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КОНСПЕКТ 

КОНСЕРВАТИВНО ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ - ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ 

 

    КАРИЕСОЛОГИЯ 

1. Зъбен кариес – етиологични фактори и патогенеза. 

2. Класификация и патоморфологична характеристика на зъбния кариес. 

3.Клиника и диференциална диагноза на зъбния кариес. 

4. Ранна диагностика на зъбния кариес – клинична характеристика и лечение без 

обтуриране. 

5. Дентинова рана – характеристика и лечение. Фармакодинамика на 

използваните лекарствени средства. 

6. Методи и средства за обезболяване в кариесологията и ендодонтията. 

7. Неестетични обтуровъчни материали – видове, основна физико-химична 

характеристика, индикации и контраиндикации за приложение. 

8. Естетични обтуровъчни материали – видове, основна физико-химична 

характеристика, индикации и контраиндикации за приложение. 

9. Асептика и антисептика в ОЗЕ. 

10. Фактори влияещи върху границите на кавитета. 

11. Лечение на оклузален кариес чрез обтуриране с амалгама, ГЙЦ, КМ. Анализ 

на дъвкателните сили, неутрализация. 

12. Лечение на апроксимален кариес на премолари и молари чрез обтуриране с 

АМ – дъвкателни сили, неутрализация. 

13. Лечение на апроксимален кариес на премолари и молари чрез ГЙЦ, КМ – 

дъвкателни сили и неутрализация. 

14. Лечение на апроксимален кариес на премолари и молари чрез вставки. 

15. Лечение на апроксимален кариес на резци и канини с ГЙЦ и КМ. 

16. Лечение на шиечен кариес с АМ, КМ, ГЙЦ. 

17. Биомеханични проблеми при обтуриране с АМ и вставки. 

18. Биомеханични проблеми при обтуриране с ГЙЦ и КМ. 

19. Грешки и усложнения при диагностиката и лечението на зъбен кариес. 

Вторичен кариес. 

20 Профилактика на кариеса при възрастни. 

21. Abrasio dentis,erosio dentis, usura cervicalis – етиология, патогенеза, клиника и 

лечение. 

22. Зъбна хиперестезия. 

 

ЕНДОДОНТИЯ 

23. Остри серозни и гнойни пулпити – клиника, диагностика, лечение. 



24. Хроничен улцерозен пулпит. Хроничен грануломатозен пулпит. Pulpitis 

chronica concrementosa – клиника, диагностика, лечение. 

25. Клиника, диагностика и диференциална диагноза на реверзиблени и 

иреверзиблени пулпити. 

26. Биологични методи за лечение на реверзиблени пулпити. 

27. Витална екстирпация. 

28. Критичен анализ на морталните методи за лечение на възпалената зъбна 

пулпа. 

29. Оздравителен процес след биологично и екстирпационно лечение на зъбната 

пулпа – критерии за оценка на резултатите. 

30. Остри серозни и гнойни периодонтити – клиника, диагностика. ДД, лечение 

31. Хронични периодонтити – клиника, диагностика и диференциална диагноза. 

Насоки за лечение. 

32. Механична и медикаментозна подготовка на кореновите канали за 

обтуриране. 

33. Грешки при механичната и медикаментозната подготовка на кореновите 

канали за обтуриране. 

34. Обтуриране на кореновите канали – цели, биологични и механични принципи. 

Методи и инструменти за запълване на кореновите канали с пасти. 

35. Обтуриране на коренови канали  – цели, биологични и механични принципи. 

Методи и инструменти за запълване на кореновите канали с щифтове. 

36. Възстановяване на зъбите след ендодонтско лечение – особености, коренови 

щифтове. 

37. Грешки и усложнения при ендодонтско лечение. 

38. Оздравителен процес след лечение на акутните и хронични периодонтити – 

критерии за оценка на резултатите. 

39. Прелекуване на зъби с проведено ендодонтско лечение. 

40. Спешно ендодонтско лечение. 

41. Трудни диференциални диагнози в ендодонтията със заболявания в 

граничните области. 

42. Показания за ондодонтска хирургия, ампутация на корен, реимплантация, 

апикална остеотомия. 

43. Физикални методи за диагностика и лечение на кариеса и некариесни 

увреждания. 

44. Физиотерапевтични методи за лечение на пулпити и периодонтити. 
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