
КОНСПЕКТ 2021-2022 
ЗА ПИСМЕН ИЗПИТ ПО ДЕНТАЛНА КЛИНИЧНА АЛЕРГОЛОГИЯ 

1. Условия, на които трябва да отговарят пациентите, изпращани за огнищна 
диагностика и алергология в специализираните кабинети. 
2. Алергично-насочена анамнеза в денталната медицина. 
3. Патогенеза на алергичните реакции. 
4. Алергични заболявания. Клинична класификация. Предразполагащи фактори за 
възникване на алергично заболяване. 
5. Алергизиращи фактори. Класификация и характеристика. 
6. Алергичен ринит- определение. Класификация. Клиника. 
7. Бронхиална астма – определение. Етиология и клиника. 
8. Бронхиална астма – особености в денталното лечение. Рискови фактори за 
развитие на астматичен пристъп в кабинета по дентална медицина. 
9. Атопичен дерматит – определение. Етиология и клиника. 
10. Контактен дерматит – определение. Етиология и клиника. 
11. Медикаментозна алергия – определение. Етиология. 
12. Медикаментозна алергия. Клиника. 
13. Алергични реакции към локални анестетици – етиология и клиника. 
14. Алергични реакции към локални анестетици – диференциална диагноза, 
диагноза и превенция на алергичните реакции. 
15. Алергични реакции към локални анестетици – реакции на кръстосана 
свръхчувствителност; алергични реакции към съставките в локалния анестетик. 
16. Хранителна алергия. Орален алергичен синдром. 
17. Анафилактичен шок – определение, етиология. 
18. Анафилактичен шок – клиника. 
19. Анафилактичен шок – лечение и профилактика. 
20. Индикации и контраиндикации за провеждане на алергологична диагностика. 
21. Поведение на денталния лекар към пациенти с установена алергия към 
наличните в устата дентални медикаменти и материали. 
22. Поведение на денталния лекар към пациенти с установена медикаментозна 
алергия. 
23. Поведение на денталния лекар към пациенти с данни за прекаран алергичен 
шок. 
24. Огнищно насочена анамнеза – структура, основни постановки. 
25. Одонтогенни полета на смущение. Определение. Видове. 
26. Експресен тест за установяване общата реактивност на деца. 
 
 
 

КОНСПЕКТ 2021-2022 
ЗА УСТЕН ИЗПИТ ПО ДЕНТАЛНА КЛИНИЧНА АЛЕРГОЛОГИЯ 

1. Исторически преглед. Европейски и български принос в областта на денталната 
алергология и оралната диагностика. 



2. Алергизиращи фактори в денталната медицина. Алергия към дентални сплави. 
3. Алергизиращи фактори в денталната медицина. Алергия към каналопълнежни 
средства. 
4. Алергизиращи фактори в денталната медицина. Алергия към дентална амалгама. 
Алергия към композиционни материали. 
5. Алергизиращи фактори в денталната медицина. Алергия към акрилови дентални 
пластмаси. 
6. Тестове за определяне на алергичната реактивност. Епикутанен тест. 
7. Перкутанни проби. Прик тест. Скарификационен тест. 
8. Клинични изяви при контактна алергия към дентални материали при пациенти с 
дентално лечение. 
9. Диагностичен протокол за установяваване на алергия към дентални материали. 
Алергенни препарати за диагностика в денталната практика. 
10. Усложнения при кожно-алергичните проби. 
11. Професионална алергия сред дентално-медицинският персонал. Етиология, 
клиника. 
12. Професионална алергия сред дентално-медицинският персонал. Диагноза, 
диференциална диагноза, лечение. 
13. Алергия към латексов протеин в денталната медицина. Патогенеза и клиника. 
14. Алергия към латексов протеин в денталната медицина. Диференциална 
диагноза, диагноза, лечение, профилактика. 
15. Алергенна имунотерапия. 
16. Глюкокортикостероиди. Лечение с глюкокортикостероиди. Фармакологични 
ефекти. Индикации и контраиндикации за лечение. Странични прояви. Алергични 
прояви. 
17. Антихистаминови препарати. Н1-рецепторни антагонисти. 
18. Необходими медикаменти за борба с острите алергични състояния в денталния 
кабинет. Задължителни медикаменти в специализирания кабинет по дентална 
алергология. 
19. Устройство и функции на специализирания кабинет по огнищна диагностика 
иалергология. 
20. Съвременни становища за огнищния проблем в денталната медицина. Значение 
на одонтогенната фокална инфекция. 
21. Хронични заболявания обусловени от фокална инфекция. 
22. Комплексна огнищна диагностика в денталната медицина. Клинични и 
параклинични тестове за определяне на обща и локална реактивност. 
23. Ятрогенните фактори като инициатори на стоматогенни полета на смущение. 
24. Санационен план – характеристика. Насоки за лечение на стоматогенните 
полета на смущение и огнищните заболявания. Проследване на санационния ефект 
от огнищната терапия. Контролни тестове след огнищна санация. Условия за 
провеждане. 
25. Превенция на полетата на смущение в лицево-челюстната област. 


