
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 на учебната 2021 – 2022 г. 
 

 
27.09. – 01.10.2021г. - Приемане на пациенти. Анамнеза, статус, отпечатъци 

04.10. – 08.10.2021г. - Приемане на пациенти. Централна оклузия, оформяне на  

                                      моделите, анализ 

11.10. – 15.10.2021г. - Централна оклузия. Приемане на анализи общо от групата.  

                                      Контролен преглед на лекувани пациенти 

18.10. – 22.10.2021г. - Централна оклузия. Приемане на анализи общо от групата.  

                                      Контролен преглед на лекувани пациенти 

25.10. – 29.10.2021г. - Работна оклузия. Приемане на анализи общо от групата.  

                  Контролен преглед на лекувани пациенти 

01.11. – 05.11.2021г. - Приемане на пациенти. Работна оклузия, приемане на анализи. 

                                      Контролен преглед на лекувани пациенти 

08.11. – 12.11.2021г. - 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 

15.11. – 19.11.2021г. - Колоквиум –Функционални ортодонтски апарати – показания,  

                                       устройство, механизъм на действие /биомеханика/ 

22.11. – 26.11..2021г. - Приемане на анализи. Контролен преглед на лекувани пациенти.  

                                      Ажустиране на апарати 

29.11. – 03.12.2021г. - Семинар – Фиксирана техника.  

  Приемане на анализи. Работна оклузия. Контролен преглед на  

  лекувани пациенти. Ажустиране на апарати 

06.12. – 10.12.2021г. - Ажустиране на нови апарати и представяне на случаи пред  

                                      групата. Контролен преглед на лекувани пациенти 

13.12. – 17.12.2021г. - Семинар – Екстраорални апарати /доклад на автореферат/.          

                                      Ажустиране на нови апарати и представяне на случаите пред групата.           

Контролен преглед на лекувани пациенти 

20.12. – 24.12.21г. - Контролен преглед на лекувани пациенти. Подготовка и  

                                      предаване на документацията 

03.01. – 07.01.2022г. - Предаване на документацията 

10.01. – 14.01.2022г. - Предаване на документацията. Заверка на семестъра. 

 

 

 

 

ОТГ. УД:            РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА 

             ПО ОРТОДОНТИЯ  : 

/Д-р В.Богданов, дм/              /Проф. д-р Л.Андреева, дм, дмн/ 


