
  
 

 
ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ  ПО ОПЕРАТИВНО ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ И ЕНДОДОНТИЯ 

 
 

ПЛАН НА ПРЕДДИПЛОМНИЯ СТАЖ: 
Продължителност – 30 дни ( 6 седмици ) по 6 часа = 180 часа; ECTS-кредити 14,0. 
Държавният стаж включва: 

1. Теоретична подготовка. 
2. Демонстрации. 
3. Клинична работа с пациенти. 
4. Представяне на клинични случаи пред катедрения колектив. 

 
I СЕДМИЦА: 

1. Теоретична част:  
Въпроси от конспекта: 1;2;3;5;7;8;10;11;12;13;14;15;16 

1.1.  Инфекциозен контрол в денталната клинична практика. Изолиране на оперативното поле. 
1.2.  Медико-биологични основи за лечението на дентиновата рана при caries profunda. 
1. 3. Биомеханични проблеми при възстановяване на дефектите на твърдите зъбни тъкани с неестетични и 
естетични материали. 

2. Демонстрации: 
2.1. Видеофилм за инфекциозен контрол и обсъждане. 
2.2. Демонстрация на поставяне на кофердам в клинична ситуация. 
2.3. Изработване на индиректна обтурация по индикации за защита на туберкулите. 

3. Практическа работа:  
3.1. Клинична работа с пациенти. 

 
II СЕДМИЦА: 
1. Теоретична част: 
Въпроси от конспекта: 4;20;21;22;43 

1.1. Профилактика на зъбния кариес при възрастни. 
1.2. Некариесни заболявания на твърдите зъбни тъкани. 
1.3. Физикални методи за диагностика и лечение на кариеса и некариесните заболявания. 

2. Демонстрации: 
2.1. Видеофилм и обсъждане на физикалните методи за диагностика и лечение на кариеса  
и некариесните заболявания. 
2.2. Демонстрация на оценка на риска от кариес.  
2.3. Естетично възстановяване с композиционен материал по индикации директно или 
индиректно. 

3. Практическа работа:  
3.1. Клинична работа с пациенти. 

 
III СЕДМИЦА: 

1. Теоретична част: 
      Въпроси от конспекта: 23;24;25;26;27;28;29 

1.1.  Етиология, патогенеза, клиника, диагностика на реверзиблени и иреверзиблени пулпити. 
1.2.  Лечение на реверзиблени и иреверзиблени пулпити. 
1.3.  Оздравителни процеси след биологично и екстерпационно лечение на зъбната пулпа – критерии 

за оценка на резултатите. 
2. Демонстрации: 

2.1.  Видеофилм и обсъждане на техниките за обезболяване при лечение на заболяванията на 
зъбната пулпа. 
2.2.  Определяне на точни показания за съхранен регенераторен пулпен потенциал. 
2.3.  Демонстрация на техники за химиомеханична препарация и обтуриране на  
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неинфектирани коренови канали. 
2.4.  Демонстрация на клинични и параклинични критерии за оценка на оздравителния  
процес след биологично и екстерпационно лечение на зъбната пулпа. 

3. Практическа работа:  
3.1.  Клинична работа с пациенти. 

 
IVСЕДМИЦА: 

1. Теоретична част: 
Въпроси от конспекта: 30;31;38;44 

1.1.  Етиология, патогенеза, клиника, диагностика на остри периодонтити. 
1.2.  Етиология, патогенеза, клиника, диагностика на хронични периодонтити. 
1.3.  Оздравителни процеси след лечение на акутни и хронични периодонтити. Физикални методи за 

повлияване на кореновите канали, болката и възпалението в периодонциума. 
2. Демонстрации: 

2.1.  Видеофилм и обсъждане на физиотерапевтичните методи в комплексното лечение на 
периодонтитите. 
2.2.  Демонстрация на техники за химиомеханична препарация и обтуриране на  
инфектирани коренови канали. 
2.3.  Демонстрация на клинични и параклинични критерии за оценка на оздравителния  
процес след лечение на акутни и хронични периодонтити. 

3. Практическа работа:  
3.1.  Клинична работа с пациенти. 

 
 V СЕДМИЦА: 

1. Теоретична част: 
      Въпроси от конспекта: 32;33;34;35;36;37;39 

1.1.  Preparatio, Medicatio, Obtiratio canalis radices dentis – цели, биологични и механични 
принципи. Методи, средства, инструменти. Грешки и усложнения при ендодонтското лечение. 
1.2.  Прелекуване на зъби с проведено ендодонтско лечение. 
1.3.  Възстановяване на зъби след ендодонтско лечение – особености, коренови щифтове. 

2. Демонстрации: 
2.1. Видеофилм и обсъждане на нови ендодонтски инструменти и системи за обтуриране на 
кореновите канали. 
2.2. Демонстрация на лечебен подход при грешки и усложнения по време на ендодонтското лечение. 
2.3. Демонстрация на клиничен протокол при различни фабрични системи коренови щифтове. 

3.  Практическа работа:  
3.1. Клинична работа с пациенти. 

 
VI СЕДМИЦА: 

1. Теоретична част: 
      Въпроси от конспекта: 40;41;42 

1.1. Спешно ендодонтско лечение. 
1.2. Трудни диференциални заболявания в ендодонтията със заболявания в граничните  
области. 
1.3. Показания за ендодонтска хирургия, ампутация на корен, реимплантация апикална остеотомия. 

      2.   Демонстрации: 
            2.1. Видеофилм и обсъждане на техниките на ендодонтска хирургия. 
            2.2. Демонстрация на диференциране на болка от одонтогенен произход от болка от неодонтогенен 
произход. 
            2.3. Медикаменти и средства за осигуряване на спешна помощ в кабинета по дентална медицина. 
Схема на поведение при алергичен шок и хипертонична криза. 
       3.  Практическа работа:  

3.1. Клинична работа с пациенти. 
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Ръководител Катедра ОЗЕ) 
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