
 
 

АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

ДЕНТАЛНА КЛИНИЧНА АЛЕРГОЛОГИЯ 

 

1. Цел наобучението по дисциплината 

Цел на обучението по дисциплината Дентална клинична 

алергология е да даде основни познания и умения на студентите 

завършващи специалността Дентална медицина при диагностицирането и 

денталното лечение на алергичнитепациенти както и на медицински 

компрометираните пациенти със заболявания обусловени или 

поддържани от огнищна инфекция от зъбен произход.  

Чрез обучението по Клинична Дентална алергология студентите 

получават теоретични знания и практични умения за извършване на 

огнищна и алергологична диагностика при пациенти с проведено дентално 

лечение. Студентите получават теоретични знания за профилактиката и 

лечението на алергични реакции и заболявания в устната кухина, както и в 

съставянето на санационен план при установена огнищна патология в 

зъбно-челюстната система.  

2. Учебно съдържание на дисциплината  

 

Дисциплина 

Изпити Часове 
Часове по години и 

семестри 

Семестър Общо Лекции. Упражн. VІІІ 

Дентална 
клинична 

алергология 
VIII 30 15 15 1/1 

 

 

 

 

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ 
Факултет по Дентална Медицина 

Катедра „Образна диагностика, дентална алергология и физиотерапия“ 



ПРОГРАМА ЗА ЛЕКЦИИ 

 

ІVкурс, VIII семестър 

 

 
№ 

 
Т Е М А ЧАСОВЕ 

1. Алергени, алергични реакции, алергични и автоимунни 
заболявания.  

2ч. 

2. Алергични реакции от медикаменти и материали, използвани в 
клиничната практика на денталния лекар. Алергенни 
препарати за диагностика. Методи за алергологична 
диагностика в денталната медицина. 

2ч. 

3. Алергични заболявания. Медикаментозна алергия. 
Псевдоалергични реакции към медикаменти. Лекарствени 
екзантеми. Синдроми на Stevens-Johnson и Lyell. Алергични 
реакции към локални анестетици. Анафилактичен шок. 

2ч. 

4. Алергични заболявания. Бронхиална астма. Алергичен ринит. 
Контактен дерматит. Атопичен дерматит. Уртикария. 
Алергични и псевдоалергични реакции към храни. 

2ч. 

5. Професионална алергия сред дентално-медицинския 
персонал. Алергия към латекс 2ч. 

6. Превенция и лечение на алергичните заболявания.  

1ч. 

7. Огнищният проблем в денталната медицина. Същност, 
хронология, модели, съвременни становища. Стоматогенни 
полета на смущение. Ятрогенни фактори. 

2ч. 

8. Реактивност на организма във връзка със стоматогенните 
полета на смущение. Превенция и лечение на огнищните 
заболявания в денталната медицина. 

2ч. 

 
ОБЩО:   15 ч. 

 

 

 



ПРОГРАМА ЗА УПРАЖНЕНИЯ 

IV курс, VIII семестър 

 

 
№  

 
Т Е М А ЧАСОВЕ 

1. Теоретична част – Алергологичен кабинет – устройство и 
организация на работата.  

Практическа работа – Подреждане на спешния шкаф 

2ч. 

2. 

 

Теоретична част – Алергични реакции към дентални материали и 
медикаменти сред пациентите с проведено дентално лечение. 

Практическа работа – Епикутанен тест 
2ч. 

3. Теоретична част – Анафилактичен шок – клинични изяви. 
Диференциална диагноза. Алгоритъм на поведение при алергичен 
шок. 

Практическа работа – Скарификационен и прик тест към локални 
анестетци 

2ч. 

4. Теоретична част – Професионална алергия сред дентално-
медицинския персонал. Алергия към латекс. 

Практическа работа – Прик тест с латексов алерген 

2ч. 

5. Теоретична част – Поведение на лекаря по дентална медицина 
към пациенти с алергични болести и реакции – профилактика и 
лечение. 

Практическа работа – Примерни схеми за подготовка на 
алергичните пациенти  

2ч. 

6. Теоретична част – Огнищен проблем в денталната медицана. 
Огнищно насочена анамнеза. 

Практическа работа – Електрокожен тест на Гелен, локален-
термометричен тест. 

2ч. 

7. Теоретична част – Огнищен проблем в денталната медицина. 
Комплексна огнищна диагностика при здрави и медицински 
компрометирани пациенти.  

Практическа работа – Измерване на корозионен потенциал 

2ч. 

8. Колоквиум 1ч. 

ОБЩО:   15 ч. 



3. Предпоставки 

След приключване на обучението студентите трябва да имат следните 

познания и умения: 

- Да познават патофизиологичните механизми на алергичните 

реакции. 

- Да познават всички алергени от клиничната и лабораторната среда 

на дентално-медицинския персонал, както и възможностите за кръстосана 

свръхчувствителност с алергени извън професионалната среда. 

