
 

ПРОГРАМА ЗА УПРАЖНЕНИЯ 

IV курс, VII семестър 

 

№ Тема Часове
1. Запознаване с оборудването в клинична зала. Инструктаж за безопасна 

работа. Регистрация на пациентите. Демонстрация на първичен прием на 
пациент.  
Клинична работа. 
 

4 ч. 

2. Инфекциозен контрол в денталната практика. Демонстрация на основни 
средства за лични предпазни средства. Дезинфекция на работното поле. Път на 
обработване и стерилизация на инструментите. Клинична работа. 
 

4 ч. 

3. Ергономия на работното място.  
Демонстрация на ергономична поза за работа при различни групи зъби. Роля на 
асистента при лечение. Клинична работа. 
 

4 ч. 

4. Зъбен кариес.  
Обсъждане на основните фактори за възникване на зъбен кариес. Демонстрация 
на фактори причиняващи кариес – лоша орална хигиена (визуалзация), 
неправилно възстановяване на дефекти, общи заболявания и социален статус.  
Клинична работа. 
 

4 ч. 

5. Основна симптоматика при зъбния кариес. Демонстрация на основните 
признаци при зъбен кариес.  
Клинична работа. 
 

4 ч. 

6. Зъбен кариес – клинична картина, диагностика, диференциална диагноза.  
Демонстрация на случаи с различно клинично развитие на зъбния кариес.  
Клинична работа. 
 

4 ч. 

7. Методи за ранна диагностика на кариеса. Демонстрация на налични методи за 
ранна диагностика на зъбен кариес. 
 

4 ч. 

8. Обезболяване в оперативното зъболечение.  
Клинична демонстрация на основни средства за обезболяване при лечение на 
зъбен кариес.  
Клинична работа. 
 

4 ч. 

9. Семинар: Зъбен кариес – етиология, основна симптоматика, диагностика, 
клинична картина (конспект).  
Клинична работа. 
 

4 ч. 

10. Кариес на дентина – caries media, caries profunda. Демонстрация на клинични 
случаи.  
Клинична работа. 
 

4 ч. 

11. Кариес на корена (на цимента на възрастните). Демонстрация на клинични 
случаи. 
 

4 ч. 

12. Вторичен кариес.  
Демонстрация на клинични случаи.  
Клинична работа. 

4 ч. 
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13. Клиника, диагностика и лечение на множествения кариес. Демонстрация на 
клинични случаи.  
Клинична работа. 
 

4 ч. 

14. Биомеханични проблеми при обтурирането с различни възстановителни 
материали. Демонстрация на клинични случаи.  
Клинична работа. 
 

4 ч. 

15. Обсъждане на завършените клинични случаи.  
Заверка на семестъра. 
 

4 ч. 

 ОБЩО: 60 ч. 

                                                                                                

 
Изготвил:  
Хабилитираните лица от Катедрата ОЗЕ 
                                                       
Съгласувал:  
(проф. д-р Н. Манчорова, дм, 
Ръководител Катедра ОЗЕ) 
 
Утвърдена на Катедрен съвет № 12/16.07.2020 г. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОГРАМА ЗА УПРАЖНЕНИЯ 

IV курс, VIII семестър 

 

№ Тема Часове
1. Инструктаж за безопасна работа и за реда в залата. 

 
4 ч. 

2. Анатомия и физиология на зъбната пулпа – демонстрация на особеностите на 
анатомията на пулпната кухина при различните групи зъби върху модели и 
снимки. 
Клинична работа. 
 

4 ч. 

3. Етиология и патогенеза на възпалителните заболявания на зъбната пулпа 
– демонстрация на основни фактори за възпаление на зъбната пулпа върху 
пациенти и снимки.  
Клинична работа. 
 

4 ч. 

4. Методи за изследване на заболяванията на зъбната пулпа – демонстрация 
на снемане на пациент на медицинска и дентална история, прилагане на 
клинични и параклинични методи на изследване. Анализ на резултатите.  
Клинична работа. 
 

4 ч. 

5. Невъзпалителни паталогични процеси в зъбната пулпа – атрофия, 
дистрофия, калциеви метаплазии, кръно-съдови разстройства – 
демонстрация на различни невъзпалителни състояния на зъбната пулпа чрез 
снимков материал. Насоки за лечение.  
Клинична работа. 
 

4 ч. 

6. Остри пулпити.  
Обсъждане на клиничната картина и насоките на лечебния план.  
Клинична работа. 
 

4 ч. 

7. Хронични пулпити. Обсъждане на клиничната картина и насоките на лечебния 
план.  
Клинична работа. 
 

4 ч. 

8. Реверзиблени и иреверзиблени пулпити. Обсъждане на клиничната картина и 
насоките на лечебния план. Клинична работа. 
 

4 ч. 

9. Семинар: Етиологични фактори и клинична картина на възпалителните 
заболявания на пулпата (конспект). Клинична работа. 
 

4 ч. 

10. Биологични методи за лечение на възпалената зъбна пулпа – 
демонстарация на провеждане на индиректен метод. Анализ на използваните 
медикаменти при различните методи.  
Клинична работа. 
 

4 ч. 

11. Биологични методи за лечение на възпалената зъбна пулпа – 
демонстарация на провеждане на директен метод. Анализ на използваните 
медикаменти при различните методи.  
Клинична работа. 
 
 

4 ч. 
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12. Витална екстрипация (пулпектомия под анестезия) същност, показания и 
противопоказания, обезболяване на отделните зъби – основни и спомагателни 
методи. Техника на витална екстирпация – класически и специални методики, 
лечебна последователност, усложнения и насоки за преодоляването им.  
Клинична работа. 
 

4 ч. 

13. Мортални методи за лечение на пулпата.  
Видове, същност, критичен анализ. Девитализация на зъбната пулпа – същност, 
цели, средства. Показания и противопоказания, лечебна последователност, 
усложнения и насоки за преодоляване.  
Клинична работа. 
 

4 ч. 

14. Анатомия и физиология на периодонциума – демонстрация на анатомията 
при различни групи зъби на снимки.  
Остри серозни периодонтити – обсъждане на етиологичните фактори и 
връзките им с лечебния план. Клинична работа. 
 

4 ч. 

15. Остри гонойни периодонтити – объсждане на лечебния план според фазата на 
възпалителния процес.  
Заверка на семестъра. 
 

4 ч. 

                                                                                                  ОБЩО: 
 

60 ч. 

 

 

Изготвил:  
Хабилитираните лица от Катедрата ОЗЕ 
                                                          
Съгласувал:  
(проф. д-р Н. Манчорова, дм 
Ръководител Катедра ОЗЕ) 
 
Утвърдена на Катедрен съвет № 2/04.02.2021 г. 

 


