
Саволњои љамъбастии имтињонї барои донишљўёни курси 5-уми 
факултети стоматологї аз фанни љарроњии љоѓу рўй 

(дар соли хониши 2019 – 2020) 
 
 

I.Беҳисгардонї - таснифот, нишондод ва зиддинишондод, усулҳо, 

оризањо, анестетикҳои мавзеї  
 
1.  Таснифи  усулњои беҳисгардонии  мавзеї. 
2.Тайёр кардани дастони  љарроҳ  ва  майдони  љарроҳї  дар  шароити   
дармонгоҳ. 
3. Омода намудани  бемор  ба  амалиёти  љарроҳї  дар  шароити   
дармонгоҳ. 
4. Анестетикҳои  мавзеї барои  ичроиши  амалиётҳои  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  мавзеї  баъд  аз  ичроиши  беҳисгардонии маҳаллї,   
       тактикаи  табобатї. 
24. Анестетикҳои  мавзеї  дар  қабули  стоматологї. Таснифот. 
25. Маводҳои  рагтангкунанда  дар  анестетикҳои  маҳаллї. Мақсади   
истифода, миқдор. 
26. Заҳролудшавїҳамчун  оризаи  умумї  дар  иљроиши  беҳисгардонии  
мавзеї. 
27. Азҳушравїҳамчун  оризаи  умумї дар  иљроиши  беҳисгардонии   



       мавзеї. 
28. Коллапс  ҳамчун  оризаи  умумї дар  иљроиши  беҳисгардонии   
маҳаллї. 
29. Шоки  анафилактикии  доругї. Клиника. 
30. Шоки  анафилактикии  доругї. Ёрии  таъљилї. 
31. Таҳамулнопазирї (аллергия) дар  қабули  стоматологї. Клиника. 
      Ёрии  таъљилї. 
32.Заҳролудшавї  дар вақти  истифодаи  барзиёди  адреналин.Клиника. 
      Расонидани  ёрии  таъљилии  тиббї. 
33. Беҳисгардонии  инфилтратсионї  ва  ноқил дар  рўй  ва   ковокии   
даҳон, афзалиятнок  ва  камбудии  онҳо. 
34. Анестетикҳои  мавзеї ва   маъводҳои  доругие, ки дар    
беҳисгардонии маҳаллї  истифода   мешаванд. Лидокаин,  
септонест, ултракаин, октокаин. 
35. Намудҳои  беҳисгардонии  мавзеї,  тавсифи  онҳо (тазриќї 
  ва  ғайритазриќї). 
36. Беҳисгардонии  инфилтратсионї  дар  минтақаи  љоғу  рўй. 
Нишондод, техникаи  иљроиш,оризаҳо,усулҳои  пешгирї. 
37. Анестезияи  мавзеї  ќудратнок кардашуда, премедикатсия  дар   
бемориҳои стоматологї  дар  шароити  дармонгоҳ. 
38. Нишондод,ғайринишондод ба  беҳисгардонии  мавзеї. 
39. Усулҳои  ғайриинъексионии  беҳисгардонии  мавзеї:  
      кимиёвї, физикї, бењискунии барќї (электрообезболивание).  
Нишондод,усули иљроиш. 
40. Интихоби  беҳисгардонї  ва  тайёр намудани  бемор  ба  амалиёт  
дар  њолати доштани бемории  ҳамрав  ва дар шахсони  солхўрда. 
41. Беҳисгардонї  дар  амалиётҳои  љарроҳї  дар  љоғи  боло. 
42. Беҳисгардонї  дар  амалиётҳои  љарроҳї  дар  љоғи  поён. 
43. Топографияи  асаби дандонхонагии поён ва  усулҳои   
беҳисгардонии  он. 
44. Асаби  зеричашмї,топография,усулҳои  беҳисгардонї. Минтақаи   
иннерватсия. 
45. Топографияи  шохаи  2-юми  асаби  сегона. Минтақаи   
иннерватсия. 
46. Топографияи  шохаи  3-юми  асаби  сегона. Минтақаи   
иннерватсия. 
47. Топографияи  асаби  рўй  ва  аҳамияти  он  дар  пешгирии  оризаҳо  
ҳангоми  љарроҳї  дар  рўй. 
48. Беҳисгардонии  мавзеї  бо  усули  Вайсблат дар  сўрохии   
даврашакл. 
49. Беҳисгардонии  мавзеї  бо  усули  Вайсблат дар  сўрохии  овалї. 
50. Анестезия бо  усули  Берше-Дубов. Нишондод, усули  иљроиш. 
51. Анестетикҳои  ҳозиразамон.Технологияи  карпулї. Хусусиятҳои        
      истифодаи  он. 
 



