
ЛЕКЦИОННА ПРОГРАМА ПО КЛИНИЧНА ПАРОДОНТОЛОГИЯ 

 

V курс, ІХ (зимен) семестър  

 

ТЕМА  
  

Лечение на заболяванията на пародонта. 

Диагноза, основни диагностични критерии. Фази на пародонталното лечение. 

Съобразяване на рисковите фактори – локални (естествени и ятрогенни плакретентивни 

места) и системни (системни заболявания и състояния, поведение и сътрудничество от 

страна на пациента в лечението).   

Спешни пародонтални състояния – абсцеси.  

Системна фаза в лечението на пародонталните заболявания  

Планиране на лечението на пародонталните заболявания съобразно 

клиничната манифестация:  

Инициална каузално-асоциирана терапия. Реоценка 

Некротични пародонтални заболявания:  

Некротичен гингивит. Некротичен пародонтит. Некротичен стоматит. Насоки за 

разрешаване. 

Инициална каузално-асоциирана пародонтална терапия: 

Концепция, протокол. Подходи на инструментиране (Scaling and root planning – SRP). 

Елиминиране (контрол) на локалните ретентивни фактори. Ефективност на ръчното и 

машинно инструментиране. 

Оздравяване след нехирургична пародонтална терапия: 

Ефективност върху микробиотата. Ефективност върху гингивалното възпаление. 

Ефективност върху активността на джоба. Редукция на джоба. Печалба на аташман. 

Оздравяване в алвеоларната кост. 

Антимикробна пародонтална терапия I 

Съвременна концепция. Ограничения. Системна допълнителна антибиотична терапия 

на пародонтита. Агенти 

Антимикробна пародонтална терапия II 

Антимикробна терапия на пародонталния джоб (топикална антимикробна терапия); 

Решения за допълнителна антимикробна терапия на джоба. Агенти. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



ИЗИСКВАНИЯ ЗА VТИ КУРС – ІХТИ (ЗИМЕН) СЕМЕСТЪР  

 

 

СЕМИНАРНИ ЗАНЯТИЯ ПО ПАРОДОНТОЛОГИЯ  

 

1. Гингивити – клинична картина, диференциална диагноза и диагностика. 

Прогноза и еволюция. 
2. Parodontitis chronica – клинична картина, диагностични методи за изследване, 

диференциална диагноза и диагностика. Еволюция и прогноза. 
3. Parodontitis agressiva – клиника, диференциална диагноза и диагностика. 

Прогноза. 

 
 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА МИНИМУМА ПРАКТИЧЕСКА РАБОТА V КУРС – ІХ СЕМЕСТЪР  

 

1. Клинична профилаксия 
2. /профилактика при здрав пародонт/   1 случай 

3. Лечение на гингивит     1 случай 

4. Гингивектомия        демонстрация 
5. Лечение на пародонтит /30 п.ед./    1 случай   

6. Лечение на декубитални язви   2 случая/демонстрация 
7. Лихен планус         демонстрация 

8. Левкоплакия         демонстрация 

9. Стабилизиране на зъби с увреден пародонт: 
- Полупостоянни шини от композиционен материал с 

   кавитетна препарация                   6 п.ед. 
- Отстраняване на предварителни контакти и блокажи      6 зъба 

 

 
Минимум 1 заверен лечебен план на пациент с пародонтит 

 
Минимален брой кредити – 150 

 
 

 

 
 

 


