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Ръководител катедра 

 

1. Възникване и същност на медицинската етика, връзка с другите науки. Структура на 

медицинската етика. 

2. Правни и морални норми през Античността и Средновековието. Правни и морални 

норми през Ренесанса, етични  стойности на Двадесето столетие.  

3. Нови ориентири на американската биоетика. Развитие на медицинската етика в 

България. Морал и етика. 
4. Модели на взаимоотношение лекар-пациент. 

5. Професионални етични кодекси. Основни етични принципи в денталната практика. 

6. Грешки, ятрогения, егротогения и отговорности на денталния екип. 

7. Общи и специални права на пациента. Задължения на пациента. Документи, 

свързани с правата и задълженията на пациента.  

8. Трансплантация. Етични проблеми при различните видове трансплантация. 

9. Етични проблеми при новите репродуктивни технологии. 

10. Евтаназия – видове, нормативна база, етични проблеми. 

11. Етика в научните изследвания в медицината. 

12. Видове социологични проучвания – анкетен метод, интервю. 

13. Видове социологични проучвания – наблюдение, документален метод. 
14. Епидемиология – видове, обект и цели. Причинно-следствена връзка. Критерии на 

Брадфорд-Хил. 

15. Видове епидемиологични проучвания. Дизайн на кохортно проучване. Оценка на 

риска при кохортно проучване.  
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16. Видове епидемиологични проучвания. Дизайн на проучване случай-контрола. 

Оценка на риска. 

17. Концепция за здраве и болест. Модел на здравето. Индивидуално здраве. 

18. Континиум на здравето и болестта. Детерминанти на здравето. 

19. Социално-медицински подход към болния. Социална история на заболяването. 

20. Фактори, определящи общественото здраве.  

21. Демографията като наука – дялове. Модел на демографски преход. Статика на 

населението – влияние върху общественото здраве. 

22. Демографията като наука – дялове. Модел на демографски преход. Миграция - 

видове. Проблеми, свързани с миграцията. 

23. Заболеваемостта като измерител на общественото здраве. Методи за изучаване на 

заболеваемостта. Показатели за заболеваемост. 

24. Заболеваемост с временна и трайна нетрудоспособност. Показатели. Права на 

денталния лекар при експертиза на трудоспособността. 

25. Физическо развитие на населението - показатели. Акцелерация. 

26. Денталното здраве като елемент на общественото здраве. Специфика в работата на 

денталния лекар, специалист по обществено здраве. Методи за изучаване и 

показатели за оценка на индивидуалното и общественото дентално здраве. 

27. Естествен ход на заболяването. Промоция и профилактика на денталното здраве. 
28. Здравна мотивация, здравна култура и здравно възпитание.  

29. Международно здравно сътрудничество. СЗО. 

30. История на зъболечението в България. Професионални международни и 

национални организации на денталните лекари. 

31. Здравна политика  - обект, предмет, структура. Национална здравна стратегия. 

32. Системи на здравеопазване – предимства и недостатъци. Здравноосигурителна 

система в България. 
33. Здравно законодателство. Закон за здравето. 

34. Здравно законодателство. Закон за лечебните заведения. 

35. Здравно законодателство. Закон за здравното осигуряване. 

36. Здравно законодателство. Закон за съсловните организации на лекарите и лекарите 

по дентална медицина в България. 

37. Здравна служба – определение, функции, нива. Ергономични и хигиенни изисквания  

за разкриване на дентален кабинет. 
38. Мениджмънт на денталната практика. Учетни и отчетни документи в денталната 

практика. 
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39. Маркетинг в денталната практика.  

40. Управление на риска в денталната практика. Организация на лечебно – 

диагностичния процес в денталната практика.  
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