 
52. Сабабҳои  оризаҳо ҳангоми  беҳисгардонии  мавзеї. 
Ташхис,табобат. Пешгирї. 
53. Оризаҳои  маҳаллїҳангоми беҳисгардонии  маҳаллї. Пешгирї.  
Табобат. 
54. Оризаҳои  умумїҳангоми  беҳисгардонии  маҳаллї (шок, коллапс,  
      азҳушравї). Ташхис, табобат, пешгирї. 
55. Ёрии  аввалияҳангоми  шоки  анафилактикї, чорабинињои 
табобатї  ва  реаниматсионї дар  шароити  ҳуљраи  стоматологї. 
56. Нейролептаналгезия (НЛА) дар амалиётҳои  љарроҳии  минтақаи   
      љоғу  рўй. 
57. Беҳисгардонии  умумї. 
58. Нишондод  ва хусусиятҳои  иљроиши  беҳисгардонии  умумї  дар   
амалиётҳои чарроҳї дар  рўй  ва  ковокии  даҳон. 
59. Хусусиятҳои  иљроиши  беҳисгардонии  умумї дар  беморони   
     стоматологї  дар  шароити  дармонгоҳ.Нишондод, усули  иљроиш. 
60. 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. Усулҳои  љарроҳии  табобати  периодонтити  музмин:  гемисексия. 
   Нишондод  ва  техникаи  иљроиш. 
4.  Омода намудани  бемор ба  љарроҳии кандани  дандон 
5. Интихоби  таљҳизот  дар  вақти  љарроҳии  кандани  дандонҳо  ва   
решаҳо дар кўдакон. 
6.  Усулҳои  љарроҳии  табобати  периодонтити  музмин:ампутасияи   
     реша. Нишондод  ва  техникаи  иљроиш. 
7.  Нишондод  ба  љарроҳии  кандани  дандон. 
8.  Ғайринишондод    ба  љарроҳии  кандани  дандон. 
9.  Таснифоти   асбобҳо  барои  љарроњии кандани  решањои дандонҳо  
дар  љоғи  боло ва поён.. 
10.  Хунравї  баъд  аз  љарроњии кандани  дандон. Сабаб, пешгирї,  
усулҳои  гемостаз. 
11.  Марҳилаҳои  барқароршавии  дандонхона  баъд  аз  љарроҳии   
кандани  дандон, нигоҳубини  он. 



12. Љарроҳии  кандани  дандон. Марҳилаҳои   иљроиш дар калонсолон ва 
кўдакон. 
13. Пешгирии оризаҳои  маҳаллї  дар  вақти  љарроњии  кандани    
дандонњо дар љоѓи поён. 
14.Таснифоти  амбурҳо  барои љарроњии  кандани  дандонҳо  дар  чоғи   

