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КОНСПЕКТ 

ПО ДЕТСКА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА - ІІ ЧАСТ 

 

1. Орално изследване на дете. Оценка на риска за развитие на орални заболявания, 
профилактична програма, лечебен план.  

2. Психологични проблеми в детската дентална практика – фактори за развитие на дентален 
страх и тревожност, методи за оценка на поведение, страх и тревожност при дентално 
лечение. 

3. Психологични проблеми в детската дентална практика – форми на  
нефармакологично и фармакологично управление поведението на детето.  

4. Зъбен кариес на временни и постоянни зъби в детска възраст – определение. Анатомо-
морфологични особености на временните и постоянните зъби в детска възраст. 
Класификации на зъбния кариес. 

5. Зъбен кариес на временни и постоянни зъби в детска възраст - методи на изследване, 
клинична картина, особености при акутен и хроничен кариес; множествен кариес. 

6. Неоперативно лечение на зъбния кариес при временни и постоянни зъби в детска възраст 
– диагностични критерии за обратимост и активност на кариозните лезии. Индикации, 
методи и средства за неоперативно лечение на зъбния кариес.  

7. Оперативно лечение на зъбния кариес при временни и постоянни зъби в детска възраст. 
Лечебен план. Основни фактори, определящи зъбната препарация.    

8. Оперативно лечение на зъбния кариес на временните зъби – индикации за провеждане. 
Основни етапи на оперативното лечение на зъбния кариес при временни зъби. 
Особености на кавитетните форми по Класификацията на Black.  Кавитетни препарации 
при възстановяване с адхезивни материали. Преформирани метални коронки. 

9. Кариес на ранното детство – рискови фактори, особености в клиничната картина, 
усложнения. Лечение и профилактика на кариеса на ранното детство. 

10. Оперативно лечение на кариеса на постоянните детски зъби - кариес на ямки и фисури. 
Фактори, определящи кавитетната препарация. Лечение с минимална интервенция. 
Превантивни композитни възстановявания.  

11. Оперативно лечение на кариеса на постоянните зъби в детска възраст - 
апроксимален кариес, особености на кавитетната препарация.  

12. Оперативно лечение на кариеса на постоянните зъби в детска възраст. Кариес 
на фронтални зъби. Особености при III, IV и V клас кавитетни препарации.  

13. Лечение на зъбен кариес - медикаментозно повлияване. Кавитетни сийлъри, лайнери, 
подложки. Видове обтуровъчни средства, начин на приложение, предимства и 
недостатъци.  

14. Алтернативни техники и средства при лечение на зъбен кариес. 
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15. Кариес в съседство с обтурации  при временни и постоянни зъби в детска възраст – 
рискови фактори, диагностика, профилактика и лечение.  

16. Пулпити на временни зъби – класификация, клинична картина, особености в 
протичането. Витални и мортални методи на лечение 

17. Пулпити на постоянни зъби в детска възраст – класификация, клинична картина, 
особености в протичането при зъби с незавършено кореново развитие 

18. Индиректно и директно пулпно покритие при постоянни зъби в детска възраст – 
индикации, клинични стъпки, характеристика на използваните средства. 

19. Частична и тотална пулпотомия – индикации, клинична техника. Очаквани резултати 
при постоянни зъби с незавършено кореново развитие 

20. Заболявания на периодонциума на на временни и постоянни зъби в детска възраст - 
характеристика на периодонциума в детска възраст, класификация.  

21. Апикални периодонтити на временни и постоянни зъби в детска възраст – етиология, 
клинична картина, особености в протичането 

22. Апикални периодонтити на временни зъби – индикации, методи и средства за лечение 
23. Лечение на апикални периодонтити на постоянни зъби с незавършено кореново развитие 

– цел на лечението, методи и средства. 
24. Нови клинични протоколи при лечение на невитални постоянни зъби в детска възраст с 

незавършено кореново развитие. 
25. Травматични увреждания на временните и постоянни зъби в детска 

възраст. Разпространение, етиология, класификация, методи за изследване.  
26. Травматични увреждания на временните зъби – клинична картина и лечение 

на различните видове травми.  
27. Травматични увреждания на постоянните зъби в детска възраст – Contusio 

dentis, Subluxatio dentis, Luxatio dentis /Lateral, Intrusio, Extrusio dentis/, Expulsio dentis - 
клинична картина и лечение.  

