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Хірургічна стоматологія

001 Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень, запланованої 
програми діагностики та лікування)

002 Порада, якщо хворий звернувся тільки за порадою в хірургії

003 Повторний огляд амбулаторного хворого (включає запис анамнезу, фізичного 
обстеження, контролю призначеного лікування)

004 Консультація хворого (запис огляду та порада, дані на прохання лікаря, який лікує, 
іншим лікарем для спеціальної оцінки стану та подальшого лікування)

005 Знеболювання провідникове в хірургії
006 Знеболювання інфільтраційне в хірургії
007 Знеболювання аплікаційне в хірургії
008 Огляд ротової порожнини та визначення гігієнічного індексу
009 Аналіз рентгенограми прицільної
010 Аналіз ортопантограми, панорамної рентгенограми, томограми. 
011 Біопсія язика пункційна
012 Біопсія піднебіння пункційна
013 Пункційна біопсія слинної залози
014 Біопсія лімфатичного вузла пункційна
015 Біопсія губи хірургічна
016 Біопсія язика хірургічніа
017 Біопсія переддвер’я рота хірургічніа
018 Контрастна рентгенографія придаткових пазух носа
019 Сіалографія

020 Видалення зуба просте (включаючи витрати часу на огляд хворого, анестезію, 
заповнення документації)

021 Видалення зуба за ортодонтичними показаннями
022 Видалення тимчасового зуба

023 Видалення зуба складне (включаючи витрати часу на огляд хворого, анестезію, 
заповнення документації)

024 Накладання швів на лунку після видалення зуба

025 Видалення зуба з викроюванням слизово-періостального клаптя, випилюванням 
фрагмента кортикальної пластинки альвеолярного паростка

026 Усунення шкідливих звичок (навчання)
027 Усунення подразнюючих факторів
028 Реплантація
029 Репозиція зуба при неповному вивиху
030 Підготовка і операція введення внутрішньокісткового імплантату
031 Другий етап операції введення внутрішньокісткового імплантату
032 Третій етап операції - встановлення абатменту
033 Гінгівотомія
034 Розкриття абсцесу, дренування
035 Видалення доброякісних новоутворень альвеолярного паростка
036 Лікування альвеоліта кюретажем ямки
037 Медикаментозне лікування альвеоліту, перікоронариту
038 Кюретаж пародонтальних кишень в області 2 зубів
039 Клаптеві операції (6-8 зубів)
040 Гінгівектомія
041 Гінгівопластика на ділянці 6 зубів
042 Видалення епулісу з ростковою зоною, гранульоми
043 Розтин капюшона
044 Промивання капюшону
045 Розтин окістя
046 Резекція капюшона
047 Цистектомія одонтогенної кісти
048 Видалення одонтоми
049 Цистектомія з резекцією верхівки кореня
050 Цистотомія з резекцією верхівки кореня
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051 Гемісекція
052 Цистотомія
053 Резекція верхівки кореня зуба
054 Альвеолектомія
055 Вестибулопластика
056 Видалення передракових хвороб язика
057 Видалення доброякісного новоутворення язика
058 Розтин і дренування при операціях на язиці
059 Дренування абсцесу при розтині слинної залози або протоки
060 Бужування отвору протоки слинної залози
061 Видалення каменю із протоки слинної залози
062 Розтин абсцесу з наступним дренуванням
063 Розтин і дренування абсцесів піднебіння

064 Видалення доброякісних новоутворень м’яких тканин ротової порожнини (папіломи, 
фіброми та ін.)

065 Пластика вуздечки язика
066 Первинна хірургічна обробка рани
067 Коагуляція ясен
068 Кріохірургія
069 Склерозуюча терапія гемангіом
070 Витягування фрагментів
071 Промивання носового синуса
072 Промивання носового синуса через перфораційний отвір
073 Перев’язка після складного хірургічного втручання
074 Обробка виразки
075 Вправлення звичного вивиху скронево-нижньощелепного суглоба
076 Вправлення гострого вивиху скронево-нижньощелепного суглоба
077 Іммобілізація за допомогою пов’язки
078 Накладання пращі на підборіддя
079 Шинування при переломах щелеп
080 Накладання апарата Збаржа (на верхню щелепу)
081 Іммобілізація зубів дротом
082 Шинування зубів (з приводу вивихів зубів)
083 Накладання лабораторної шини Вебера
084 Накладання лабораторної шини Ванкевіч
085 Накладання лабораторної шини Юнінга-Порта
086 Накладання капових назубних шин або зв’язування дротом
087 Блокада нерва (центральна провідникова анестезія)
088 Введення лікарських засобів у суглоб
089 Припинення кровотечі після видалення зуба
090 Зняття швів
091 Первинна пов’язка при невідкладній допомозі
092 Механотерапія скронево-нижньощелепного суглоба
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