
КОНСПЕКТ 
ПО СПЕЦИАЛНА ХИРУРГИЯ, ВКЛ. ЛОКАЛНА АНЕСТЕЗИЯ И 

БОЛКОУСПОКОЯВАЩИ В ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНА 
 

1. Възникване и развитие на оралната и лицево-челюстна хирургия. Предмет и 
задачи. Специална хирургия в България. 
2. Асептика и антисептика в специалната хирургия. Подготовка на болния и 
оперативния екип. 
3. Изследване на болните в специалната хирургия. Анамнеза и статус. 
4. Параклинични изследвания в специалната хирургия.
 Лабораторни, микробиологични, хисто-и цитологични. Рентгенологични 
изследвания. 
5. Болка – определение, етиология, класификация. Път на болката за повърхностна и 
дълбока сетивност. 
6. Общи хирургични принципи: рани, хемостаза. Заздравяване на раните и 
нарушения в заздравителния процес. тъканно и зъбно заместване 
7. Обезболяване  в  специалната  хирургия.  Общи  сведения.  Видове  обезболяване. 
Подготовка на болния за обезболяване /премедикация/ 
8. Анестетични средства за местно обезболяване. Фармакологично действие. 
9. Коригенти.  Фармакодинамия.  Показания  и  противопоказания  за  приложение  в 
оралната хирургия. 
10. Анатомотопографски и физиологични особености на лицево - челюстната област. 
Терминална местна анестезия – контактна, инфилтративна, 
интралигаментарна.Техника. 
11. Проводни анестезии на горна челюст /интра и екстраорални/. Анатомотопографски 
предпоставки. Техника. 
12. Проводни анестезии на долна челюст /интра и екстраорални/. Анатомотопографски 
предпоставки, техника. 
13. Особености на обезболяването в детска възраст. Особености на
 местното обезболяване при възпалителни процеси в ЛЧО. 
14. Усложнения при местно обезболяване от локален характер Клиника, диагностика, 
поведение. 
15. Усложнения при  местно  обезболяване от  общ  характер.  Клиника,  диагностика, 
поведение. 
16. Общо  обезболяване  в  специалната  хирургия.  Видове  медикаментозни  средства. 
Водене на анестезията. Усложнения, профилактика. 
17. Средства за повлияване на болката   – централно и периферно
 действащи медикаменти. Видове, действие. 
18. Общохирургичен инструментариум – видове, устройство и начин на работа. 
19. Високочестотна електрохирургия, пиезохирургия и лазери в оралната хирургия. 
20. Хирургичен шев - инструменти и материали. Видове шевове и възли. Техника. 
21. Екстракция на зъби. Показания и противопоказания. Подготовка на болния. 
22. Инструментариум за екстракция на зъби – видове, устройство и начин на работа. 
23. Анатомо-механични предпоставки за екстракция на зъби. Етапи и методи. Грижи 
за екстракционната рана. Характеристика на заздравителния процес след екстракция на 
зъби. 
24. Усложнена /атипична/ екстракция на зъби. Показания, техника. 
25. Екстракция на полуретинирани и ретинирани зъби. Показания и противопоказания, 
техника, усложнения. Гермектомия. 
26. Екстракция  на  зъби  при  пациенти  с  придружаващи  заболявания  /Болести  на 



сърдечно-съдовата и дихателна системи/. Поведение. 
27. Екстракция на зъби при пациенти с придружаващи заболявания/ Болести на кръвта 
и кръвотворната система/. Поведение. 
28. Екстракция на зъби при пациенти с придружаващи заболявания/ Ендокринни и 
бъбречни заболявания/. Поведение. 
29. Екстракция на зъби при пациенти с придружаващи заболявания /Болести на черния 
дроб, пациенти приемащи кортикостероиди, на радиотерапия и бременни/. 
30. Усложнения при екстракция на зъби. Местни усложнения. Клиника, диагностика и 
лечение. 
31. Усложнения  при  екстракция  на  зъби.  Усложнения  от  общ  характер.  Клиника, 
диагностика и лечение. 
32. Усложнения след екстракция на зъби. Клиника, диагностика и лечение. 
33. Възпалителни процеси в устната кухина и лицево-челюстната област. Честота, 
етиология и  патогенеза. Пътища на разпространение на инфекцията. Обща 
характеристика на възпалителните процеси в устната кухина и ЛЧО. Изследване на 
болните. 
34. Болести на прорязването на зъбите. Класификация. Задържано
 прорязване. Етиология и патогенеза. Клиника.Основни методи на диагностика и 
лечение. 
35. Болести   на   прорязването   на   зъбите.   Класификация.   Затруднено   
прорязване. Етиология и патогенеза. Клиника. Основни методи на диагностика и 
лечение. 
36. Периодонтити.  Етиология  и  патогенеза.  Класификация.  Остри  периодонтити. 
Клинична характеристика. Основни методи на диагностика и лечение. 
37. Хронични периодонтити. Клинична характеристика. Основни методи
 на диагностика и лечение/хемисекция, реплантация, ампутация/. 
38. Апикална остеотомия. Показания противопоказания. Предоперативна подготовка. 
Техника, усложнения, профилактика. 
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