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КОНСПЕКТ ЗА СЕМЕСТРИАЛЕН ИЗПИТ ПО ДИСЦИПЛИНАТА 

„Орална и лицево-челюстна хирургия" 

студенти по „Дентална медицина“ V курс 

 

1. Абсцеси и целулити на лицето. Топографска анатомия. Клиника, диагностика, 

диференциална диагностика и лечение. 

2. Абсцеси и целулити около горна челюст. Топографска анатомия. Клиника, диагностика, 

диференциална диагностика и лечение. 

3. Абсцеси и целулити около долна челюст. Топографска анатомия. Клиника, диагностика, 

диференциална диагностика и лечение. 

4.  Абсцеси и целулити на езика, пода на устната кухина, птеригомандибуларно и 

парафарингеално пространство. Топографска анатомия. Клиника, диагностика, 

диференциална диагностика и лечение. 

5. Остър остеомиелит на челюстните кости. Клиника, диагностика, диференциална 

диагностика и лечение. 

6. Хроничен остеомиелит на челюстните кости. Клиника, диагностика, диференциална 

диагностика и лечение. 

7. Остри неспецифични лимфаденити. Клиника, диагностика, диференциална диагностика и 

лечение. 

8. Хронични неспецифични лимфаденити. Клиника, диагностика, диференциална 

диагностика и лечение. 

9. Остри одонтогенни синуити. Клиника, диагностика, диференциална диагностика и 

лечение. 

10. Хронични одонтогенни синуити. Клиника, диагностика, диференциална диагностика и 

лечение. 

11. Сифилис. Класификация. Клиника, диагностика, диференциална диагностика, лечение, 

профилактика. 
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12.  Туберкулоза. Класификация. Клиника, диагностика, диференциална диагностика, 

лечение, профилактика. 

13.  Актиномикоза. Класификация. Клиника, диагностика, диференциална диагностика и 

лечение. 

14. СПИН. Изяви в устната кухина и лицево-челюстната област. Клиника, диагностика, 

лечение, профилактика. 

15. Застрашаващи живота състояния при абсцеси и целулити /тромбоза на синус кавернозус, 

медиастенит, абсцес на мозъка и др./. Клиника, диагностика, диференциална диагностика 

и лечение. 

16. Одонтогенен сепсис. Клиника, диагностика, диференциална диагностика и лечение. 

17. Основни принципи на хирургично лечение при остра одонтогенна инфекция. Видове 

разрези и дренажни системи в лицево-челюстната област. 

18. Основни принципи на медикаментозно лечение при остра одонтогенна инфекция. 

Антибактериални средства. Рецептури. 

19. Основни принципи на медикаментозно лечение при остра одонтогенна инфекция. 

Нестероидни противовъзпалителни средства, антихистаминни, имунотерапия и др. 

Рецептури. 

20. Кисти на меките тъкани в устната кухина и лицево-челюстната област. Класификация. 

Клиника, диагностика, диференциална диагностика и лечение. 

21. Кисти на челюстните кости. Класификация. Етиология и патогенеза. Клинична 

характеристика, основни методи на диагностика. 

22. Кисти на челюстните кости. Диференциална диагностика и методи на лечение. 

23. Заболявания на слюнчените жлези. Основни методи на диагностика. 

24. Остри сиалоаденити. Клиника, диагностика, диференциална диагностика и лечение. 

25. Хронични сиалоаденити. Клиника, диагностика, диференциална диагностика и лечение. 

26. Реактивно-дистрофични заболявания на слюнчените жлези /сиалози/. Клиника, 

диагностика, диференциална диагностика и лечение. 

27. Сиалолитиаза. Класификация, клиника, диагностика, диференциална диагностика и 

методи на лечение. 

28.  Заболявания на темпоромандибуларната става: възпалителни и реактивно-дистрофични. 

Клиника, диагностика, диференциална диагностика и лечение. 

29. Заболявания на темпоро-мандибуларната става: луксация, сублуксация, анкилоза и 

контрактура. Клиника, диагностика, диференциална диагностика и лечение. 

30. Невралгия на троичния нерв. Клиника, диагностика, диференциална диагностика и 

лечение. 
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31. Пареза и парализа на лицевия и подезичния нерв. Клиника, диагностика, диференциална 

диагностика и лечение. 

32. Травми на меките тъкани в устната кухина и лицево-челюстната област. Класификация. 

Клиника, диагностика, диференциална диагностика и лечение. 

33. Травми на зъбите. Класификация. Клиника, диагностика, диференциална диагностика и 

лечение. 

34. Фрактури на горна челюст. Класификация. Клиника, диагностика, диференциална 

диагностика. 

35. Фрактури на горна челюст. Методи на лечение. 

36. Фрактури на долна челюст. Класификация. Клиника, диагностика, диференциална 

диагностика. 

37. Фрактури на долна челюст. Ортопедични методи на лечение - показания, техника. 

38. Фрактури на долна челюст. Ортопедично-хирургични и хирургични методи на лечение - 

показания, техника. 

39. Фрактури на зигоматичния комплекс. Класификация. Клиника, диагностика, 

диференциална диагностика и методи на лечение. 

40. Животозастрашаващи състояния при травми в лицево-челюстната област /асфиксия, 

кръвотечение, шок/. Клиника, диагностика и лечение. 

41. Животозастрашаващи състояния при травми в лицево-челюстната област /комоцио, 

компресио, контузио/. Клиника, диагностика и лечение. 

