
 

ПРОГРАМА ЗА УПРАЖНЕНИЯ 

V курс, IX семестър 

 

№ Тема Часове
1. Некробиоза, некроза, гангрена на зъбната пулпа – клинична картина и 

диагностика. Диференциална диагноза. 
 

6 ч. 

2. Периапикални хронични периодонтити – Periodontitis chronica fibrosa и 
Periodontitis chronica granulomatosa localisata.  
Етиология и патогенеза, клиника, диференциална диагноза, лечение, прогноза. 
 

6 ч. 

3. Periodontitis chronica granulomatosa progresiva (diffusa) sine (cum) fistula – 
клинична картина и диагностика – анамнеза, оглед – симптоми на вазопарезата, на 
Crane, на Marmasse, рентгенова находка.  
Диференциална диагноза. Насоки за лечение. Прогноза. Periodontitis exacerbate; 
Cysta radicularis – клиника, диференциална диагноза, насоки за лечение, прогноза. 
 

6 ч. 

4. Хронични апикални периодонтити.  
Апикално ниво на препарация и обтуриране на КК, индикации, контраиндикации, 
основни принципи в лечението, лечение в едно посещение/в повече посещения, 
усложнения. 
 

6 ч. 

5. Аспекти на клиничната ендодонтска микробиология – ендодонтска триада.  
Взаимовръзка макро-микроорганизми, патогенни и непатогенни микроорганизми, 
характеристика на микрофлората в некротична пулпа.  
Изолиране и индикация на микроорганизмите в кореновия канал, приложение на 
антибиотици в ендодонтията. 
 

6 ч. 

6. Комбинирани ендо-периодонтални лезии. Анатомични и функционални 
взаимоотношения между ендодонциума и периодонциума. Класификация на ендо-
перодонталните лезии. Диагностика. Симптоми при засягането на периодонциума и 
пулпата.  
Клиника. Лечение. 
 

6 ч. 

7. Ендодонтско релечение – системи и техники за отстраняване на препятствия в 
кореновия канал. Материали, методи и медикаменти за лечение на усложненията.  
Клинична работа. 
 

6 ч. 

8. Ендодонтско релечение – причини за провеждане на релечение. Основни стъпки 
при провеждане на релечение. Клинична работа. 
 

 
6 ч. 

9. Планирана ендодонтска хирургия – индикации и контраиндикации. Съвременни 
методи за ендододнтска хирургия (лазер, ултразвук). Материали, инструменти и 
техники за ретроградно обтуриране на кореновия канал. Клинична работа.  
Колоквиум: Хронични периодонтити – клиника и лечение. Ендодонтска 
микробиология. Ендо-перио лезии. Релечение. 
 

6 ч. 

10. Планирани ендодонтски хирургични манипулации – апикален кюертаж, 
апексектомия, коренова ампутация, химисекция, бикуспидация, трансканални 
импланти. Етапи на изпълнение. Постоперативни грижи, възможни усложнения, 
прогноза. 

6 ч. 
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11. Трудни диференциални диагнози в ендодонтията със заболявания в 
граничните области – синуити, ринити, неврити, невралгия, аероодонталгия, 
атипична лицева болка, травматична оклузия. 
 

6 ч. 

12. Спешно ендодонтско лечение – обосновка, индикации. Поведение при спешни 
пациенти.  
Клинична работа. 
 

6 ч. 

13. Контрол на болката в ендодонтията – борба с болката като общомедицински 
проблем, клинично поведение при лечение на ендодонтски случаи с водещ симптом 
болка – пулпити, остри периодонтити, екзацербирали периодонтити, пукнат зъб, 
фрактура на коронката с откриване на пулпата. 
Колоквиум: Планирана ендодонтска хирургия. Трудни и рядки диференциални 
диагнози. Спешно ендодонтско лечение. Контрол на болката. 
 

6 ч. 

14. Диагностични грешки при пулпити и периодонтити. Foramen mentale, синуси, 
фоликуларни кисти.  
Синуити, ринити, невралгия, дентикли. 
 

6 ч. 

15. Грешки при лечението на пулпити и периодонтити. Грешки при ендодонтското 
лечение, опасни за лекувания зъб – неоткрит и необработен канал, незапълнен 
канал, стъпало, перфорации, фрактуриран инструмент, преинструментиране, 
препресване, оцветяване на зъбите. Профилактика и лечение на грешките. 
Грешките опасни за живота на пациента – алергичен шок, поглъщане, аспириране 
на ендодонтски инструмент, подкожен ефизем – профилактика на усложненията. 
 

