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Саволҳои имтиҳонии пушида барои курси 3 факултаи стоматологӣ 

1. Пешгирӣ чист? 
2. Намуд ва методҳои пешгирӣ? 
3. Нишондиҳандаҳои баҳогузории самаранокии пешгирӣ. 
4. Ташкили пешгирӣ дар байни кӯдакон ва калонсолон. 
5. Унсурҳои асептика ва антисептика. 
6. Методҳои стерилизатсияи асбобҳо.  
7. Методҳо барои муайян кардани стерилнокии асбобҳо. 
8. Шикоятҳо ва анамнези бемор?  
9. Маълумот оид ба муоинаи зоҳирӣ? 
10. Асбобҳо барои муоинаи ковокии даҳон. 
11. Чи гуна ҳолати дандонҳо дар картаҳои амбулаторӣ қайд карда 

мешавад. 
12. Услҳои муайян кунии ҳолати  психоэмосионалии кӯдакон вобаста 

ба синну сол.  
13. Таснифоти осилаҳои Классификатсияи таҳшинҳои дандонӣ ва 

тавсифи онҳо. 
14. Методҳои баҳогузории ҳолати гигиении ковокии даҳон. 
15. Мафҳуми галитоз. 
16. Намуҳои беҳдоштии ковокии даҳон. 
17. Усулҳо ва воситаҳои беҳдоштии шахсии ковокии даҳон вобаста аз 

сину сол. 
18. Маърифати беҳдоштӣ чист ва намудҳои гузаронидани онҳо. 
19. Мафҳуми терминҳои муосири беҳдоштии шахсии ковокии даҳон 

диҳед. 
20. Мафҳуми марҳилаҳои беҳдоштии шахсии ковокии даҳон ва пай дар 

ҳами онҳо. 
21. Гузориши эмали, ва тавсифи он. 
22. Роҳҳои, ки дар эмал моддаҳои  минералӣ мегузарад. 
23. Мазмуни просесҳои мубодила дар эмали дандон барои 

гуазаронидани чорабиниҳои пешгирӣ. 
24. Мафҳуми  де- ва реминерализатсия. 
25. Мазмуни оби даҳон.  
26. Кариеси дандон чист. 
27. Нақшаи патогенези кариес. 
28. Чи гуна ва дар куҷо пешгирии антенаталӣ гузаронида мешавад? 
29. Ғизои кӯдакон ва зани ҳомила чи гуна бояд бошад? 
30. Кариеси дандон чист. 
31. Нақшаи патогенези кариес.  
32. Пешгирии бемориҳои стоматологии якумин дараҷа ба чи равона 

карда мешавад.  Мисол биёред. 
 



33. Пешгирии бемориҳои стоматологии дуюмин дараҷа ба чи равона 
карда мешавад.  Мисол биёред. 

34. Пешгирии бемориҳои стоматологии сеюмин дараҷа ба чи равона 
карда мешавад.  Мисол биёред. 

35. Кутикулаи дандон ва вазифаи он.  
36. Пелликулаи дандон ва вазифаи он. 
37. Ҳосилаҳои, ки дар сатҳи дандон пайдо мешавад номбар кунед. 

Кадоме  аз онҳо минералнок мебошанд. 
38. Дандонҳоро дар формулаи дандонҳо гузоред. Намудҳо. 
39. Принсипҳои стерилизасия дар автоклав. Кадом асбобҳоро ва 

ҳангоми кадом ҳарорат таъмиз гардонида мешавад. 
40. Принсипҳои стерилизасия дар стерилиаторӣ гласперленӣ. Кадом 

асбобҳоро ва ҳангоми кадом ҳарорат таъмиз гардонида мешавад. 
41. Сохтмони утоқи пешгирии бемориҳои стоматологӣ.  
42. Тавсифи асбобҳои стоматологӣ (зонди  стоматологӣ,  пинсети 

стоматологӣ,   оиначаи стоматологӣ).  
43. Мӯҳлати баромадани дандонҳо. 
44. Фарқияти дандонҳои муваққати аз доими. 
45. Нақши ҳосилаҳои рӯи дандон дар пайдоиши кеариес ва бемориҳои 

пародонт. 
46. Воситаҳои асосии беҳдоштии ковокии даҳон. Тавсиф.Таркиб. 
47. Таснифоти шуткаҳои дандоншуй.  
48. Усулҳои тозакунии дандонҳо. Пай дар ҳами тозакунии дандонҳо 

ҳангоми усули стандартӣ. 
49. Воситаҳои ёридиҳандаи (иловагии) беҳдоштии ковокии даҳон.  

