
Профилактика на оралните заболявания 

Програма за упражнения 

III курс, VI семестър 2020-2021 

 

 

1-во упражнение - 2h             01.03.2021 – 12.03.2021 

Въведение в дисциплината, разпределение на студентите за 

провеждане на упражненията в условията на епидемиологична обстановка. 

Правила и изисквания за работа в клинична зала. 

 

 

2-ро упражнение - 2h                                          15.03.2021 – 26.03.2021 

 

Присъствено упражнение   
Тема: Етиология и патогенеза на зъбния кариес – дискусия по темата 

на упражнението. 

- попълване на протокол  

- Решаване на тест 

- Обсъждане на резултатите,  

Дистанционна форма  

- Попълване на протокола, който трябва да се представи на 

следващото упражнение за подпис от асистента 

- Решаване на теста и представяна на следващото упражнение за 

дискусия и оценка 

 

 

3-то упражнение - 2h      29.03.2021 – 09.04.2021 

 

          Присъствено упражнение   
Тема: Дентален биофилм – дискусия по темата. 

- Попълване на протокол 

- Решаване на тест по темата 

- Обсъждане на резултатите от теста 

           Дистанционна форма  

- Попълване на протокола, който трябва да се представи на 

следващото упражнение за подпис от асистента 

- Решаване на теста и представяна на следващото упражнение за 

дискусия и оценка 

 

 

 



4-то упражнение - 2h     12.04.2021 – 23.04.2021 

           

Присъствено упражнение   

Тема: Де- и реминерализация на емайла – дискусия по темата. 

- Попълване на протокол 

- Решаване на тест по темата 

- Обсъждане на резултатите от теста 

    Дистанционна форма  
- Попълване на протокола, който трябва да се представи на 

следващото упражнение за подпис от асистента 

- Решаване на теста и представяна на следващото упражнение за 

дискусия и оценка 

 

 

5-то упражнение - 2h      26.04.2021 – 07.05.2021 

 

Присъствено упражнение   
Тема: Хистоморфологични промени в емайла и дентина при кариес – 

дискусия по темата. 

- Попълване на протокол 

- Решаване на тест по темата 

- Обсъждане на резултатите от теста 

            

    Дистанционна форма  

- Попълване на протокола, който трябва да се представи на 

следващото упражнение за подпис от асистента 

- Решаване на теста и представяна на следващото упражнение за 

дискусия и оценка 

 

 

  

6-то упражнение - 2h      10.05.2021 – 21.05.2021 

 

Присъствено упражнение   
Тема: орална хигиена. Индекси за оценка нивото на орална хигиена. 

Мотивационни програми – дискусия по темата. 

- Попълване на протокол 

- Решаване на тест по темата 

- Обсъждане на резултатите от теста 

- Практическа задача – оценка на ОХИ  

- Раздаване на клинични задачи за подготовка на мотивационна 

програма за ОХ 

            



Дистанционна форма  

- Попълване на протокола, който трябва да се представи на 

следващото упражнение за подпис от асистента 

- Решаване на теста и представяне на следващото упражнение за 

дискусия и оценка 

 

Задача за студентите, която трябва да се представи на следващото 

упражнение – изработване на програма за орална хигиена на (по 

избор):  

- На бебе на 6 месеца 

- Дете на 3 години 

- Дете на 5 години 

- На дете на 12 години  

 

 

 

7-мо упражнение - 2h      24.05.2021 – 04.06.2021  

 

Присъствено упражнение   
Тема: Ендогенна и локална флуорна профилактика – дискусия по 

темата. 

- Попълване на протокол 

- Решаване на тест по темата 

- Обсъждане на резултатите от теста решаване на задачи за 

определяне на оптимално количество флуор  

- Представяне на задачата за орална хигиена 

- Практическа задача - оценка на ОХИ 

            

Дистанционна форма  

- Попълване на протокола, който трябва да се представи на 

следващото упражнение за подпис от асистента 

- Решаване на теста и представяне на следващото упражнение за 

дискусия и оценка 

 

8-мо упражнение – 2 h     07.06.2021 – 11.06.2021  

 

 

Заверка на семестъра 

- Задача за орална хигиена 

- Мотивационна програма на деца – по клинични задачи от 

асистентите 
  

 