боло. 
15.Таснифоти  амбурҳо  барои љарроњии  кандани  дандонҳо  дар  чоғи   
поён. 
16. Аҳамияти  сохти  анатомии дандонҳои  љоғи боло  ва  поён дар   
вақти  кандани  он. 
17. Усулҳои  љарроњии кандани  дандонҳо  ва  решаҳо  дар  љоғи  боло. 
       Асбобњо. 
18. Чарроҳии  кандани дандонњои ашкии  калони  љоғи  боло. 
19. Усулҳои  кандани  дандонҳо  ва  решаҳо  дар  чоғи  поён. 
20. Усули  мураккаби  љарроњии кандани  дандонҳо  ва  решаҳои  онњо. 
21. Дистопия ва  ретенсия. Намудҳо, сабаб,нишондод  ба љарроњии  
кандан. 
22. Табобати  ретенсияи дандонҳо.Хусусиятҳои љарроњии кандани   
дандонҳои  ретенсияшуда. 
23. Ташхис, табобат ва пешгирии оризаҳое,ки  дар  вақти љарроњии  
       кандани  дандон  ба  вуљуд  меоянд. 
24.  Оризаҳое, ки баъд  аз  љарроњии кандани  дандон  ба  вуљуд   
меоянд.Сабаб, ташхис, пешгирї. 
25. Пешгирии оризаҳои  маҳаллї  дар  вақти  љарроњии  кандани    
     дандонҳо дар  љоғи  боло. 
26. Хусусиятҳои љарроњии кандани  дандон  ва  решаи онҳо  бо  элеватор. 
27. Алвеолит. Сабаб, клиника, ташхис,ташхиси  дифференсиалї, табобат. 
28. Оризаҳои  љарроҳии  кандани  дандон: шикасти  дандон ё   
реша,фурўравии  реша  ба  бофтаҳои  мулоим.Сабаб, тактикаи  табиб. 
29. Оризаҳои љарроҳии  кандани  дандон: шикасти  қисмати  шохаи   
алвеолярї. Осеби  бофтаҳои  мулоим.Сабабҳо, тактикаи  табиб. 
30. Оризаҳои чарроҳии  кандани  дандон: сўрохшавии қаъри  чавфи љоғи   
боло  ва  тела  додани  реша  ба  он. Сабабҳо.Ташхис. Тактикаи  табиб. 
31.  Оризаҳои љарроҳии  кандани  дандон: хунравии   
дандонхонаги. Сабабҳо (мавзеї, умумї). Тактикаи  табиб. Усулҳои   
маҳалли  ва  умумии  хунмаънкунии  хунравии  дандонхонагї.  
Пешгири. 
32.  Оризаҳои љарроҳии  кандани  дандон: алвеолит, остеомиелити   
чузъии дандонхона. Сабаб  ва  омилҳо. Клиника. Табобат. 
33. Оризаҳои љарроҳии  кандани  дандон: канори тези алвеола, лучшавии  
қисми  алвеола. Сабабҳо. Клиника, ташхис, табобат. 
34. Љисмҳои  бегона (решаи  дандонҳо, маъводи пломбакунанда) љавфи   
      љоғи  боло  канали  љоғи  поён.Ташхис. Нишондод  ба  табобати 
чарроҳи. 