Тавсиф. Таъин кардани онҳо.Таркиб. 
50. Қисмҳои зарароварро, ки дар таркиби хамираҳои дандоншуй вуҷуд 

доранд номбар кунед. 
51. Индекси беҳҳдоштии Федорова-Володкиной. 
52. Масъалаҳои табобати реминералноккунанда ва нишондодҳои он 

барои истифодабарӣ. 
53. Маҳлулҳои реминералноккунанда, ки дар таркиби он фтор доранд 

(%), ва методикаи истифодабарии онҳо. 
54. Маҳлулҳои реминералноккунанда, ки дар таркиби он калсий 

доранд (%), ва методикаи истифодабарии онҳо. 
55. Методикаи истифодабарии маҳлули реминералноккунандаи аз рӯи 

Леус-Боровский. 
56. Фторлак, таркиб, хусусият, методикаи иҷроиш. 
57. Муайянкунии ҳолати беҳдоштии ковокии даҳон аз рӯи Пахомов. 
58. Муайянкунии ҳолати беҳдоштии ковокии даҳон аз рӯи Грин-

Вермиллион. 
59. Муайянкунии индекси OIH-S. 
60. Муайянкунии  индекси беҳдоштии  Силнес-Лоу. 
61. Намудҳои ҳосилаҳои саҳти рӯи дандон, ҷойгиршавии онҳо ва 

роҳҳои минералнокшавӣ. 



62. Вазифаҳои оби даон, таркиб. 
63. Индекс барои баҳододиҳии чирки рӯи дандон барои хурдсолон аз 

рӯи Э.М. Кузьмина. 
64. Индекси босамарии беҳдоштии ковокии даҳон (PHP). 
65. Мафҳуми бедоштии шахсии ковокии даҳон. Тозакунии назоратӣ 

чист ва ки инро мегузаронад. 
66. Шуткаҳои дандоншуй чи фарқият доранд. 
67. Чанд дараҷаҳои сахтии шеткаҳои дандоншуй вуҷуд дорад. Кадом 

аз онҳо шумо барои истифодабарии кӯдакон тавсия медиҳед. 
Шуткаҳои дандоншуйро бади чанд ваъқт иваз кардан лозим. 

68. Аз давраи баромадани дандонҳои муваққати чи гуна онҳоро тоза 
кардан лоим. Аз кадом синни соли кӯдак хамираҳои гелӣ истифода 
бурдан мумин. 

69. Дандонковакҳо, намудҳо ва теҳникаи иҷроиш. 
70. Риштаҳои барои дандон (флоссҳо) намудҳо, таркиб ва техникаи 

иҷроиш. 
71. Шуткаҳои бани дандонӣ (ершикҳо), техникаи иҷроиш. 
72. Шуткаҳо барои забон, намудҳо ва теҳникаи иҷроиш. 
73. Намудҳои ҷайқонакҳо барои ковокии даҳон. Таркиб. Нишондод 

барои истифодабарӣ. Методикаи истифодабарӣ. 
74. Таснифоти хамираҳои дандоншуй; 
75. Сохти шуткаи дандоншуй ва тавсифи сохторҳои он. 
76. Ирригаторҳо  (намудҳо, тартиботи кор ва нишондод барои 

истифодабарӣ); 
77. Сақичҳо (таркиб, хусусиятҳо, механизм, тавсия барои 

истифодабарӣ). 
78. Интихоби индивидуалии воситаҳо барои беҳдоштии ковокии даҳон 

барои кӯдакон;  
79. Интихоби индивидуалии воситаҳо барои беҳдоштии ковокии даҳон 

