхис, пешгирї. 
21. Пешгирии оризаҳои  маҳаллї  дар  вақти  љарроњии  кандани    
     дандонҳо дар  љоғи  боло. 
22. Хусусиятҳои љарроњии кандани  дандон  ва  решаи онҳо  бо  элеватор. 
23. Алвеолит. Сабаб, клиника, ташхис,ташхиси  дифференсиалї, табобат. 
24. Оризаҳои  љарроҳии  кандани  дандон: шикасти  дандон ѐ   



реша,фурўравии  реша  ба  бофтаҳои  мулоим.Сабаб, тактикаи  табиб. 
25. Оризаҳои љарроҳии  кандани  дандон: шикасти  қисмати  шохаи   
алвеолярї. Осеби  бофтаҳои  мулоим.Сабабҳо, тактикаи  табиб. 
26. Оризаҳои чарроҳии  кандани  дандон:сурохшавии қаъри  чавфи чоғи   
боло  ва  тела  додани  реша  ба  он.Сабабҳо.Ташхис.Тактикаи  табиб. 
27.  Оризаҳои чарроҳии  кандани  дандон:алвеолит, остеомиелити   
чузъии  дандонхона.Сабабҳо  ва  омилҳо. Клиника. Табобат. 
28. Оризаҳои чарроҳии  кандани  дандон:канори  тези  алвеола.лучшавии  
қисми  алвеола.Сабабҳо. Клиника,ташхис, табобат. 
29. Периостити  одонтогении  чоғҳо.Сабаб,патогенез,  анатомияи   
патологи дар калонсолон ва кўдакон. 
30.  Ҳолатҳои  клиникии маҳалли  ва  умумии периостити  одонтогении   
чоғҳо аз  чиҳати  чойгиршави. 
31. Табобати  периостити  шадиди  фасодии  љоғҳо.Натиља, оризаҳо. 
32. Душвор  баромадани  молярҳои  сеюми  поѐнї.  
Сабабҳо.Клиникаи  перикоронити  шадиди  серозї  ва  фасодї. 
33. Ҳолатҳои  клиникї  ва  рентгенологии перикоронити  музмин   
ҳангоми  душвор  баромадани  дандонҳои  сеюми  моляри  поѐнї. 
34. Нишондод  барои љарроњии кандани  моляри  сеюми  љоғи  поѐн  
ҳангоми  душвор баромадани  он ва усулҳои  љарроҳии  он. 
35. Коркарди  захм  баъд  аз љарроњии кандани  дандон  ва  нигоҳубини   
он. 
36. Оризаҳо  дар  вақти  љарроҳии  кандани  дандон,  тактикаи  табобатї. 
37. Хусусиятҳои љарроњии кандани  дандонҳо  ва  решаҳо  дар  љоғи   
боло.Интихоби  таљҳизот.Усулҳо,оризаҳо, пешгирї. 
38. Хусусиятҳои љарроњии кандани  дандонҳо  ва  решаҳо  дар  љоғи   
поѐн.Интихоби  тачҳизот.Усулҳо,оризаҳо, пешгирї. 
39. Оризаҳои  маҳаллї  дар  вақти љарроњии кандани  дандонҳо дар    
         љоғи  боло.Сабабҳо, клиника, ташхис, табобат. 
40. Оризаҳои  маҳаллї  дар  вақти љарроњии кандани  дандонҳо дар   
       љоғи  поѐн.Сабабҳо, клиника, ташхис, табобат. 
41. Љарроҳии реплантатсияи  дандон. Нишондод, ғайринишондод. 
      Омода намудан, марҳилаҳои  љарроҳї, оризаҳо. 
42. Хатогиҳо  ва  оризаҳо дар  табобати  љарроҳии  периодонтити   
музмин, пешгирии  онҳо. 
43. Оризаҳо  дар  вақти  душвор  баромадани  дандони  моляри  сеюми      
      љоғи  поѐн.Сабаб,ташхис  ва  табобат. 
44. Нишондод  ва  ғайринишондод  ба љарроҳии кандани  дандонҳои    
       доимї. 
 
 
 
 



III. Беморињои илтињобии фасодї, этиология, тасниф, клиника, ташхиси 
тафриќавї, топография, љарроњї, оризањо, пешгирї, табобати захми 
фасодї, табобати консервативї, гузоштани кукњои дуюминдараља 

 
 
1.  Этиология,  патогенез, таснифот, роњњои  пањншавии сирояти 

одонтогенї.беморињои илтињобии одонтогенї. минтаќаи  љоѓу рўй 
2.  Абсессњо ва флегмонањои  рўй ва гардан. Тасниф. Этиология. 
3.  Абсессњо ва флегмонањои  рўй ва гардан. Роњњои пањншавии сироят. 
4. Нишонањои  умумии  клиникии абсесс ва флегмонањо. 
Интихоби  роњи  љарроњї барои манбаи  фасод,  табобат.  
5.Флегмонаи минтаќаи назди  гўшу  мушаки  хоиш. Клиника, ташхиси   

тафриќавї.Интихоби  роњи  љарроњї барои  манбаи  фасод, табобат.  
6. Флегмонаи  минтаќаи  лунљ. Клиника, ташхиси   тафриќавї.Интихоби   

роњи   љарроњї  барои манбаи   фасод, табобат. 
7. Анатомияи  топографии минтаќаи зери чашм. Манбаи   сироят.  

