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ОБЩА И СПЕЦИАЛНА ФИЗИОТЕРАПИЯ 
 

УЧЕБЕН ПЛАН 
 
Вид занятие Часове за седмица Часове  за семестра кредити 
Лекции        1       15  
Упражнения      1       15  
Всичко      2       30     4.4 

   
                    ЛЕКЦИОНЕН КУРС 
     
    Обща физиотерапия 
 
Лекция 1. Същност на физиотерапията ( физикалната медицина). Историческо развитие. Раздели на 
физикалната медицина- физиодиагностика, физиопрофилактика, физиотерапия, 
физиорехабилитация.  Природни и преформирани физикални средства- електричество, светлина, 
лазерно лъчение, магнитно поле, обикновена и минерална вода, термални фактори, масаж, ултразвук, 
аерозоли и йони. Общи индикации и контраиндикациии за прилагане на физикалните средства. 
Общи правила и принципи при прилагането им. 
Лекция 2.  Електрически ток- същност, видове (постоянен, променлив). Постоянен  електрически 
ток- прав (галваничен) , импулсни (пулсиращи) постоянни токове - експоненциален, правоъгълен, 
диадинамичен. Галваничен ток-физична характеристика, електрофизиологични основи на 
диагностиката и лечението с  галваничен ток. Апаратура и общи принципи и правила при 
използването му за медицински цели. Галванизация- видове, индикации и контраиндикации за 
приложение. Електрофореза- същност, биологично и лечебно действие, възможности в денталната 
медицина.  Електроелиминация. Общи принципи и правила при електрофорезата. 
Лекция 3. Ниско честотни импулсни електрически токове.Електрофизиологичнни основи за 
практическото използване на експоненциални, правоъгълни ,  диадинамични  и флуктуиращи токове. 
Общи принципи и правила при прилагането им. 
Лекция 4. Високо честотни импулсни променливи токове ( електромагнитни полета). 
Електрофизиологичнни основи за практическото използване на ток на Д,Арсонвалд, диатермичен 
ток,  УВЧ и МВ. Общи принципи и правила при прилагането им. 
Лекция 5. Магнитни и електромагнитни  полета- физична характеристика, биологично действие. 
Апаратура. Индикации и контраиндикации. Общи принципи и правила при прилагането им. 
Лекция 6. Звук и ултразвук. Физична характеристика и биологично въздействие върху организма  .  
Ултразвук-  приложени в денталната медицина. Ултрафонофореза. Апаратура . Индикации и 
контраиндикации за приложение на ултразвука. Масаж (дозирани механични дразнения)-биологично 
действие, видове и средства за прилагане, показания и противопоказания. 
Лекция 7. Светлина- физична характеристика ( инфрачервени, видими и ултравиолетови лъчи). 
Биологично въздействие на светлинната енергия. Биодозиметрия.  Методи и правила за прилагане на 
ИЧЛ и УВЛ. Специфични показания и противопоказания. Светлината като диагностично 
средство.(ФОТИ, ДИФОТИ). 
Лазерно излъчване- видове, физична  характеристика, биологично действие, приложение в 
денталната медицина. 
Лекция 8. Водата като лечебен фактор ( водо и балнеолечение) в денталната медицина- 
физиологично действие и начин на прилагане.Показания и противопоказания. Термични фактори- 
биологично действие на топлината, студа и свърхниски температури (криотерапия). Начин на 
прилагане, показания и противопоказания. Аерозоли на лекарствени средства и йони-същност, 
медоди на приложение. 
 
    Специална физиотерапия 
 
Лекция 9. Физикални средства за диагностика на  кариеса и неговите усложнения- ТОД, ЕОД,  
лазерна диагностика; 
Лекция 10. Физикални средства за  профилактика и лечение на кариеса и некариесните заболявания. 
Физикални средства за обезболяване  при препариране на на т.з.т- TENS, „бял шум”. 
Лекция 11. Физикални средства прилагани при лечение на непроходими и инфектирани  коренови 
канали. 
Лекция 12. Физикални средства при комплексното  лечение на  пародонта и заболявания на 
оралната лигавица.  