ҳангоми кариеси дандонҳо;  
80. Интихоби индивидуалии воситаҳо барои беҳдоштии ковокии даҳон 

ҳангоми гингивити катаралӣ ва пародонтит;  
81. Интихоби индивидуалии воситаҳо барои беҳдоштии ковокии даҳон 

ҳангоми гингивити системавии гипертрофикӣ; 
 Интихоби индивидуалии воситаҳо барои беҳдоштии ковокии даҳон 
ҳангоми нуқсонҳои ғайрикариесӣх; 
 Хусусиятҳои гузаронидани чорабиниҳои бедоштӣ дар ковоии 
даҳон ҳаноми мавҷуд будани аппаратҳои  ортодонтӣ. 

82. Кадом компонентҳои зиддикариесиро ба таркиби хамираҳои 
дандоншуи ворид мекунанд.  

83. Кадом компонентҳои зиддиилтиҳобиро ба таркиби хамираҳои 
дандоншуи ворид мекунанд.  

84. Барои истифодабарӣ кадом ҷайқонакҳо тавсия дода мешавад дар 
ноҳияҳои, ки дар оби нушоки он фтор кам аст.  

85. Маънои ҳолати кариесогеннӣ дар ковокии даҳон чист? 



86. Мафҳуми  кариесустуворӣ ва ғарикариесустувории эмали дандон. 
87. Нақши базоқ дар ташкил ёфтани  кариесустворӣ. 
88. Услоҳи  ташҳисгузории кариесустувории эмал. 
89. Омори  кариеси дандон (индесҳоро номбар кунед) 
90. Мафҳуми: (паҳншавӣ, КПК, кп, кп п). 
91. Мафҳуми: (зиёдшавӣ ва редуксияи шиддатнокии кариес). 
92. Муаяйн намудани дараҷаҳои фаъолнокии просесҳои кариес аз рӯи 

Т.Ф.Виноградова.   
93. Мафҳуми деминерализасияи ҷузъии эмал. 
94. Усулҳои муайянкунии  деминерализасияи ҷузъии эмал. 
95. Пешгирии деминерализасияи ҷузъии эмал. 
96. Усулҳои табобати реминералноккунанда. 
97. Кадом усулҳо ба пешгирии умумии кариес доҳил меаванд. 
98. Усулҳои эндогении пешгирии  кариес. 
99. Воситаҳои эндогении пешгирии кариес. 

100. Истифодабарии системавии фторидҳо: механизми таъсири 
фторидҳо, нишондод, ғаринишондод. 

101. Истифодабарии системавии фторидҳо: воямуайянкунӣ, методикаи 
иҷроиш, босамарӣ. 

102. Кадом усулҳо ба пешгирии  экзогении кариеси дандонҳо доҳил 
меаванд. 

103. Фиссураҳои дандон. Варианти морфологии фиссураҳо. 
104. Методҳои тадқиқи сатҳи хояндаи дандон. 
105. Герметизасияи фиссураои дандон. Усулҳо, нишондод ва  

ғайринишондод барои гузаронидани ерметизасия. 
106. Пешгирии нуқсонҳои ғариариеси, ки пеш аз баромадани дандонҳо 

пайдо мешаванд. 
107. Пешгирии нуқсонҳои ғариариеси, ки пас аз баромадани дандонҳо 

пайдо мешаванд. 
108. Сохт ва тариби  химиявии эмал, хусусияти эмал. 
109. Пай дар ҳам, муҳлати баромадани дандонҳои муввақатӣ.  
110. Пай дар ҳам, муҳлати баромадани дандонҳои  доимӣ. 
111. Сабабҳо ва шаоитҳои ҷараёнирии кариеси дандонҳо чун мавқеи 

пешгирии якумин дараҷа. 
112. Оби даҳон: таркиб, ҳаҷм, тақсимшавӣ ва  ҷойивазкунии дар 

ковокии даҳон. 
113. Соҳт ва хусусияти оби даҳон, тавсифи базоқ дар ҳолати ором ва 

баоқи, ки стимулясия када шуд. 
114. Намудҳои  фиссураҳои дандон расм кашед. 
115. Рӯйхати маводҳои муосир барои герметизасияи фиссураҳо гузоред.  
116. Назарияи муосири  табиати пайдоиши кариес. 
117. Пешгирии замонавии кариеси дандонҳо ба чи равона кард 

шудааст. 
118. Усулҳои баҳодиҳии ҳолати ва кариесустувории эмали дандонҳо. 

