
Лекционна програма V курс  IX семестър (зимен) 2021-2022 г. 

 

Хорариум:     Лектор: Проф. д-р M.Рашкова, дм 

15 часа лекции   Четвъртък – 08.00 – 09.30 ч.  2С. 1А. 

6 лекции по 2 часа     

1 лекция от 3 часа     
 

 

1-ва лекция – 2 часа  07.10.2021 г. 

Етиология, патогенеза и класификция на заболяванията на устната лигавица в детска 

възраст.                                                                                        Проф. М. Рашкова 

 

 

2-ра лекция – 2 часа  21.10.2021 г. 

Везикуло – ерозивни стоматити в детска възраст. Херпесни инфекции в детска възраст. 

Остър херпесен гингивостоматит.                                           Проф. М. Рашкова 

 

 

3-та лекция – 2 часа  04.11.2021 г. 

Рецидииращи афти и афтози в детска възраст. 

 

                                                                                                      Проф. М. Рашкова 

 

4-та лекция – 2 часа  18.11.2021 г. 

Орални кандидози в детска възраст.                                       Доц. Н. Митова 

 

 

5-та лекция – 2 часа  02.12.2021 г. 

Симптоматични стоматити при деца – I част.                       Доц. Н. Митова 

 

 

 

6-та лекция – 2 часа   16.12.2021 г. 

Симптоматични стоматити при деца -  II част.                     Доц. Н. Митова 

 

 

7-ма лекция                                       13.01. 2022    

Глосити и хейлити в детско-юношеска възраст. Заверка на семестъра.  

                                                                                                   Проф. М. Рашкова 

        

 

 



 

Инструкция и програма за работа в клиничните упражнения за 5 курс 9 семестър  

обучение на български език в епидемична обстановка 

Зимен семестър 2021-2022г. 

 

Инструкция за провеждане на клинични упражнения  

Упражненията ще се провеждат в две форми – в реална среда и дистанционно. 

Всяка група трябва да се разделя на две и на първото упражнение да се направи 

график, като всеки студент да знае датите за своите онлайн упражненията и за работа в 

реална среда. Смяна може да става в единични случаи само по повод пациенти и по 

изключение.  

Първото и второ упражнение за всички е присъствено. Първото е въвеждащо, а 

на второто се провежда колоквиум на тема: „ Пародонтални заболявания в детско-

юношеска възраст“. На третото упражнение половината студенти присъстват първите 

45мин., а втората половина, следващите 45 мин. На това упражнение се дават указания 

и се раздават клинични задачи за работа вкъщи. От следващото упражнение се следва 

схемата: половината група е в реална среда, а другата половина дистанционно, като се 

спазва направения график (виж тематична програма).    

 

Работа в реална среда 

- Студентите, които имат пациенти, провеждат клинична работа по облекчен 

норматив, като се спазват всички правила за работа в епидемична 

обстановка.  

- Студентите, които нямат пациенти и са от групата в реална среда, представят 

предварително дадените им онлайн клинични задачи и ги обсъждат помежду 

си и с асистента. Препоръчват се с Power Point презентации. 

 

Работа дистанционно 

- Втората половина от групата, които са на дистанционно обучение за 

съответното упражнение, получават своите клинични задачи и представят 

отговорите на своя асистент в срок определен от него. Клиничната задача се 

обсъждат дистанционно или на следващото реално упражнение, според 

конкретната ситуация. 

 

Лекционен курс 

- Лекциите се качват в деня на самата лекция на платформата Classroom 

 

Тематична програма за 9 сем. 5 курс 

 

27.09 – 1.10.2021 

1-упражнение – провежда се в реална среда за цялата група 

Въведение в клиничната работа в условия на ковид епидемична среда. Обсъждат 

се правила за работа, норматив и клинични изисквания, тематика, разпределяне на 

групите, принципно обяснение за начина на обучение, поставяне на въпросите за 



предстоящия колоквиум на тема „ Пародонтални заболявания в детско-юношеска 

възраст“, които ще бъдат качени в сайта на ФДМ в страницата на катедрата.  

            04– 08.10.2021 

2 упражнение –провежда се  в реална среда за цялата група 

Провеждане на колоквиума „ Пародонтални заболявания в детско-юношеска 

възраст“. На всеки студент се задава по 1 един теоретичен въпрос от предварително 

оповестен на сайта на ФДМ конспект по темата. 

11 - 15.10.2021 

3 упражнение – провежда се по 45мин. за всяка половина  от групата  

Прави се обсъждане на резултатите от колоквиума и на всеки студент се  дава по 

един клиничен случай и един клиничен протокол свързани с пародонталните 

заболявания, върху които студентите трябва да  работят вкъщи. 

