
ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – СОФИЯ 

КАТЕДРА ПО ОРТОДОНТИЯ 

 

П Р О Г Р А МА 
за лекции по ОРТОДОНТИЯ – V курс, 9 зимен семестър 

 
1. Сагитални деформации на отделната челюст – протрузия, 

ретрузия, медиално преместване на група странични зъби – 
етиология, диагностика, профилактика и лечение. 

             
2. Сагитални отклонения в съотношения на зъбни редици и 

челюсти – ІІ зъбен и скелетен клас – етиология, диагноза, 
профилактика и лечение. 

 
3. Сагитални отклонения в съотношения на зъбни редици и 

челюсти – ІІ зъбен и скелетен клас – етиология, диагноза, 
профилактика и лечение. 

 
4. Сагитални отклонения в съотношения на зъбните редици и 

челюсти - ІІІ зъбен и скелетен клас – етиология, диагноза, 
профилактика и лечение.  

 
5. Трансверзални отклонения в съотношението на челюстите – 

латерогнатия, девиация – етиология, диагноза, профилактика и 
лечение. 

 
6. Вертикални отклонения в съотношенията на зъбни редици и 

челюсти – отворена оклузия – етиология, диагноза, 
профилактика и лечение. 

 
7. Вертикални отклонения в съотношението на зъбните редици и 

челюстите - дълбока оклузия - етиология, диагноза, 
профилактика и лечение. 

 
8. Средства за подпомагане на ортодонтското лечение : 

пендулум, квад хеликс, транспалатинална дъга, бърза 
максиларна експанзия, миниимпланти. 

 
 

РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА 
ПО ОРТОДОНТИЯ: 
 
/Проф. д-р Л.Андреева, дм, дмн/ 

 

 

 

 

 



ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – СОФИЯ 

КАТЕДРА ПО ОРТОДОНТИЯ 

 

П Р О Г Р А М А 
за упражнения по ОРТОДОНТИЯ – V курс, /9 семестър/ 

зимен семестър  
 

1. Приемане на пациенти. Анамнеза, статус, отпечатъци 

2. Приемане на пациенти. Централна оклузия, оформяне на моделите, 

анализ 

3. Централна оклузия. Приемане на анализи общо от групата. Контролен 

преглед на лекувани пациенти 

4. Централна оклузия. Приемане на анализи общо от групата. Контролен 

преглед на лекувани пациенти 

5. Работна оклузия. Приемане на анализи общо от групата. Контролен 

преглед на лекувани пациенти 

6. Приемане на пациенти. Работна оклузия, приемане на анализи. Контролен 

преглед на лекувани пациенти 

7. Семинар – Растеж и развитие на лицевия скелет. Растежни зони и 

центрове. Пик и край на лицев растеж. /доклад на автореферат/. Приемане 

на пациенти. Работна оклузия, приемане на анализи. Контролен преглед на 

лекувани пациенти 

8. Колоквиум –Функционални ортодонтски апарати – показания, 

устройство, механизъм на действие /биомеханика/ 

9. Приемане на анализи. Контролен преглед на лекувани пациенти.  

Ажустиране на апарати 

10. Семинар – Фиксирана техника. Приемане на анализи. Работна оклузия. 

Контролен преглед на лекувани пациенти. Ажустиране на апарати 

11. Ажустиране на нови апарати и представяне на случаи пред  групата. 

Контролен преглед на лекувани пациенти 

12. Семинар – Екстраорални апарати /доклад на автореферат/. Ажустиране 

на нови апарати и представяне на случаите пред групата. Контролен преглед 

на лекувани пациенти 

13. Контролен преглед на лекувани пациенти. Подготовка и предаване на 

документацията. 

14. Предаване на документацията 

15. Предаване на документацията. Заверка на семестъра. 

                           

 

                                         РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА ПО ОРТОДОНТИЯ: 

                                /Проф. д-р Л.Андреева, дм, дмн/ 
 