CRT (colourreactiontime) – давраи реаксияи ранга  (Боасоскардани 



логикӣ. Мавод ва таҷҳизот. Методикаи иҷрроиш. Бақайдгирии 
натиҷаҳо. Интерпретасияи натиҷаҳо) 

119. Усулҳои баҳодиҳии ҳолати ва кариесустувории эмали дандонҳо. 
ТКЭ (тести  кариесуствории эмал). (Окушко В.Р., 1984). 
(Боасоскардани логикӣ. Мавод ва таҷҳизот. Методикаи иҷрроиш. 
Бақайдгирии натиҷаҳо. Интерпретасияи натиҷаҳо) 

120. Усулҳои баҳодиҳии ҳолати ва кариесустувории эмали дандонҳо. 
Рефлектометрияи лазерӣ (Грисимов В.П.,1991). (Боасоскардани 
логикӣ. Мавод ва таҷҳизот. Методикаи иҷрроиш. Бақайдгирии 
натиҷаҳо. Интерпретасияи натиҷаҳо) 

121. Усулҳои баҳодиҳии ҳолати ва кариесустувории эмали дандонҳо. 
Электрометрия (Иванова ГГ., 1984; Жорова И.А., 1989). 
(Боасоскардани логикӣ. Мавод ва таҷҳизот. Методикаи иҷрроиш. 
Бақайдгирии натиҷаҳо. Интерпретасияи натиҷаҳо)  

122. Усулҳои баҳодиҳии ҳолати ва кариесустувории эмали дандонҳо. 
(Боасоскардани логикӣ. Мавод ва таҷҳизот. Методикаи иҷрроиш. 
Бақайдгирии натиҷаҳо. Интерпретасияи натиҷаҳо) 

123. Схемаи этиотропии пешгирии кариесро кашед, ки аз марҳилаҳои 
патогенези кариес, масъаҳо ва усулҳо иборат бошад.         

124. Мафҳуми ва методикаи фторкунии ҷуқурро тасвир намоед. 
125. Пешгирии бемориҳои пародонт. Муносибат. 
126. Факторҳои хавфи пайдоиши бемориҳои пародонт.  
127. Усулҳо ва воситаҳои пешгирии бемориҳои пародонт. 
128. Чорабиниҳои комплексии  оид ба пешгирии бемориҳои пародонт. 
129. Паҳншавии бемориҳои пародонт чи гуна муайян карда мевавад? 
130. Баҳодиҳии индексии ҳолати пародонт (  РI ТУТ). 
131. Баҳодиҳии индексии ҳолати пародонт (СРIТN). 
132. Баҳодиҳии индексии ҳолати пародонт  (КПИ) (индекси 

пародонталии комплексӣ) 
133. Баҳодиҳии индексии ҳолати пародонт ( РМА). 
134. Баҳодиҳии индексии ҳолати пародонт ( УСП) (сатҳи ёридиҳии 

стоматолоӣ) 

135. Баҳодиҳии индексии ҳолати пародонт ( индекси милкӣ GI )(Loe, 
Silness).  

136. Индекси бемориҳои периодонт PDI  (Ramfjord, 1959) 
137. Марҳилаҳои беҳдоштии касбии ковокии даҳон.  
138. Тавсифи воситаҳо, ки дар  беҳдоштии касбии ковокии даҳон 

истифода бурда мешавад.  
139. Тавсифи ашёҳое, ки дар  беҳдоштии касбии ковокии даҳон 

истифода бурда мешавад.  
140. Усули механикии датстӣ, ки дар беҳдоштии касбии ковокии даҳон 

истифода бурда мешавад.  
141. Тавсифи асбобҳои дастӣ, ки  ҳангоми беҳдоштии касбии ковокии 

даҳон истифода бурда мешавад.  