- Да диагностицират, лекуват и профилактират възникването на 

алергични реакции, причинени от хаптени в денталната среда.  

- Да познават и прилагат съвременните методи за диагностика на 

фокална инфекция от зъбен произход. 

4. Академични ресурси 

Катедрата разполага с необходимия брой преподаватели (1 

хабилитиран и 1 нехабилитиран) съгласно приетите нормативи за учебна 

натовареност на преподавателито от ФДМ, МУ-Пловдив. Преподавателите 

притежават отлична теоретична и практическа подготовка по 

дисциплината.  

5. Материални ресурси 

За осъществяване на обучението по дисциплината катедрата 

разполага с 1 брой клинична зала, оборудвана с: 

- дентален юнит – 1 брой 

- Dentotest– 2 броя 

- термовизионна камера (Flir) – 1 брой 

- монитор – 1 брой 

- компютърна конфигурация – 1 брой 

- стандартизирани алергени от денталната практика 

6. Лекционно обучение 

Лекционното обучение е онагледено с презентации. 

7. Практически упражнения 

Практическите упражнения се провеждат в клиничната зала по 

Дентална алергология в група по 4-8 студенти. За темата на всяко 

упражнение са предоставени тестове за самостоятелно решаване. С тях 

се проверява подгототовката на студента и получените знания и умения по 

конкретната тема.След самостоятелната работа асистентът задължително 

обсъжда пропуските в теоретичната част на теста. Под ръководството и 

контрола на асистента студентите провеждат алергологична и огнищна 



диагностика на насочените към кабинета пациенти. Екипно се обсъждат 

клиничните случаи и се поставят за разрешаване различни клинични 

задачи.  

По изключение, вместо тест, може да се изисква като задание за 

самостоятелна извънаудиторна работа подготовката на реферат и защита 

на следващото занятие. 

8. Семинарни упражнения 

За семинарното упражнение се препоръчва предварително 

литература по темите, които ще се обсъждат. На студента се задава 

теоретичен въпрос, на който отговаря писмено, след което се дискутира 

клиничен случай. 

9. Информационни ресурси. Основна литература.  

Всички лекции и упражнения по дисциплината са разработени в 

електронен вариант.  

ИЗТОЧНИЦИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

1. Джераси, Е., Б. Петрунов. Алергологичнипроблеми в стоматологията. Мед. 

и физ.,София, 1990, 245. 

2. Иванова, И. 

Интраоралнаконтактнасвръхчувствителносткъмзъбопротезниматериали. 

Автореферат, (дисертация) София 2008. 

3. Киселова-Янева, А. Огнищниятпроблем в стоматологията и медицината – 

I-вачаст. Българскамедицина, изд. „Знание”, София, 10, 2002, 4, 27-29. 

4. Киселова-Янева, А. Огнищниятпроблем в стоматологията и медицината – 

II-вачаст. Българскамедицина, изд. „Знание”, София, 10, 2002, 5, 29-32. 

5. Киселова-Янева, А. Стоматологичнаалергология и огнищнадиагностика. 

Монография, ИК „Гутенберг”, София, 2001, 327. 

6. Клиничнаалергология, подред. напроф. д-рЖениМилева, дмн, изд. 

„Знание” ЕООД, 1997. 

7. Клиничнаимунология, подред. напроф. д-рБожкоБожков, дмн, проф. д-

рМихаилОгнянов, дмн, изд. „Знание” ЕООД, 1997. 

8. Петрунов, Б., В. Димитров, А. Киселова-Янева. Клиничнаимунология, 

клиничнаалергология, денталнаклиничнаалергология. Изд. „АРСО”, 

София, 2009, 320. 

9. Стоева, И. Практическоръководствоподенталнаклиничнаалергология 

(Подред. на А. Киселова и Б. Петрунов ), изд. Медицинскиуниверситет-

Пловдив, 2011, 93. 



10. Стоева, И., А. Киселова. Алергичниреакциикъм (мет)акрилатите в 

денталнатапрактика: обзоротклиничната и изследователскаталитература. 

Денталнамедицина, 2009, 91 (1):80-85. 

11. . З. Кръстев, А. Киселова-Янева, Р. Коларов. Орална медицина. Иван 

Сапунджиев ЕООД, 2009 - 480 с. 

12. А.Кръстева- Главчева и др. Алергология и оралнамедицина: Принципи и 

практики.Ред. А.Киселова-Янева, Б.Петрунов . - София :ИванСапунджиев 

ЕООД, 2013 . - 338 с 

13. Атлас - Болестиналигавицатанаустата. Н. Златков, Р. Янкова. - Пловдив : 

МИ "Райков", 2012. - 158 с 

14. A colour atlas of oro-facial diseases. L. W. Kay, R. Haskell . - London : Wolfe, 

1971 . - 286 p. 

