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Теоретичен курс 
 

 ОБЩА ЧАСТ 

 

1. Биологични основи на оперативното зъболечение и на ендодонтията. 

Хистогенеза, микроскопска, макроскопска и топографска и 

рентгенографска анатомия на твърдите зъбни тъкани, зъбна пулпа, 

ендодонциум, периодонциум. 

2. Изследване на болен и диагностика за целите на оперативното 

зъболечение и на ендодонтията. 

3. Заболявания на твърдите зъбни тъкани, зъбна пулпа и на периодонциума. 

Етиология, патогенеза, клиника, диагностика, лечебни методи, прогноза. 

4. Лечебен план при заболявания на твърдите зъбни тъкани и на ендодонта. 

5. Инструментариум. Контрол на операционното поле и на кръстосаната 

инфекция. Дезинфекция и стерилизация. 

6. Обезболяване при оперативно и ендодонтско лечение включително 

премедикация. 

7. Медикобиологични изисквания към медикаментите и материалите 

използвани за оперативно и ендодонтско зъболечение. 

8. Алергологични проблеми от областта на оперативното зъболечение и 

ендодонтията. 

9. Профилактика на заболяванията на твърдите зъбни тъкани и на 

ендодонциума. 

 

М Е Д И Ц И Н С К И    У Н И В Е Р С И Т Е Т – П Л О В Д И В 
 

 



СПЕЦИАЛНА ЧАСТ  

 

ОПЕРАТИВНО ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ 

 

1. Оклузия – обща характеристика, позиции и движения на долната 

челюст, оклузални пречки, приложение на теорията на оклузията в 

оперативното зъболечение. Нарушения на оклузията. Корекция на 

оклузалната дисфункция. 

2. Основи на кавитетната препарация. Подготовка на болен за кавитетна 

препарация. Видове кавитети. Основни елементи на кавитетите. 

Изисквания към кавитетните форми. 

3. Основни насоки /принципи/ на кавитетната препарация. Граници на 

кавитета. Резистентни, ретенционни, медикобиологични и удобни за 

обтуриране и контрол кавитетни форми. 

4. Практическо приложение на основните принципи на кавитетната 

препарация – етапи на кавитетна препарация. 

5. Дентална амалгама. 

6. Кавитет и препарация от дентална амалгама. 

7. Естетични обтуровъчни материали. 

8. Кавитети и обтурации от естетични /пластични/ материали. 

9. Инлеи, онлеи и др. от ляти метали, композиционни материали и 

керамика. 

10. Парапулпарни щифтове – теория и практика. 

11. Контури на зъбните и междузъбните контакти. 

12. Възстановяване на витални зъби, сложно фрaктурирани и с големи  

     разрушения. 

13.Лабиални фасети – видове, индикации, контраиндикации, директни и 

индиректни лабиални фасети. 

14. Нетрадиционни методи за лечение на зъбния кариес – лазери и  

     неоперативни техники. 

15. Лечение на дълбок кариес. 

    16. Взаимовръзка между оперативно зъболечение и пародонтология. 

 

ЕНДОДОНТИЯ 

 

1. Основни принципи на ендодонтското лечение. Ендодонтски лечебни 

методи. Подготовка на болен за ендодонтско лечение. 

2. Препариране на ендодонтски кавитети, разкриване на пулпна камера и 

на орифициумите. 

3. Работна дължина – методи, устройства, критичен анализ. 

4. Препариране на коренови канали – отстраняване на канално 

съдържание, почистване и разширение на коренови канали. Техники – 

обосновка, предимства, недостатъци. 

5. Ендодонтска микробиология. Медикация на ендодонциума и временна 

херметизация. 



6. Обтуриране на коренови канали. 

7. Прелекуване на случаи с проведено ендодонтско лечение. Оценка на 

успехите и неуспехите. 

8. Биологични лечебни методи. 

9. Спешна ендодонтия. 

10.  Ендодонтска хирургия. 

11.  Апексфиксация и апексогенезис. 

12.  Избелване на зъби. 

13.  Контрол на болката в ендодонтията. 

14.  Третиране на травматични увреждания на зъбите. 

15.  Възстановяване на зъби с ендодонтско лечение и значителни 

разрушения на клиничните коронки. Радикуларни щифтове. 

16.  Ендодонтски грешки при препариране на ендокавитет, коренови 

канали, обтуриране на коренови канали – установяване, корекция и 

превенция. 

17.  Взаимозависимост между заболяванията на ендодонциума и 

пародонта. 

18.  Взаимоотношения между ендодонтиста и общопрактикуващия лекар 

по дентална медицина. 

 

Задължителен практически минимум за извършена работа 

 

1. Лечение на кариес – 80 случая 

А/ от КМ / композиционен материал/ – 35 сл. 

Б/ от ДА /дентална амалгама/ – 35 сл. 

В/ от ГЙЦ /глас-йономерни цименти/ – 10 сл. 

Половината от завършените случаи се документират с фотоснимки 

преди и след лечение. Половината от завършените обтурации се 

контролират рентгенографски. 

 

2. Ендодонтско лечение – поне 60 случая / 20 еднокоренови и 40 

многокоренови/, от които 5 случая с прелекуване и 30  от случаите с 

латерална кондензация. Минимум 15 случая с използване на ротацинни 

системи и минимум 10 с топла кондензация на гутаперка. Използване на 

кофердам по индикации – минимум 10 случая. 

Всички ендодонтски случаи са документирани с рентгенографии.  

 

3. Инлеи – 12 случая 

А/ 4 сл. от КМ 

Б/ 4 сл. от метал 

В/ 4 сл. от керамика 

Индиректните възстановявания се придружават от съответната 

онагледяваща документация. 

 



4. Щифтови възстановявания – всички поставени РЩ се контролират 

рентгенографски. 

А/ 10 сл. с пластичен материал 

Б/ 10 сл. ляти пинлеи 

 

За периода на специализацията всеки специализант трябва да извърши 

определения минимален обем дейност, който се документира и представя  при 

явяване на периодичните колоквиуми и на изпита за специалност. 

 Състояние на медицинската документация на лекуваните случаи: 

- Регистрация на пациенти и дигнози. 

- Попълнени бланки за получено информирано съгласие на пациента. 

- Регистрация на ранни и късни лечебни резултати (контролни прегледи, 

ЕОД, контролни рентгенографии, модели, фотоснимки и др.). 

Специализантите трябва още да прилагат специализиран  интегриран подход 

при лечението, регистрирането и проследяването на лечебните резултати при 

болни със системни заболявания. 

Да осъществяват консултация, диагностика и лечение на пациенти с 

напреднали ендодонтско-пародонтални проблеми 

 

 

Задължителен минимум от теоретични курсове и практически курсове, 

конгреси, семинари и т.н. 

 

Специализантът трябва да има годишно поне 2 участия. 

Годишно- една тематична презентация. 

 

Представяне на санирани пациенти или интересни клинични случаи на 

колегиуми. 

Специализацията да завършва с планирана презентация на клиничен случай, 

представителна извадка от трудни клинични случаи или представяне на късни 

клинични резултати. 

 

В срока на специализацията се осъществява и краткосрочно обучение на 

специализантите в колаборация с други катедри по темите на: Възможности на 

съвременните методи за образна диагностика, фокална диагностика и дентална 

фотография в оперативното зъболечение и ендодонтия. 

 
 