142. Нишондод ва ғайринишондод барои усули дастиӣ, ки ҳангоми 
беҳдоштии касбии ковокии даҳон истифода бурда мешавад.  

143. Усули беҳдоштии касбии ковокии даҳон, ки бо ёрии дастгоҳҳо 
истифода бурда мешавад.  

144. Таснифоти дастгоҳҳои барқӣ, ки ҳангоми беҳдоштии касбии 
ковокии даҳон истифода бурда мешавад.  

145. Асосҳои таъсири кори скалерҳои  магнитостриксионӣ, ки ҳангоми  
беҳдоштии касбии ковокии даҳон истифода бурда мешавад.  

146. Принцип действия магнитострикционных скалеров.  
147. Асосҳои таъсири скалерҳои  садоӣ, ки ҳангоми  беҳдоштии касбии 

ковокии даҳон истифода бурда мешавад.  
148. Асосҳои таъсири скалерҳои  ултросадоӣ, ки ҳангоми  беҳдоштии 

касбии ковокии даҳон истифода бурда мешавад.  
149. Асосҳои таъсири скалерҳои  пезобарқӣ, ки ҳангоми  беҳдоштии 

касбии ковокии даҳон истифода бурда мешавад.  
150. Асосҳои таъсири дастгоҳҳои Аэрфлоу, ки ҳангоми  беҳдоштии 

касбии ковокии даҳон истифода бурда мешавад.  
151. Тавсифи  Vector-система барои беҳдоштии касбии ковокии даҳон. 
152. Нишондод ва ғаринишондод барои истифодабарии беҳдоштии 

касбии ковокии даҳон бо ёрии дастгоҳҳо.  
153. Хусусиятҳои гузаронидани беҳдоштии касбии ковокии даҳон дар 

кӯдакони синни томатабӣ ва синни хурди мактабӣ.  
154. Хусусиятҳои гузаронидани беҳдоштии касбии ковокии даҳон дар 

кӯдакони калонсолон ва наврасон.  
155. Хусусиятҳои гузаронидани беҳдоштии касбии ковокии даҳон 

ҳангоми гингивити катаралӣ. 
156. Хусусиятҳои гузаронидани беҳдоштии касбии ковокии даҳон 

ҳангоми гингивити катаралӣ. 
157. Хусусиятҳои гузаронидани беҳдоштии касбии ковокии даҳон 

ҳангоми гингивити гипертрофикӣ. 
158. Хусусиятҳои гузаронидани беҳдоштии касбии ковокии даҳон 

ҳангоми пародонтитҳои шадид. 
159. Хусусиятҳои гузаронидани беҳдоштии касбии ковокии даҳон 

ҳангоми пародонтити музмин.  
160. Хусусиятҳои гузаронидани беҳдоштии касбии ковокии даҳон 

ҳангоми мавҷуд будани дар ковокии даҳон дастоҳҳои ортодонтӣ. 
161. Хусусиятҳои гузаронидани беҳдоштии касбии ковокии даҳон 

ҳангоми мавҷуд будани имплантҳо дар ковокии даҳон.  
162. Хусусиятҳои гузаронидани беҳдоштии касбии ковокии даҳон 

вобаста ба  синну сол.  
163. Номгӯи препаратҳо ва механизми таъсири онҳо, барои 

истифодабарии беҳдоштии касбии ковокии даҳон  ҳангоми 
гингивитҳо ва пародонтитҳо. 

164. Методҳои сафедкунии дандонҳо.  
165. Воситаҳои сафедкунии дандонҳо. 