15. Color atlas of oral pathology. Goro Ishikawa, Charles Waldron . - St. Louis 

:IshiyakuEuroAmerica, 1987 . - 193 p 

10. Контролни работи 

При всяко практическо упражнение се извършва текущ контрол на 

знанията, чрез провеждане на тестово изпитване по темата на 

съответната лекция и упражнение. След тестовото изпитване асистентът 

задължително предоставя информация и разяснения, което да 

подпомогне по-нататъшната подготовка на студентите. Резултатите от 

тези проверки влизат като компонент в текущата оценка за семестъра.   

Студентите са задължени да извършат и интерпретират 

резултатите от специфичните алергологични и огнищни диагностични 

тестове. Резултатите от практичната работа влизат като компонент при 

заверката на семестъра.  

11. Самостоятелна работа и ангажираност на студента 

Самостоятелната работа се ръководи от асистенат, който напътства 

студента както в литературните източници, така и в методите на тяхното 

усвояване.  

12. Сътрудничество между студентите и преподавателския екип 

Сътрудничеството се изразява в: 

- Ангажирност на преподавателя към студента и неговата 

предварителна подготовка, текущи трудности по усвояване на учебния 

материал и възможности с индивидуална програма на учене да 

постигне повече 

- Осигуряване на приемни часове за консултации 

- Включване на студентите в екипи по научни задачи, изследвания, 

проекти и др. 



13. Изпити 

Текущите оценки, предвидени по учебен план на специалността, се дават 

за: 

- Активността и резултатите на студента в клиничните упражнения през 

семестъра 

- Писмена работа от колоквиум 

- Работа на студента с преподавателя по научни изследвания и проекти 

 

14. Стандарти за оценяване 

 Отличен (6) – Добро познаване на учебния материал, задълбочено 

овладени ключови и допълнителни знания и умения, осмислено и 

правилно разбиране на материята. Умение за решаване на клинични 

задачи, аргументиране на решенията, извеждане на заключения. 

Точност на изложението и богат медицински речник и култура.  

 Много добър (5) – Много добре овладени ключови и допълнителни 

знания, осмислено и правилно разбиране на материята, умения за 

прилагане на наученото при клинични казуси и задачи Затруднения при 

вземане на аргументирани самостоятелни решения.  

 Добър (4) – Добро владеене на материала, овладени основни и 

допълнителни знания. Липсват задълбочени знания при интерпретация 

на учебния материал и при вземане на аргументирани самостоятелни 

решения. 

 Среден (3) – Основни познания върху учебния материал. Усвоени 

основни знания за решаване на прости задачи. Беден медицински език.  

 Слаб (2) – Не отговаря на нито едно от изискванията по-горе. 

При започване на занятията по дисциплината студентите се 

запознават със стандартите за оценяване, процедурите за провеждане на 

текущ контрол и възможностите за получаване на обратна връзка за 

напредъка им през семестъра.  

15. Формиране на крайната оценка 

Крайната оценка е многокомпонентна и включва оценките от: 

- Текущ контрол 

- Тестово изпитване 

- Писмен краен изпит 

- Устен краен изпит  

За всеки компонент, участващ в крайната оценка, е определен коефициент 

на значимост от 0 до 1:  

- Текущ контрол – к1=0.20 

- Тестово изпитване – к2=0.30  



- Писмен краен изпит – к3=0.25  

- Устен краен изпит – к4=0.25, 

като общата сума на коефициентите трябва винаги да бъде 1. Крайната оценка е 

сбор от оценките по шестобалната система от различните компоненти, умножени 

със съответните коефициенти на значимост, както следва : 

Qкрайна оценка=к1×Qоценка от текущ контрол + к2×Qоценка от тестово изпитване + 

к3×Qоценка от писмен изпит + к4×Qоценка от устен изпит 

Ако един от компонентите на крайната оценка е слаб (2), то крайната 

оценка е слаб (2). 

Изпитните материали са съхраняват в канцеларията и се предоставя 

възможност на студентите да се запознаят с тях и с основанията за оценка по 

ред и процедура обявени в т.к. 13в настоящия стандарт. Периодът, в който се 

осигурява достъп на студентите до изпитните материали и резултати, е не по-

дълъг от 5 работни дни след датата на изпита.  

В началото на обучението на студента е предоставен достъп до 

характеристиката на дисциплината в този си вид.  

Това изискване се поставя в съответствие с ЗВО, чл. 56, ал. 1, 

„Преподавателите са длъжни да разработят и да оповестят по подходящ начин и 

описание на водения от тях лекционен курс, включващо заглавия и 

последователност на темите от учебното съдържание, препоръчителна 

литература, начин на формиране на оценката и форма на проверка на знанията 

и уменията“. 

 

Изготвил:  ………...…………… 

      /доц. И. Стоева, дм/ 

 

Академичният стандарт за учебната дисциплина Дентална 

клинична алергология е утвърден посредством Решение на Катедрен 

съвет № 6 от 17.05.2016г. 


