
ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – СОФИЯ 

КАТЕДРА ПО ОРТОДОНТИЯ 

 

П Р О Г Р А МА 
за лекции по ОРТОДОНТИЯ – V курс, 10 летен семестър 

 
 

1. Ортодонтска профилактика. – 1-ва част  

 

2. Ортодонтска профилактика. – 2-ра част  

 

3.  Ортодонтска профилактика. – 3-та част  

 

4. Сили, прилагани в ортодонтията и промени на тъканите при 

ортодонтско лечение. 

 

5.  Изваждане на зъби в плана на ортодонтското лечение. Участие на 

ортодонта в комплексното ортодонтско – хирургично  лечение.  

 

6. Участие на ортодонта в комплексното ортодонтско - протетично  

лечение.  

 

7. Участие на ортодонта в комплексното ортодонтско пародонтално 

лечение.  

 

8. Рецидиви след ортодонтско лечение и предотвратяването им. 

Ретенционен период.  

 

 

     
РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА 
ПО ОРТОДОНТИЯ: 
 

         /Проф.д-р Лаура Андреева, д-р, дн/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – СОФИЯ 

КАТЕДРА ПО ОРТОДОНТИЯ 

П Р О Г Р А М А 
за упражнения по ОРТОДОНТИЯ – V курс, 10  

летен семестър  
 

1. Демонстрация и обсъждане основни диагностични методи – анамнеза и статус, 
метрични и рентгенови методи. Приемане на пациенти за контрол 

 
2. Приемане на пациенти за контрол (При необходимост – рентгенографии, 

отпечатъци, отливане на модели). Презентации на анализ и лечение на пациенти 
на четирима студента. 

 
3. Профилактика в периода на бременността, кърмаческа и детска възраст. 

Хранене в кърмаческа и детска възраст, вредни навици. Възможности за лечение 
– обсъждане, насоки за следващи прегледи и създаване карта за оценка на 
проблемите на пациента. 

 
4. Контрол и профилактика в училищна възраст; вторична профилактика. 

Разработване на профилактична програма и оценка на тежестта на проблема по 
анкетна карта. Преглед на пациент от студенти по двойки. 

 
5. Миогимнастика. Профилактични апарати – индивидуални и фабрични. 

 
6. Семинар – /доклад на автореферат/: Колаборация със специалисти при ЗЧД и 

деца с цепки. Контрол и лечение стари пациенти 
 

7. Семинар – /доклад на автореферат/: Комбинирано ортодонтско-хирургично 
лечение. 

 
8. Семинар - /писмен за цялата група/: Показания за екстракции. Контрол на 

пациенти 
 

9. Семинар – /доклад на автореферат/: Колаборация с протезисти и пародонтолози 
при ортодонтско лечение. Контрол на лечение. 

 
10. Презентации на анализ и лечение на пациенти от четирима студента. Контрол и 

лечение стари пациенти 
 

11. Колоквиум - /писмен/: Развитие на зъбни дъги и оклузия 
 

12. Клиничен преглед и указания на пациентите за летния период. 
 

13. Изпит – ортодонтска профилактика - тест и решаване на клинична задача. – 60 
минути. Предаване документация.   

 
14. Практически изпит по „Ортодонтия”. 

 
15. Клиничен преглед и указания на пациентите за летния период. 

 
                                                      Ръководител Катедра „Ортодонтия”: 
                                                   /Проф.д-р Лаура Андреева, д-р, дн/ 
 