Роњњои  пањншавии сироят. 
8. Анатомияи  топографии  чашмхона. Манбаи   сироят.Роњњои  

пањншавии сироят. 
9. Абсесс ва флегмонаи минтаќаи рухсора. Клиника, ташхиси  

тафриќавї.Интихоби  роњи  љарроњї барои манбаи  фасод, табобат. 
10. Лимфаденити  рўй ва гардан. Тасниф, этиология, ташхис, табобат. 
11. Остеомиелити шадиди одонтогенї. Этиология, клиника, 

ташхисгузорї, табобат. 
12. Остеомиелити музмини одонтогенї. Этиология, клиника. Табобат. 
13. Остеомиелити  баъдиосебии  љоѓњо. Этиология, патогенез, клиника, 

табобат. 
14. Хусусиятњои сохтии венањои рўй. Флебити венањои рўй: этиология, 

клиника, табобат, Роњњои пешгири.  
 
 
 
 

IV. Ташкил, усулҳои  тадқиқот, беморињои ѓадудњои луобї, беморињои 
буѓуми чаккаю љоѓи поѐн(БЧЉП), беморињои спетсификии минтаќањои 

љоѓу рўй  - сифилис, беморињои сил, актиномикоз, сўхтанї, саромоси 
илтињобї(рожистое воспаление), нома,  гайморитњо 

 
1.  Таљҳизоти  ҳуљраи  љарроҳии  дармонгоҳ.  Талаботҳои  гигиенї. 
2.  Тадқиқоти  беморон  бо  беморињои  љарроҳии  минтақаи  љоғу  рўй. 
3. Асептика  ва  антисептика  дар  амалиѐтҳои  љарроҳии рўй  ва  ковокии  
даҳон. 
4. Пешгирии   СПИД  ва  гепатити В. 
5.  Хусусиятҳои  хунтаъминкунии  минтақаи  љоғу  рўй. Таъсири  он   
      ба   равиши  протсесҳои  патологї  ва  беморї. 
6. Системаи  венозии   рўй  ва гардан. Аҳамияти  системаи  венозии   



      рўй     дар   паҳншавии   инфексия  ва   оризаҳои он. 
7. Системаи  лимфатикии  минтақаи  љоғу  рўй.  Аҳамияти  он  дар   
      протсесҳои  илтиҳобї. 
8.Паротити эпидемї. Клиника, ташхиси тафриќавї, табобат. 
9.Паротити шадиди ѓайриэпидемї. Этиология, клиника, табобат. 
10.Беморињои сангии ѓадудњои луобї. Этиология, ташхис, табобат. 
11.Носурњои ѓадудњои луобї. Механизми пайдошавї, ташхиси  
тафриќавї, табобат. 
12.Сиалодохити музмин. Этиология, клиника, табобат. 
13.Усулњои муоинаи беморон бо беморињои ѓадудњои луобї. 
14.Ташхиси клиникї ва рентгенологии бемории санги ѓадудњои луобї. 
15.Усулњои табобати бемории санги ѓадудњои луобї аз рўи љойгиршавии  
санг ва равиши беморї.  
16.Артрити шадиди осебии БЧЉП. Этиология, клиника, табобат. 
17.Этиология, клиника, ташхис, табобати артритњои БЧЉП. 
18.Этиология, клиника, табобати синдроми  дисфунксияи дардмании  
БЧЉП. 
19.Анкилозњо. Этиология, клиника, табобат. 
20.Баромади БЧЉП. Этиология, клиника, ташхис. Усулњои   
      љобаљогузорї. 
21.Контрактурањо. Намудњо, этиология, клиника, табобат. 
22.Ташхиси тафриќави синусити љавфи љоѓи боло. 
23.Синусити одонтогении љавфи љоѓи боло. Сабабњои одонтогенї.  
24.Илтињоби шадиди љавфи љоѓи боло: клиника, ташхис, ташхиси 

тафриќавї, табобат. 
25. Илтињоби музмини љавфи љоѓи боло: клиника, ташхис, ташхиси 

тафриќавї, усулњои консервативии табобат. 
26.Ташхиси тафриќави Гайморити одонтогенї ва риногенї. 
27.Аломатњои клиникии сўрохшавии ќаъри љавфи љоѓи боло. 
28.Фурункул ва карбункули рўй. Этиология. Клиника. Ташхис. 
29.Карбункули рўй. Этиология. Клиника. Ташхис.  
30. Табобати фурункул ва карбункули рўй. Оризањо. Пешгирї. 
31.Баромади БЧЉП. Этиология, клиника, ташхис. Усули љобаљокунї. 
32.Неврити асаби сегона. Этиология, клиника, табобат. 
33.Невралгияи асаби сегона. Этиология, клиника, табобат. 
34.Пластика бо бофтањои мањаллї.Нишондод ва ѓайринишондод. 
35.Аномалияи инкишоф ва деформатсияи љоѓ. 
36.Таснифот ва назарияи пайдоиши омосњо. 
37.Омосњои хушсифати бофтањои мулоими минтаќаи љоѓу рўй. 
38.Фиброма, клиника, диагностика ва табобат. 
39.Фиброматози милкњо, клиника, табобат,  
40.Эпулид, Клиника, табобат. 
41.Кистаи љоѓњо. Кистаи фоликуляри.Клиника, табобат. 
42.Кистаи радикулярї. Клиника, табобат. 
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