166. Мафҳуми аномалияҳои ҷоғудандон. 
167. Мафҳуми пешгирии якумин, дуюмин ва сеюмини аномалияҳои 

ҷоғудандон диҳед. 
168. Факторҳои хавфи эндогенӣ пайдошавии аномалияҳои  ва 

деформасияи ҷоғудандон. 
169. Факторҳои хавфи экзогенӣ пайдошавии аномалияҳои  ва 

деформасияи ҷоғудандон. 
170. Принсипҳои пешгирии аномалияҳои  ва деформасияи 

ҷоғудандон.Чорабиниҳои пешгирии пренаталӣ. 
171. Принсипҳои пешгирии аномалияҳои  ва деформасияи 

ҷоғудандон.Чорабиниҳои пешгирии постнаталӣ. 
172. Чорабиниҳои постнаталии пешгирии аномалияҳои  ва 

деформасияи ҷоғудандон аз давраи таввалуд то баромадани 
дандонҳои якуми муввақатӣ (0-6 м.).  

173. Чорабиниҳои постнаталии пешгирии аномалияҳои  ва 
деформасияи ҷоғудандон. Давраи ташакули гази муввақатӣ  (6 м. — 
3 солагӣ). 

174. Чорабиниҳои постнаталии пешгирии аномалияҳои  ва 
деформасияи ҷоғудандон. Давраи пурраташакулёбии гази 
муввақатӣ  (3 сола — 6 сола).  

175. Чорабиниҳои постнаталии пешгирии аномалияҳои  ва 
деформасияи ҷоғудандон. Давраи ивазшавии дандонҳо (6 - 12 сола).  

176. Чорабиниҳои постнаталии пешгирии аномалияҳои  ва 
деформасияи ҷоғудандон. Давраи, ки гази доимӣ 
ташаккулёфтаистодааст (12- 18 сологӣ).  

177. Чорабиниҳои постнаталии пешгирии аномалияҳои  ва 
деформасияи ҷоғудандон. Давраи, ки гази доимӣ ташаккулёфтаст 
(18 сола ва боло). 

178. Пешгирии осебҳои механикии пардаи луобии ковокии даҳон. 
179. Пешгирии аксуламалҳои  пардаи луобии ковокии даҳон ҳангоми 

табобати шуоъӣ. 
180. Пешгирии бемоиҳои сироятӣ, ки  дар пардаи луобии ковокии 

даҳон пайдо мешаванд (кандидоз). 
181. Пешгирии стоматити герпетикии шадид, ки дар пардаи луобии 

ковокии даҳон пайдо мешавад (СГШ). 
182. Пешгирии стоматити алоқавии аллергекӣ, ки дар пардаи луобии 

ковокии даҳон пайдо мешавад . 
183. Пешгирии оризаҳои истеъмоли препаратҳои доругӣ дар пардаи 

луобии ковокии даҳон. 
184. Чорабиниҳои  беҳдоштӣ барои пешгирии тағиротҳои пардаи 

луобии ковокии даҳон ҳангоми бемориҳои узвҳои дарунӣ.  
185. Пешгирии якуминдараҷаи омос ва ҳолатҳои пешазомосии  пардаи 

луобии ковокии даҳон, лабҳо ва забон. 
186. Пешгирии ҳолатҳои стрессӣ дар беморони, ки табобати 

амбулатории стоматологӣ доранд. 



187. Пешгирии дард дар беморони, ки табобати амбулатории 
стоматологӣ доранд. 

188. Дар кадом гурӯҳҳои вобаста ба синну сол муоинаҳои 
эпидемиологии бемориҳои стоматологӣ гузаронида мешавад. 

189. Кадом нишондодҳоро истифода мебаранд ҳангоми муоинаи 
эпидемиологии  дар бемориҳои стоматологӣ.   

190. Пуркардани корти эпидемиологии бемор. 
191. Асосгузори солимгардонии ковокии даҳон. 
192. Шакл ва методҳои солимгардонии ковокии даҳон. 
193. Нишондодҳое, ки босамарии солимгардонии нақшавии ковокии 

даҳонро нишон медиҳад. 
194. Принсипҳои кори равшаннамоии санитарӣ. 
195. Сатҳҳои кори равшаннамоии санитарӣ. 
196. Шаклҳои кори равшаннамоии санитарӣ. 

197. Методҳо ва воситаҳои кори равшаннамоии санитарӣ. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