18.10 -  12.11.2021            

 4, 5, 6, 7 упражнение  

 Работи в реална среда – ½ група 

- Работа с пациенти 

- Обсъждане на клинични случаи в реална среда 

Работа дистанционно – ½ група 

- Подготовка по клинични случаи и лечебни протоколи 

15.11 -  10.12.2021            

8, 9, 10,11  упражнение 

- Поставяне на нови клинични задачи свързани с: 

- Клинични случаи на деца с кариеси, пулпити и периодонтити; 

- Клинични случаи на зъбни травми в детско юношеска възраст; 

- Клинични случаи на зъбни дисплазии; 

- Протоколи за диагностика; 

- Протоколи за лечение. 

- Клинична работа на тези които са в реална среда и имат пациенти. 

- Обсъждане на поставените клинични задачи в реална среда и дистанционно. 

13.12. 2021 – 14.01.2022 

12, 13, 14, 15  упражнение 

- Поставяне на клинични случаи: 

- Комплексно изследване на дете – един клиничен случай. 

- Клинична работа на тези, които са в реална среда и имат пациенти. 

- Обсъждане на поставените клинични задачи в реална среда и дистанционно. 

Заверка на семестъра: 

За заверка всеки студент трябва да представи: 

2 клинични случая: 

- Дете с пародонтално заболяване; 

- Комплексно изследване на дете; 

- 2 лечебни протоколи; 

- Клинична задача (кариес и усложнения, травми, дисплазии); 

- Писмен материал от колоквиума; 

- Изпълнен минимален норматив: 3 кариеса, 1 ендодонтско лечение на 

временен и/ или постоянен зъб. 

 

  



 

 

Въпроси за колоквиум „Пародонтални заболявания в детско-юношеска възраст“ 

1. Класификация на пародонталните заболявания в ДЮВ възраст 

2. Етиология на пародонталните заболявания в детска възраст 

3. Патогенеза на плаково асоциираните гингивити 

4. Патогенеза на различните форми на пародонтитите  

5. Плаково асоцииран гингивит в ДЮВ – клиника диагностика лечение 

6. Плаково асоцииран гингивит, модифициран от системни фактори 

7. Пародонтално изследване на дете при обща профилактичен преглед 

8. Пародонтално изследване на дете при пародонтален поблем 

9. Неплаково асоцииарни гингивиги – бактериални, вирусни, кандидозни 

10. Неплаково асоциирани гингивити – при кръвни заболявания 

11. Неплаково асоциирани гингивити  при мукокутанни разстройства  

12. Неплаково асоциирани гингивити при имунокомпрометирани състояния и 

заболявания 

13. Неплаково асоциирани гингивити – грануломатозни възпалителни състояния 

със засягане на гингивата. 

14. Некторизиращо пародонтално заболяване – обща характеристика, етиология, 

патогенеза, клиника и принципи на лечение  според формата;  

15. Некротизиращ гингивит (улцеро некротичен гингивит) в ДЮВ – етиология 

патогенеза, клиника, лечение 

16. Пародонтити при системни заболявания  

17. Лечение на хроничен катарален гингивит (плаково асоцииран) 

18. Лечение на хиперпластичен гингивит 

19. Лечение на улцеронекротичен гингивит 

20. Лечение на пародонтити в ДЮВ 

21. Профилактика на пародонталните заболявания 

 Клинични задачи – пародонтални заболявания в детско-юношеска възраст 

1.Клинични случаи на деца с пародонтални заболявания (виж схемата от 

миналата година).  Да се попълни картата за пародонтално изследване и да се 

постави диагнозата, ДД  и обосновка на окончателната диагноза и план на 

лечение. Случаите могат да бъдат: 

- Случаи с плаково асоциирани гингивити; 

- Случаи с неплаково асоциирани гингивити при кръвно заболяване; 

- Случаи на улцеро-некротичен гингивит; 

- Случаи с  плаково асоцииран гингивит, модифицирани от системни фактори 

( хормони, лекарства и др); 

- Случаи с агресивен пародонтит; 

2. Клинична задача за пародонтално изследване на дете при общ 

профилактичен преглед. 

Лечебни протоколи  - пардонтални заболявания в детско-юношеска възраст 

- Протокол за лечение на  дете с плаково асоцииран гингивит; 

- Протокол за лечение на  дете с неплаково асоциирани гингивити при кръвно 

заболяване; 

- Протокол за лечение на дете с улцерозен гингивит; 

- Протокол за лечение на дете с плаково асоцииран гингивит, модифицирани 

от системни фактори ( хормони, лекарства и др); 



- Протокол за лечение на дете с агресивен пародонтит. 

 

 

 

 

Други клинични задачи и протоколи: 

- Клинични случаи на деца с кариеси, пулпити и периодонтити; 

- Клинични случаи на зъбни травми в детско юношеска възраст; 

- Клинични случаи на зъбни дисплазии; 

- Протоколи за диагностика; 

- Протоколи за лечение. 

 

 

        23.09.2021                                                   Р-л катедра Проф. Н. Гатева дм 

                                                                             Р-л на курса Проф. М. Рашкова, дм 

 

 