6 ч. 

                                                                                                ОБЩО:  
 

90 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 

V курс, X семестър 

 

№ Тема Часове
1. Лечебен план за целите на ендодонтията -  

обсег на ендодонтското лечение, фактори влияещи върху броя на 
посещенията, инициално лечение, дефинитивно лечение, избор на лечебни 
манипулации, манипулации в обсега на общопрактикуващия стоматолог, 
фактори затрудняващи ендодонтското лечение. 
 

6 ч. 

2. Възстановяване на зъби след ендодонтско лечение. Особености на зъбите 
след ендодонтско лечение – значителна загуба на тв.з.тъкани, намалена 
еластичност, намалена стабилност на зъбите; намалена механична твърдостл 
Избор на метод за възстановяване на зъбите след ендодонтско лечение според 
степента на увреждане на зъбната коронка. Радикуларни щифтове – видове, 
техника на поставяне, инструментариум, грешки и усложенения. 
 

6 ч. 

3. Възстановяване на витални зъби със значителни разрушения на 
клиничните коронки. Комплексни кавитети със защита на туберкулите. 
Дентинови (парапулпарни) щифтове – индикации, грешки и усложнения. 
Дентинови камери, ключалки, периферни яки. Свързани амалгамени 
обтурации. Изработване на онлеи – особености на кавитетната препарация, 
критичен анализ, пронгноза. Фасети – показания, противопоказания, 
препарационен дизайн, видове, техники за циментиране. 
 

6 ч. 

4. Вертикални зъбни фрактури. Фрактури при ендодонтски лекувани зъби – 
причини. Възстановителни процедури и материали. Травматична коренова 
фрактура. Клинично изследване. Лечебни процедури. 
Усложнения – вътрешна и външна коренова резорбация. 

6 ч. 

5. Некариесни увреждания на ТЗТ - химични, термични, механични – 
диагностика, ДД, клиника, лечение. 
 

6 ч. 

6. Некариесни увреждания на ТЗТ – абразия, атриция, ерозия, клиновидни 
дефекти, абфрисация. Епидемиология. Клинична картина. Диагностика. 
Диференциална диагноза. Лечебни подходи. 
 

6 ч. 

7.  Колоквиум: Некариесни увреждания на ТЗТ. Вертикални зъбни фрактури на 
коронката и корена. Възстановяване на витални зъби със значителни 
разрушения на клиничните коронки. Възстановяване ва зъби след ендодонтско 
лечение.  
Практическа работа. 
 

 

8. Зъбна (дентинова) свърхчувствителност – определение, етиология. Фази на 
развитие. Механизъм на действие. Диагностика. Насоки на лечение. 
Десензитиращи агенти. Превенция. 
 

6 ч. 

9. Профилактика на зъбния кариес, основни фактори, свързани с развитието 
на кариеса, нива на превенция. Първична, вторична и третична 
профилактика: цел, основни насоки, начини и средства за постигане на целта. 

6 ч. 
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Оценка на риска за развитие на зъбен кариес – обосновка, групиране на 
пациентите, насоки за поведение при различните рискови групи. 
 

10. Оздравителен процес след биологично лечение на пулпити - индиректно 
повлияване, директно покритие, витална ампутация. Критерии за оценка на 
резултатите – клинични, ЕОД, рентгенологични. 
 

6 ч. 

11. Оздравителни процеси след витална и мортална екстирпация на пулпити. 
Апикална рана след витална и мортална екстирпация – критичен анализ, 
прогнози. 
 

6 ч. 

12. Оздравителен процес след лечение на пулпна гангрена, остри и хронични 
периодонтити. Критерии за оценка на резултатите – ранни и късни клинични 
резултати, рентгенологичен статус на лекуваните зъби. 
 

6 ч. 

13.  Семинар: Зъбна (дентинова) свръхчувствтелност. Профилактика на зъбния 
кариес. Оздравителен процес след биологично лечение, екстирпация при 
пулпити и след лечение на периодонтити. 
 

6 ч. 

14. Избелване на невитални зъби с променен цвят – причини за промяната на 
цвета. Методи за избелване – обосновка, техника, усложнения. 
 

6 ч. 

15. Избелване на витални зъби. Причини за промяна в цвета им, техники за 
приложение, противопоказания и усложнения. Критерии и контрол на 
резултатите. 
 

6 ч. 

 ОБЩО:  90 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. 
 