42. Тумори в устната кухина и лицево-челюстната област. Етиология и патогенеза. Обща 

характеристика. Класификации- по локализация и по TNM-система. 

43. Пренеоплазии в устната кухина и лицево-челюстната област. Класификация. Етиология и 

патогенеза. Еритроплакия и левкоплакия – клиника, диагностика, диференциална 

диагностика и методи на лечение. 

44. Пренеоплазии в  устната кухина и лицево-челюстната област: лихен рубер планус, 

хейлити, меланоплакия, корну кутанеум, акантом, клиника, диагностика, диференциална 

диагностика и лечение. 

45. Доброкачествени тумори на меките тъкани на кожата на лицето и органите на устната 

кухина. Клиника, диагностика, диференциална диагностика и лечение. 

46. Доброкачествени одонтогенни тумори на челюстните кости. Клиника, диагностика, 

диференциална диагностика и лечение. 

47. Доброкачествени неодонтогенни тумори на челюстните кости. Клиника, диагностика, 

диференциална диагностика и лечение. 
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48. Злокачествени тумори на меките тъкани и органите на устната кухина- устни, бузи, език, 

гингива, под на устната кухина, твърдо небце. Клиника, диагностика, диференциална 

диагностика и лечение. 

49. Злокачествени епителни тумори на горна челюст. Клиника, диагностика, диференциална 

диагностика и лечение. 

50. Злокачествени съединителнотъканни тумори на горна челюст. Клиника, диагностика, 

диференциална диагностика и лечение. 

51. Злокачествени епителни тумори на долна челюст. Клиника, диагностика, диференциална 

диагностика и лечение. 

52. Злокачествени тумори на долна челюст от съединително-тъканен произход. Клиника, 

диагностика, диференциална диагностика и методи на лечение. 

53. Доброкачествени тумори на слюнчените жлези. Класификация. Клиника, диагностика, 

диференциална диагностика и лечение. 

54. Злокачествени тумори на слюнчените жлези. Класификация. Клиника, диагностика, 

диференциална диагностика и лечение. 

55. Тумори на лимфо-ретикуларния апарат. Класификация. Неходжкинови лимфоми-

клиника, диагностика, диференциална диагностика и лечение. 

56. Тумори на лимфо-ретикуларния апарат. Класификация. Ходжкинови лимфоми - клиника, 

диагностика, диференциална диагностика и лечение. 

57. Основни принципи и методи на лечение на злокачествени тумори в устната кухина и 

лицево-челюстната област. 

58. Профилактика и ранна диагностика на оралния карцином. 

59. Хирургично лечение на пародонталните заболявания. Резективни методи. Показания. 

Техника. 

60. Хирургично лечение на пародонталните заболявания. Регенеративни методи. Показания. 

Техника.  

61. Мукогингивална хирургия. Методи на вестибулопластика. Показания, техника. 

62. Мукогингивална хирургия. Гингивални рецесии. Класификация. Методи на лечение. 

Показания, техника.  

63. Предпротетична подготовка на челюстите. Показания и методи. Техника на изпълнение. 

64. Основни принципи на пластично-възстановителната хирургия. Свободна кожна пластика. 

Показания и техника на изпълнение. 

65. Основни принципи на пластично-възстановителната хирургия. Кожна пластика с тъкани 

по съседство- показания, техника на изпълнение. 
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66. Вродени цепковидни дефекти в лицево-челюстната област. Класификация. Етиология и 

патогенеза. Цепковидни дефекти на устните-клиника, срокове и основни принципи на 

лечение. 

67. Вродени цепковидни дефекти в лицево-челюстната област. Класификация. Етиология и 

патогенеза. Цепковидни дефекти на небце-клиника, срокове и основни принципи на 

лечение. 

68. Челюстни деформации и придобити дефекти в лицево-челюстната област. Методи на 

хирургично лечение. 

 

ИЗТОЧНИЦИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

ОСНОВНА  ЛИТЕРАТУРА: 

1. Орална хирургия, Учебник за студенти по специалността „Дентална медицина”, под 

редакцията на Д. Атанасов, Медицински Университет, Пловдив, 2011. 

2. Клиника на стоматологичната и лицево-челюстна хирургия- учебник за студенти по 

стоматология, под ред.на Н.Полихронов. Полихронос, София, 2000. 

3. Ръководство за практически упражнения по клиника на хирургичната стоматология, под 

ред. на Н.Полихронов, Мед. и физк., София, 1991. 

4. Тестове за подготовка по Орална хирургия 

5. Тестове за подготовка по лицево-челюстна хирургия 

ДОПЪЛНИТЕЛНА  ЛИТЕРАТУРА: 

1. Лекарствени средства при неотложни и спешни състояния в стоматологичната практика, 

Атанасов Д., Ormed Press, София, 2002. 

2. Неотложна и спешна стоматология. Атанасов Д., Ormed Press, София, 2003. 

3. Пародонтална хирургия. Атанасов Д.,Quintessense, София, 1995. 

4. Тумори в устната кухина и лицево-челюстната област. Атанасов Д., З.Запрянов, Пловдив, 

1997. 

5. Заболявания на лимфната система в лицево-челюстната област и шията. Сарачев 

Е.,Пловдив,2011. 

6. Лечение на злокачествените тумори в устната кухина. Сарачев Е.,М. Влайкова, 

Пловдив,1999. 

 

 
Актуален: 22.04.2021 г.  

 

ДОЦ. Д-Р ДЕЯН НЕЙЧЕВ, ДМ 

Ръководител на Катедра по орална хирургия, ФДМ, МУ-Пловдив 