35. Периостити  одонтогении  љоғҳо.Сабаб, патогенез, анатомияи 
патологи дар калонсолон ва кўдакон. 
36.  Ҳолатҳои  клиникии маҳалли  ва  умумии периостити  одонтогении   
чоғҳо аз  чиҳати  чойгиршави. 
37. Абссеси  коми: сабаб, клиника,ташхис, табобат. 
38. Табобати  периостити  шадиди  фасодии  љоғҳо. Натиља, оризаҳо. 
39. Ташхиси  дифференсиалии  периодонтити  шадид, периостит ва   
остеомиелити  одонтогении љоғҳо. 
40. Душвор  баромадани  молярҳои  сеюми  поёнї.  
Сабабҳо. Клиникаи  перикоронити  шадиди  серозї  ва  фасодї. 
41. Периостити  ретромолярї. Клиника, табобат. 
42. Ҳолатҳои  клиникї  ва  рентгенологии перикоронити  музмин   
ҳангоми  душвор  баромадани  дандонҳои  сеюми моляри поёнї. 
43. Табобати  перикоронити фасодї ва периостити ретромолярї 
ҳангоми душвор баромадани дандонҳои сеюми моляри поёнї. 
44. Нишондод  барои љарроњии кандани  моляри  сеюми  љоғи  поён  
ҳангоми  душвор баромадани  он ва усулҳои  љарроҳии  он. 
45. Коркарди  захм  баъд аз љарроњии кандани дандон ва нигоҳубини он. 
46. Оризаҳо  дар  вақти  љарроҳии  кандани  дандон, тактикаи табобатї. 
47. Намудҳои буриш дар вақти љарроҳии мураккаби кандани дандонҳо. 
48. Хусусиятҳои љарроњии кандани дандонҳо ва решаҳо дар љоғи боло. 
Интихоби таљҳизот.Усулҳо,оризаҳо, пешгирї. 
49. Хусусиятҳои љарроњии кандани  дандонҳо ва решаҳо дар  љоғи   
поён. Интихоби тачҳизот.Усулҳо,оризаҳо, пешгирї. 
50. Хусусиятҳои љарроњии  кандани  дандонҳои ”ақл” дар  љоғи  поён  ва   
боло. Техникаи  иљроиш, оризаҳо  ва  роҳҳои  пешгирии  он. 
51. Љарроњии кандани  мураккаби  дандонҳо  ва  решаҳо (бо истифодаи   
бормашина). 
Техникаи  иљроиш,оризаҳо. Пешгирї. 
52. Хусусиятҳои  љарроњии кандани  дандон  дар  беморони  бемории   
ҳамрав дошта(бемориҳои  хун,СРД, системаи  эндокринї). 
53. Оризаҳои  мавзеї  дар  вақти љарроњии кандани  дандонҳо дар    
         љоғи  боло.Сабабҳо, клиника, ташхис, табобат. 
54. Оризаҳои  мавзеї  дар  вақти љарроњии кандани  дандонҳо дар   
       љоғи  поён.Сабабҳо, клиника, ташхис, табобат. 
55. Перфоратсияи  шадиди  қаъри љавфи  љоғи  боло  дар  вақти    
      љарроҳии кандани  дандон.Сабабҳои  пайдоиш, усулҳои  ташхис,  
тактикаи  табиб. 
56. Сепаратсияи  коронорадикулярї. Нишондод, усули  иљроиш. 
57. Хусусиятҳои  иљроиши  арроҳии  гранулэктомия  дар  қисматҳои   
       гуногуни  љоғҳо.Намудҳои  буришҳо.Оризаҳо, пешгирї. 
58. Љарроҳии реплантатсияи  дандон. Нишондод, ғайринишондод. 
      Омода намудан, марҳилаҳои  љарроҳї, оризаҳо. 
 
59. Хатогиҳо  ва  оризаҳо дар  табобати  љарроҳии  периодонтити   



музмин, пешгирии  онҳо. 
60. Оризаҳо  дар  вақти  душвор  баромадани  дандони  моляри  сеюми      
      љоғи  поён.Сабаб,ташхис  ва  табобат. 
61. Нишондод  ва  ғайринишондод  ба љарроҳии кандани  дандонҳои    
       доимї. 
62. Љарроҳии  периостотомия. 
 
 
 
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. 
5.  Анатомияи топографии секунљаи зери  љоѓ. Манбаи  сироят.  Роњњои 

пањншавии сироят. 
 6. Анатомияи топографии ќаъри ковокии  дањон. Манбаи  сироят. 

Роњњои пањншавии сироят.       
7. Флегмонаи  ќаъри ковокии дањон. Клиника, ташхиси  тафриќавї.                                                                                                                                   
Интихоби  роњи  љарроњї барои манбаи  фасод,  табобат.  
8. Анатомияи топографии минтаќаи  назди  гўшу  мушаки  хоиш. 

Манбаи   сироят. Роњњои  пањншавии сироят. 
9.Флегмонаи минтаќаи назди  гўшу  мушаки  хоиш. Клиника, ташхиси   

тафриќавї.Интихоби  роњи  љарроњї барои  манбаи  фасод, табобат.  
10.  Анатомияи топографии минтаќаи  лунљ. Манбаи   сироят.  Роњњои  

пањншавии сироят. 
11. Флегмонаи  минтаќаи  лунљ. Клиника, ташхиси   

тафриќавї.Интихоби   роњи   љарроњї  барои манбаи   фасод, табобат. 
12. Анатомияи   топографии   фазои болшаклу ком ва чуќуричаи зери 

чакка. Манбаи   сироят.  Роњњои   пањншавии   сироят. 
13. Флегмонаи   фазои  болшаклу ком  ва  чуќуричаи  зери чакка.  

Клиника, ташхиси   тафриќавї.Интихоби  роњи   љарроњї   барои  
манбаи  фасод, табобат. 