28. Фрактури на Т.З.Т. на постоянните зъби в детска възраст без засягане на 
пулпата, клинична картина и лечение – начини за възстановяване.  

29. Фрактури на Т.З.Т. на постоянните зъби в детска възраст със засягане на пулпата – 
клинична картина и лечение. Фрактури на корена на зъба.  

30. Усложнения след травми на временните и постоянни зъби.  
31. Екстракция на временните зъби – индикации, изпълнение на екстракцията, грижи и 

усложнения след екстракцията.  Обезболяване /премедикация, средства, видове 
анестезии, усложнения след анестезия/. 

32. Емайлови дисплазии /унаследени, вродени и придобити/ - клинична картина и лечение. 
33. Дентинова дисплазия – видове форми. Одонтогенеза. Дисхромазии. Клинична картина и 

лечение. 
34. Моларно-инцизивна хипоминерализация – рискови фактори, диагностика и лечение. 
35. Заболявания на пародонта в детска възраст – класификация, особености на пародонта в 

детско-юношеска възраст, етилогия, патогенеза.  
36. Изследване на пародонта в детска възраст.  
37. Катарален гингивит в детска възраст – класификация, етиология, патогенеза, клинична 

картина, методи и средства за лечение. 
38. Хипертрофичен гингивит в детска възраст – класификация, етиология, патогенеза, 

клинична картина методи и средства за лечение. 
39. Улцеро-некротичен гингивит в детска възраст - класификация, етиология, патогенеза, 

клинична картина, методи и средства за лечение. 
40. Пародонтити в детска възраст – агресивни пародонтити – класификация, етиология, 

клинична картина и лечение. 
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41. Пародонтити, свързани със системни заболявания в детска възраст – клинична картина 
и лечение. 

42. Заболявания на пародонта в детска възраст, свързани с аномалии в развитието или 
придобити деформации и състояния – клинична картина и лечение.  

43. Гингивостоматити, предизвикани от механични, химични, термични и други фактори – 
клинична картина и лечение. 

44. Локални изменения на оралната лигавица при кърмачета и деца – клинична картина и 
лечение. 

45. Гингивостоматити от вирусен произход. Остър херпесен гингивостоматит.  
46. Рецидивиращ орален херпес – етиология, класификация, клинична картина и лечение. 
47. Орална кандидоза – класификация, етиология, клинична картина и лечение. 
48. Рецидивиращи афти и афтози при деца и юноши.  
49. Гингивостоматити при инфекциозни заболявания – клинична картина и лечение.  
50. Гингивостоматити при някои дерматози детска възраст - клинична картина и лечение. 
51. Гингивостоматитити, свързани с най-честите кръвни заболявания в детска възраст – 

клинична картина и лечение. 
52. Гингивостоматити при най-често срещани стомашно-чревни заболявания в детска 

възраст – клинична картина и лечение. 
53. Гингивостоматити при хиповитаминози – клинична картина и лечение. 
54. Гингивостоматити свързани с най-честите смущения в ендокринната система в детска 

възраст – клинична картина и лечение. 
55. Орални изяви при деца с HIV инфекция – разпространение, клинична картина и лечение. 
56. Заболявания на устните в детска възраст – класификация, клинична картина и лечение.  
57. Заболявания на езика в детска възраст – класификация, клинична картина и лечение.  
58. Основни насоки при лечението на заболяванията на пародонта в детска възраст – цел на 

лечението, основни форми на лечение.  
59. Орално здраве при деца със системни заболявания – захарен диабет, дихателни 

затруднения. 
60. Зъбна ерозия и абразия в детска възраст. 
61. Насилие над деца и травми в лицево-челюстната област. 
62. Футболът - рисков фактор за оралното здраве при деца и подрастващи. 
63. Орално здраве при деца с наднормено тегло и затлъстяване. 