 2

Лекция 13. Физикални средства прилагани при усложнения след ендодонтско лечение; Малка „ 
домашна” физиотерапия 
Лекция 14. Физикални средства прилагани при комплексното лечение на хирургични заболявания в 
денталната медицина и при усложнения след хирургично лечение; 
Лекция 15. Физикални средства прилагани за подобряване ефективността на специфични дентални 
диагностични и лечебни манипулации- електрометрично определяне ДКК, пародонтоскопия, лазерно 
препариране на т.з.т., ултразвукова обработка на КК, ултразвуково почистване на инструментариум, 
водно-въздушно полиране на ТЗТ. ултразвуково почистване на  ЗК и пародонтални джобове, лазерна 
хирургия, ултразвукова хирургия;  

 
     

ПРАКТИЧЕСКИТЕ УПРАЖНЕНИЯ 
 
Упражнение 1. Запознаване със сектора по физиотерапия. Видове апарати и помощни средства за 
провеждане на процедурите. Най общо запознаване с апаратите и демонстрация на някои методики.  
Правила за работа и техника за безопасност. Ред за прием  на пациентите, назначения и документация за 
регистриране на пациентите.  
Упражнение 2. Електролечение- съшност,  видове ел. токове. Физични характеристики на галваничния 
ток-физиологично действие. Демонстрация  върху модел на действието на галваничния ток- отделяне на 
водород , промяна на Ph  под електродите. Хидрофилни  възглавнички- подготовка, стерилизация и 
начин на използване . Електроди за галванизация и електрофореза; 
Упражнение 3.  Физични характеристики на нискочестотни импулсни токове- видове, физиологично 
действие. Правоъгълни импулси- TENS обезболяване.  Диадинамични токове- демонстрация. 
Флуктуиращ ток 
Упражнение 4. Дарсонвализация-индикации и специфични противопоказания , Диатермични токове- 
показания, противопоказания. Демонстрация и работа върху модел;  
Упражнение 5. Високо честотни променливи токове (електромагнитни полета ) –УВЧ, МВ; Магнитно 
поле- постоянни магнити, електромагнити . Съчетаване на факторите . Апарати и методики за 
магнитотерапия. 
Упражнение 6. Звук и ултразвук. Фонофореза. Методики. Масаж- индикации, специфични 
противопоказания. Демонстрация и упражняване на екстра и интраорален масаж. 
Упражнение 7. Светлината като диагностично и лечебно средство. Инфрачервени лъчи- показания и 
специфични противопоказания. Апаратура. Методики. „Домашна” физиотерапия с ИЧЛ. Ултравиолетови 
лъчи- източници, дозиметрия, показания и специфични противопоказания. Общо и локално приложение( 
екстра и интраорално). 
Упражнение 8. Водолечение- физиологично действие и начин на прилагане.Показания и 
противопоказания. Методики за кабинетно и домашно интраорално приложение- лекарствени разтвори и 
препарати. 
Упражнение 9. Термични фактори за диагностика  и лечение-грейки, лапи, компреси, „домашна 
физиотерапия”).  Аерозоли и йони. 
Упражнение 10. Физикални средства за диагностика на  кариеса и неговите усложнения- ТОД, ЕОД,  
лазерна диагностика; Демонстрация и упражнение със собствени пациенти. 
Упражнение 11. Физикални средства за  профилактика и лечение на кариеса и некариесните 
заболявания. Физикални средства за обезболяване  при препариране на на т.з.т- TENS, „бял шум”. 
Упражнение 12. . Физикални средства прилагани при лечение на непроходими и инфектирани  коренови 
канали. Работа с собствени (студентски) и изпратени  пациенти; 
Упражнение 13. Физикални средства при комплексното  лечение на  пародонта и заболявания на 
оралната лигавица. Работа с собствени (студентски) пациенти;  
Упражнение 14. Физикални средства прилагани при комплексното лечение на хирургични заболявания в 
денталната медицина и при усложнения след хирургично лечение; Работа с собствени (студентски) и 
изпратени пациенти. 
Упражнение 15. Решаване на клинични задачи- избор на физиотерапевтични назначения при клинични 
случаи от денталната медицина. Заверка на семестъра. 

 
Забележка: Всяко упражнение започва с кратък встъпителен тест и устно събеседване върху теста-15 
мин(общо време) 

    РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА: /п/ 
   /доц.д-р И.Стоева, дмн/   
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