14. Анатомияи  топографии минтаќаи зери чашм. Манбаи   сироят.  
Роњњои  пањншавии сироят. 

15. Флегмонаи  минтаќаи  зери  чашм. Клиника, ташхиси тафриќавї. 
Интихоби   роњи   љарроњї  барои манбаи   фасод, табобат. 
16.Анатомияи  топографии минтаќаи  чакка. Манбаи   сироят.Роњњои  

пањншавии сироят. 
17. Флегмонаи минтаќаи  чакка. Клиника,  ташхиси тафриќавї. 
Интихоби   роњи   љарроњї  барои манбаи   фасод, табобат. 



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

19. Абсесс ва флегмонаи   чашмхона. Клиника,  ташхиси тафриќавї. 
Интихоби   роњи   љарроњї  барои манбаи   фасод, табобат. 
20. Анатомияи топографии   фазои болшаклу  љоѓи поён.  Манбаи  

сироят. Роњњои рањншавии  сироят. 
21. Флегмонаи  фазои болшаклу  љоѓи поён. Клиника, ташхиси 

тафриќавї. Интихоби  роњи  љарроњї  барои манбаи фасод, табобат. 
22. Анатомияи  топографии  фазои  назди  њалќ. Манбаи  сироят. Роњњои 

пањншавии  сироят. 
23. Абсесс ва флегмонаи фазои  назди  њалќ. Клиника, ташхиси  

тафриќавї. Интихоби  роњи  љарроњи барои манбаи фасод, табобат. 
24. Абсесс ва флегмонаи  секунљаи  зери манањ. Клиника, ташхиси 

тафриќавї. 
25. Абсесс  ва флегмонаи  секунљаи  зери  манањ. Интихоби  роњи  

љарроњї барои манбаи  фасод, табобат. 
26. Анатомияи топографии  минтаќаи  рухсора. Манбаи  сироят. Роњњои 

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

тафриќавї.Интихоби  роњи  љарроњї барои манбаи  фасод, табобат. 
28. Анатомияи топографии чуќуричаи зери чакка. Манбаи сироят. 

Роњњои пањншавии  сироят. 
29. Абсесс ва флегмона чуќуричаи зери чакка. Клиника,ташхиси 

тафриќавї.  Интихоби  роњи  љарроњї барои манбаи  фасод, табобат.      
30. Флегмонаи пусидаю некротикии ќаъри кавокии дањон(ангинаи 

Людвиг). Анатомияи топографии ќаъри ковокии дањон. Манбаи  
сироят ва  хислати  микрофлора. 

31. Флегмонаи пўсидаю некротикии ќаъри кавокии дањон(ангинаи  
Людвиг).  Клиника. Ташхиси тафриќави. Оризањо.Интихоби  роњи  
љарроњї барои манбаи  фасод, хусусиятњои  табобат. 
32. Оризањои абсесс ва флегмонањо. Нишонањои клиникї, ташхисгузорї.  
33. Лимфаденити  рўй ва гардан. Тасниф, этиология, ташхис, табобат. 
34. Аденофлегмонаи  минтаќањои  љоѓу рўй. Клиника. Ташхиси 

тафриќавї. Табобат. 
35. Остеомиелити шадиди одонтогенї. Этиология, клиника, 

ташхисгузорї, табобат. 
36. Остеомиелити музмини одонтогенї. Этиология, клиника. Табобат. 
37. Остеомиелити  баъдиосебии  љоѓњо. Этиология, патогенез, клиника, 

табобат. 
38. Остеомиелити  гематогении љоѓњо. Этиология, патогенез, клиника, 

табобат. 
39. Хосиятњои рентгенологї дар остеомиелити шадид, зершадид ва 

музмини  љоѓњо. 
40. Принсипњои умумии табобати беморон  бо абсесс ва флегмонањо. 
41. Табобати захмњои фасодии бади кушодани абсесс ва флегмонањои 

назди љоѓї вобаста ба раванди захм. 



42. Оризањои беморињои илтињобии одонтогении минтаќањои љоѓу рўй. 
Медиастенити одонтогенї. Клиника, ташхис, табобат.  

