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Образна диагностика 

ІV курс, VII семестър (зимен) 
 

 

Лекционна програма 

 

Тема №1: Образна диагностика на лицево-челюстната област. 

 

Подтеми: 

1. Рентгенови методи на изследване в ЛЧО: конвенционални; CT; СВСТ;Ехография;МРТ 

2. Нормална рентгенова анатомия на лицево-челюстната област 

3. Образна диагностика на травматични увреждания в лицево- челюстната област 

 

Тема №2: Рентгенова диагностика на заболяванията на зъбите, периодонта и пародонта.  

 

Подтеми: 

1. Рентгенова диагностика на заболяванията на зъбите 

2. Рентгенова диагностика на заболяванията на периодонта 

3. Рентгенова диагностика на заболяванията на пародонта 

 

Тема №3: Образна диагностика на възпалителните заболявания в ЛЧО. Образна 

диагностика на кистите в ЛЧО 

 

Подтеми: 

1. Възпалителни заболявания на челюстите – специфични и неспецифични  

2. Кисти в ЛЧО 

 

Тема №4: Образна диагностика на доброкачествените и злокачествени тумори в ЛЧО 

 

Подтеми: 

1. Образна диагностика на доброкачествените тумори и тумороподобните заболявания на 

челюстите 

2. Образна диагностика на злокачествените тумори на челюстите 

 

Тема №5: Образна диагностика на заболяванията на слюнчените жлези, темпоро-

мандибуларните стави,  околоносните кухини 

 

Подтеми: 

1. Образна диагностика на заболяванията на слюнчените жлези 

2. Образна диагностика на заболяванията на темпоромандибуларните стави 

3. Образна диагностика на заболяванията на околоносните кухини 

 

Тема №6: Лъчелечение на заболяванията в лицево-челюстната област 

 

Подтеми: 

1. Методики и техники за лъчелечение на лицево-челюстната област 
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2. Лъчелечение на туморите и тумороподобните заболявания в лицево-челюстната 

област 

 

Тема №7: Радиоизотопна диагностика на лицево-челюстната област 

 

Подтеми: 

1. Методики и техники за радиоизотопна диагностика на лицево-челюстната област 

2. Радиоизотопна диагностика при туморните и нетуморните заболявания в лицево-

челюстната област 

 

 

 

 

Упражнения 

 

1. Заболявания на твърдите зъбни тъкани. 

2. Рентгенова диагностика на заболяванията на периодонта; рентгенова диагностика на 

лекувани зъби. 

3. Заболявания на пародонта - рентгенова диагностика. 

4. Травматични увреждания на челюстите. Показания и методи за изследване. 

5. Травматични увреждания на черепа. Показания и методи за изследване. 

6. Възпалителни заболявания в ЛЧО; остеомиелит на челюстите. Особености на 

развитието му. 

7. Кисти на челюстите. 

8. Доброкачествени тумори на челюстите. 

9. Злокачествени тумори на челюстите. 

10. Заболявания на ТМС. 

11. Заболявания на околоносните кухини. 

12. Заболявания на слюнчени жлези. 

13. Рентгенова диференциална диагноза на заболяванията в лицево-челюстната област. 

14. Радиология – обща. 

15. Радиология в ЛЧО. 

 


