
ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА –СОФИЯ 

КАТЕДРА ПО ПРОТЕТИЧНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 

 

ПРОГРАМА НА ЛЕКЦИИТЕ ПО КЛИНИКА 

 НА ПРОТЕТИЧНАТА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 

4-ти КУРС, 8-ми СЕМЕСТЪР /ЛЕТЕН/  

 

Лектор: Проф. д-р Божидар Йорданов, доктор 

Проф. д-р Юлия Каменова, доктор 

 

Понеделник, 1 с., 11:30 ч., 1-ва ауд.  

 

Седмица Теми на лекционния материал 

 

1 І. Специални лечебни методи след цялостно обеззъбяване при 

прогнатия, прогения, слабо и силно развити максиларни тубери, 

рефлекс на гадене, микростома, алергия. 

ІІ.  Имедиатно протезиране. 

3 III. Зъбопротезиране в детска възраст. Периоди на развитие, показания 

и противопоказания. Изисквания към протезните конструкции. 

IV. Клиника на протезирането при частично или изцяло увредена 

корона на временен зъб, при частично и цялостно обеззъбяване на 

временното съзъбие. Клинични и лабораторни особености на 

протезирането в детска възраст. 

5 V. Адаптация на пациента към протезите. Промяна на обстановъчния 

рефлекс и възбуждане на изследователски рефлекс. Фази на адаптация.  

VІ. Увреждания и заболявания от протетично лечение на зъби, 

пародонт, зъбни редици, лигавица, челюстна релация, челюстни стави, 

дъвкателни мускули и в детска възраст. 

7 VII. Протетично лечение на някои увреждания на челюстната става и 

дъвкателните мускули: синдром на Costen, травма на discus articularis, 

привична луксация, механотерапия на дъвкателните мускули, 

боксьорска шина. 

9 VIII. Изследване на пациента и планиране на лечението в денталната 

имплантология – диагностични модели, хирургични водачи, 

рентгенографски методи. 

11 IX. Имлантатно протезиране при частично обеззъбяване – единични 

имплантатни реставрации и мостови протези. Отпечатъчна техника в 

денталната имплантология. 

13 X. Челюстно-лицево протезиране. Особености на челюстно-лицевите 

увреждания. Видове увреждания – вродени и придобити.  

XI. Челюстно-лицево протезиране. Действие на челюстно-лицевите 

протези. Видове и класификация на челюстно-лицевите апарати. 

ХІI.Челюстно-лицево протезиране. Формиращи апарати. Заместващи 

апарати – видове следрезекционни протези. 

ХIII. Обтуратори и ектопротези – отпечатъчни техники, видове. 

15 

 

 

 

 



 

 

 

ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА –СОФИЯ 

КАТЕДРА ПО ПРОТЕТИЧНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 

 

ПРОГРАМА  НА  ПРАКТИЧЕСКИТЕ УПРАЖНЕНИЯ ПО КЛИНИКА 

 НА ПРОТЕТИЧНАТА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 

 
4-ти КУРС, 8-ми СЕМЕСТЪР /ЛЕТЕН/  

15 седмици по 4 уч. часа седмично = 60 уч. часа  
 

                 

Седмица Тема на упражненията 

1 

 

 

 

 І. Протетично лечение на астино обеззъбяване с частични 

моделно лети скелетирани протези, включително 

протетична подготовка – 16 часа.   

 

 

 

2 

 

3 

4 

5 ІІ. Семинар: Комплексно лечение на пародонталните 

заболявания – 2 часа. 

 

ІІІ. Протетично лечение на пародонта в рамките на 

комплексното лечение. Селективно изпиляване, шиниране 

на зъби с увреден пародонт със снемаеми и неснемаеми 

постоянни шини – 20 часа. 

 

 ІV. Семинар: Последователност на профилактичните и 

лечебни мероприятия при цялостна санация на болните –  

2 часа. 

6 

7 

8 

9 

10 

11  

 V. Комплексно лечение при цялостно възстановяване на 

дъвкателния апарат с неснемаеми конструкции или 

комбинирано – неснемаеми и снемаеми конструкции – 20 

часа. 

 

12 

13 

14 

15 

 

 

 

 