43. Нишондодњо барои бистарї, беморони калонсол бо беморињои 
илтињобии минтаќаи љоѓу рўй. 

44. Ташхиси топикии флегмонањои назди љоѓї дар асоси аломатњои 
мањаллї. 

45. Принсипњои умумии табобати љарроњии абсессхо ва флегмонањои рўй 
ва гардан. 

46. Хусусиятњои  гузаронидани буриш дар кушодани абсессњо ва 
флегмонањои  минтаќаи  љоѓу рўй. 

47. Анатомияи топографии минтаќаи зери мушаки хоиш. Манбаи 
сироят. Роњњои пањншавии  сироят. 

48. Флегмонаи минтаќаи зери мушаки хоиш. Клиника, ташхиси 
тафриќавї.. Интихоби роњи љарроњї барои манбаи фасод, табобат. 

49. Медиастенити одонтогенї. Сабаби пайдошавї, клиника, ташхис, 
табобат, Роњњои  пешгирї. 

50. Флебити венањои рўй. Нишонањои клиникї, ташхис, табобат.  
Оризањо.  

51. Хусусиятњои сихтии венањои рўй. Флебити венањои рўй: этиология, 
клиника, табобат, Роњњои пешгири.  

52. Оризаи сирояти шадиди одонтогенї. Тромбози синуси ѓор.  
Оризањои дохили косањонаи  сар. 

53. Оризањои беморињои илтињобии минтаќаи љоѓу рўй. Сепсис. 
Клиника, ташхис, табобат. Шоки  септикї. 

54. Оризањои дохили косахонаи сар дар сирояти одонтогении бофтањои 
минтаќаи љоѓу рўй. Этиология, клиника, ташхис, табобат, дурнамо. 

55. Оризањои менингиалї  дар абсессњо ва флегмонањои рўй ва гардан. 
 
 
 

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

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

 
1 .  Ташкили қабули  беморони  чарроҳї, ҳуљљатҳои  бақайдгирї  ва   
ҳисоботї. 
2.  Таљҳизоти  ҳуљраи  љарроҳии  дармонгоҳ.  Талаботҳои  гигиенї. 
3.  Тадқиқоти  беморон  бо  беморињои  љарроҳии  минтақаи  љоғу  рўй. 
4.  Усулҳои  махсуси  тадқиқоти   беморон    бо  бемориҳои  љарроҳии          
     минтақаи  љоғу  рўй. 
5.   Электроодонтоташхис. 
6.   Рентгенографияи  беморон  бо  бемориҳои  љарроҳии          
      минтақаи  љоғу  рўй.  
7.  Усулҳои  тадқиқоти  функсияи  хоиш  ва  фурўбарии  беморон   бо   
      бемориҳои  љарроҳии минтақаи  љоғу  рўй.  



8. Асептика  ва  антисептика  дар  амалиётҳои  љарроҳии рўй  ва  ковокии  
даҳон. 
9. Деонтология   ва  этикаи   табибї. 
10.  Пешгирии   СПИД  ва  гепатити В. 
11.  Фазоҳои   насљї   ва  аҳамияти  онњо дар  протсесҳои   
      илтиҳобї. Хизмати В.Ф. Войно-Ясенецкий  дар  омўзиши    
      протсесҳои  илтиҳобии  рўй  ва  гардан. 
12.  Хусусиятҳои  хунтаъминкунии  минтақаи  љоғу  рўй. Таъсири  он   
      ба   равиши  протсесҳои  патологї  ва  беморї. 
13. Системаи  венозии   рўй  ва гардан. Аҳамияти  системаи  венозии   
      рўй     дар   паҳншавии   инфексия  ва   оризаҳои он. 
14. Системаи  лимфатикии  минтақаи  љоғу  рўй.  Аҳамияти  он  дар   
      протсесҳои  илтиҳобї. 
15. Илтињоби саромоси(рожа) минтаќањои љоѓу рўй. Клиника, равиш, 