 
          

 
 
 

ИЗТОЧНИЦИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА ПО  
 ДЕТСКА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – II ЧАСТ 

 
 

1. Атанасов Б. Средства за хигиена, профилактика и лечение на устната кухина. 
Автопринт, Пловдив, 2000 

2. Атанасов Н. Стоматологични профилактични програми, теории и практика. Ен Би Си 
груп, София, 2004 

3. Атанасов Н. Профилактика на зъбния кариес с флуориди (проекти с флуорирано 
мляко). Ен Би Си груп, София, 2004 

4. Вутов М. Детска стоматология, МФ, София, 1998 
5. Банчев М., Хр. Матеева Хистогенеза, морфология и физиология на зъбите у децата, 

София, МФ, 1980/1989. 
6. Белчева А. Коронкови фрактури на постоянните детски зъби – Пловдив, 2009 
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7. Илиева Ем. Фармакологично управление на детското поведение в стоматологичния 
кабинет – София, 2005 

8. Илиева Ем. Детето пациент на стоматолога – София, 2000 
9. Кондева В., М. Куклева Оклузален кариес при постоянни детски зъби. Медицинско 

издателство ЕТ “Васил Петров”- ВАП Пловдив, 2010 
10. Куклева М. Флуорна профилактика и риск от зъбна флуороза. Медицинско издателство 

ВАП, Пловдив, 2010 
11. Куклева М. Рискови фактори за зъбна флуороза. Автореферат, /Докторска дисертация/, 

Пловдив, 2009 
12. Куклева М. Профилактика и лечение на началния кариес в детска възраст с флуорен 

гел. Автореферат, / Дисертация /, Пловдив, 1999 
13. Маркова Н. Кариес на ранното детсво – Пловдив, 2003 
14. Матеева Хр. Пропедевтика и профилактика в детската стоматология. МФ, София, 1993 
15. Пенева М. Зъбният кариес през ХХІ век. Изток-Запад, София, 2008  
16. Пенева М. и кол. Профилактика на оралните заболявания, Изток-Запад, София, 2007 
17. Пенева М. и кол. Орална ембриология, хистология и биология, Изток-Запад, София, 

2007 
18. Пенева М. и кол. Клиника на Детската дентална медицина, София, 2018 
19. Стоилова Р.  Развитие на временното съзъбие във връзка с бременността, Кувел прес, 

Пловдив, 2000, 142 
20. Лекционен курс по Детска дентална медицина–II част, Катедра по Детска дентална 

медицина - Пловдив 
21. Тсукибоши М. Лечебно планиране при травматизирани зъби – София, 2001 
22. Axelsson P. Preventive materials, methods and programs, Quintessence, 2004 
23. Axelsson P. Risk prediction and preventive dentistry, Quintessence, 2004 
24. American Academy of Pediatric dentistry. Guideline on fluoride therapy. 

www.aapd.org/media/Policies Guidelines/G_Fluoride Therapy.pdf 
25. American Dental Association. ADA statement on enamel (dental) fluorosis. 

www.ada.org/prof/resources/positions/statements/fluoride_community_enamel.asp 
26. FDI/WHO/ADR. Global consultation on oral health through Fluoride. 

http://www.fdiworldental.org.  
27. McDonald R. E., D. R. Avery, J. A. Dean Dentistry for the child and adolescent, St. Louis, 

Mo.: Mosby, ©2004 
28. R. Mathewson, R. Primosch Fundamentals of Pediatric Dentistry - Quintessence Publishing, 

1995 
29. R. Welbury Paediatric Dentistry, 1999 
30. Jimmy Pinkham, Paul Casamassimo, Henry W. Fields, Dennis J. McTigue, Arthur Nowak 

Pediatric Dentistry: Infancy Through Adolescence (Pediatric Denistry), St Louise, Elsevier 
Saunders, 2005 

31. Welbury R., M.S. Duggal, M.T. Hosey Paediatric Dentistry, Oxford University Press, 2005 
32. World Health Organization. The world health reports 2003. Geneva: WHO; 2003 

http://www.who.int/oral_health 
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