табобат. 
16. Актиномикози рўй ва гардан. Этиология,  тасниф. 
17.Актиномикози рўй ва гардан. Клиника, ташхис, табобат. 
18.Иллати сифилитикии узвњои ковокии дањон ва љоѓњо. Клиника,  
ташхиси тафриќавї, табобат. 
19.Иллати силии(туберкулёзии) узвњои ковокии дањон ва љоѓњо.  
Клиника, ташхиси тафриќавї, табобат. 
20.Паротити эпидемї. Клиника, ташхиси тафриќавї, табобат. 
21.Паротити шадиди ѓайриэпидемї. Этиология, клиника, табобат. 
22.Сиалоденити музмини интерститсиалї. Этиология, клиника, табобат. 
23.Беморињои сангии ѓадудњои луобї. Этиология, ташхис, табобат. 
24.Сиалоденити музмини паренхиматозї. Клиника, ташхис, табобат. 
25.Носурњои ѓадудњои луобї. Механизми пайдошавї, ташхиси  
тафриќавї, табобат. 
26.Сиалодохити музмин. Этиология, клиника, табобат. 
27.Усулњои муоинаи беморон бо беморињои ѓадудњои луобї. 
28.Беморињои сангии ѓадудњои луобї. Этиология, ташхис, патогенез.  
Клиникаи саршавї ва дери марњилаи ин беморї. 
29.Ташхиси клиникї ва рентгенологии бемории санги ѓадудњои луобї. 
30.Усулњои табобати бемории санги ѓадудњои луобї аз рўи љойгиршавии  
санг ва равиши беморї.  
31.Паротити ќалбакии  Герсеберг. Клиника, ташхис табобат. 
32.Артрити шадиди осебии БЧЉП. Этиология, клиника, табобат. 
33.Артритњои музмини ѓайриспетсификии БЧЉП. Клиника, ташхис,  
табобат. 
34.Этиология, клиника, ташхис, табобати артритњои БЧЉП. 
35.Этиология, клиника, табобати синдроми  дисфунксияи дардмании  
БЧЉП. 
36.Анкилозњо. Этиология, клиника, табобат. 
37.Баромади БЧЉП. Этиология, клиника, ташхис. Усулњои   
      љобаљогузорї. 
38.Усулњои тадќиќоти БЧЉП. 



39.Контрактурањо. Намудњо, этиология, клиника, табобат. 
40.Анатомияи љавфи љоѓи боло. 
41.Ташхиси тафриќави синусити љавфи љоѓи боло. 
42.Синусити одонтогении љавфи љоѓи боло. Сабабњои одонтогенї.  
43.Илтињоби шадиди љавфи љоѓи боло: клиника, ташхис, ташхиси 

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

тафриќавї, усулњои консервативии табобат. 
45. Табобати љарроњи илтињобии музмини љавфи љоѓи боло: нишондод, 

марњилањои љарроњї. 
46. Усулњои пластики пўшидани сўрохии ќаъри љавфи љоѓи боло. 
47.Ташхиси тафриќави Гайморити одонтогенї ва риногенї. 
48.Аломатњои клиникии сўрохшавии ќаъри љавфи љоѓи боло. 
49.Тактикаи духтур њангоми сўрохшавии ќаъри љавфи љоѓи бол обо љой 

доштани гайморит. 
50.Чорањо бар зид ва пешгирии сирояти дохилибеморхонагї. 
51.Усулњои тадќиќоти рентгенологї њангоми беморињои илтињобии 

љоѓу рўй. Нишондодњо.  
52.Фурункул ва карбункули рўй. Этиология. Клиника. Ташхис. 
53.Карбункули рўй. Этиология. Клиника. Ташхис.  
54. Табобати фурункул ва карбункули рўй. Оризањо. Пешгирї. 
55.Усулњои љарроњї ва омода сохтани ковокии дањон барои 

протезгузорї. 
56.Равандњои махсуси минтаќањои љоѓу рўй. 
57.Анкилозњо. Этиология, клиника, табобат. 
58.Баромади БЧЉП. Этиология, клиника, ташхис. Усули љобаљокунї. 
59.Неврити асаби сегона. Этиология, клиника, табобат. 
60.Невралгияи асаби сегона. Этиология, клиника, табобат. 
 
 
 
 
 
Мудири кафедраи ЉЉР н.и.т.,дотсент                     Љонибекова Р.Н. 


