
 

Лекционна програма Клиника на детската дентална медицина - 

фантомен курс  

                   IV курс, VII семестър (зимен семестър) 2021-2022 г. 
 

                       Лектор: Проф. д-р Н. Грънчарова  

                                                                             Сряда: 1седмица 1А, 11:30 -13:00 ч. 

 Хорариум:                                                    

15 часа лекции    

6 лекции по 2 часа 

1 лекция от 3 часа 

 

 

1-ва лекция – 2 часа                                                                            29.09.2021 

Усложнения на кариеса във временното съзъбие. Клиника, диагностика и лечение на 

пулпити и периодонтити на временни зъби 

 

2-ра лекция – 2 часа                                                       13.10.2021 

Особености в развитието, клиниката и диагностиката на пулпитите в детска възраст. 

 

 

3-та лекция – 2 часа                                                       27.10.2021 

Лечение на обратими пулпити на постоянни детски зъби. 

 

4-та лекция – 2 часа                                                                            10.11.2021 

Лечение на необратими пулпити на постоянни зъби с незавършено кореново развитие 

 

5-та лекция – 2 часа                                                                           24.11.2021 

Особености в развитието, клиниката, диагностиката и лечението на периодонтите на 

постоянни детски зъби с незавършено кореново развитие 

 

6-та лекция – 2часа                                                                  08.12.2021 

Съвременни материали за възстановяване на временни и постоянни детски зъби. 

Алтернативни методи – еър-абразио, озоно терапия, химична терапия, лазерна терапия. 

 

 

7-та лекция – 3 часа                                                                 22.12.2021  

Психологични проблеми при дентално лечение и методи за нефармакологично 

повлияване на поведението в детска възраст. 

 

 

 

 

 



 

Програма за упражнения Клиника на детската дентална медицина - 

фантомен курс 

               ІV курс, VІI семестър (зимен семестър) 2021-2022 

Хорариум:                                                              

30 часа упражнения 

15 седмици по 2 часа 

 

 

1-во упражнение – 2 часа                                             27.09-01.10.2021 г. 

Теоретична част 

Пулпити и периодонтити на временни зъби – преговор 

Практическа част 

- Кавитетна препарация за ендодонтско лечение – на пластмасов зъб с маркиране на 

пулпна камера и орифициуми на горен или долен временен молар;  

- Приложение на метод на пулпотомия и бакелитизация. 

 

2-ро упражнение – 2 часа                                            04.10 – 08.10.2021 г. 

Теоретична част 

Демонстрация на отделните стадии (по ICDAS II) в развитието на кариозните лезии по 

различните зъбни повърхности на постоянни зъби, разпознаване на стадиите в 

развитието на кариозната лезия – чрез снимков материал 

 

3-то упражнение – 2 часа                                            11.10 - 15.10.2021 г. 

Теоретична част 

Диференциална диагностика между дълбока фисура и начална кариозна лезия – 

директни и косвени критерии. Индикации за неоперативно лечение в постоянното 

съзъбие – техники. 

Практическа част 

Силанизация на постоянни молари – зъби 16 и 46. 

 

4-то упражнение – 2 часа                                             18.10 - 22.10.2021 г. 

Теоретична част 

Оперативно минимално инвазивно лечение в постоянното съзъбие – индикации, 

подходи в постоянното съзъбие. 

Практическа част 

Демонстрация от асистента кавитетни препарации – първи клас на първи постоянен 

молар, обтурация с пластичен материал и силанизация.  

Практическа работа от студентите – изработване на профилактична обтурация на зъб 

26. 

 

5-то упражнение – 2 часа                                             25.10 – 29.10.2021 г. 

Теоретична част 

Матрични системи и клинчета при обтуриране в постоянното съзъбие. Индикации за 

избор (в зависимост от дълбочината на гингивалната основа и разстоянието до 

съседния зъб, височината на контактната точка). 

Техники за моделаж при възстановяване на оклузалните повърхности в постоянното 

съзъбие – хоризонтална инкрементална техника, box-техника, техника за едновременно 

моделиране. 



Практическа част 

Демонстрация на различни матрични системи и поставяне.  

Кавитетна препарация на втори клас кавитет – изработване на профилактична 

обтурация на зъб 36. 

 

6-то упражнение – 2 часа                                                            01.11-05.11.2021 г. 

Теоретична част 

Травматични увреждания във временното съзъбие. Протокол за поведение – клиника, 

диагностика и лечение. 

Практическа част 

Демонстрация, препарация и възстановяване на 4-ти клас кавитет на временни зъби – 

51 и 61. 

Изпълнение на задачата от студентите. 

 

7-мо упражнение – 2 часа                                                           08.11-12.11.2021 г. 

Теоретична част 

Травматични увреждания в постоянното съзъбие. Протокол за диагностика, лечение, 

шиниране. 

Практическа част 

Демонстрация от асистента – шиниране на горни фронтални зъби. Изпълнение от 

студентите.  

 
8-мо упражнение – 2 часа 15.11- 19.11.2021г. 

Теоретична част 

Травматични увреждания в постоянното съзъбие – некомплицирани и комплицирани 

коронкови фрактури. Инструменти, отпечатъчни материали, подготовка 

Практическа част 

Лечение на не- и комплицирана фрактура на постоянни инцизиви, техника на 

възстановяване чрез изработване на “силиконов ключ“ 

(практическа работа върху екстрахиран постоянен зъб или пластмасов централен резец) 

 

9-то упражнение – 2 часа                                                            22.11- 26.11.2021г. 

Теоретична част 

Индиректно възстановяване на силно разрушени постоянни молари. 

Практическа част 

Препарация на постоянен молар за индиректно изграждане (овърлей). Демонстрация на 

работа с интраорален скенер. Изработване на овърлей с помощта на прозрачен силикон 

и циментиране. 

 

10-то упражнение – 2 часа 29.11 - 03.12.2021г. 

Теоретична част 

Обратими пулпити на постоянни зъби с НКР – клиника, диагностика, методи на 

лечение. Принципи за щадяща кавитетна препарация и контрол. 

Практическа част 

Демонстрация от асистента – върху пластмасов постоянен първи молар – индиректно 

покритие.  

От студентите – аплициране на пулпопокривно средство, подложка и обтурация на 

пластмасов първи постоянен молар. 

 

 



 

 

11-то упражнение – 2 часа                                                          06.12- 10.12.2021г. 

Теоретична част 

Директно пулпно покритие - лечение на обратим пулпит на постоянни зъби с НКР – 

индикации, методики, средства, фармакодинамика. 

Практическа част 

Демонстрация и изпълнение на директно пулпно покритие на екстрахирани постоянни 

молари. 

 

12-то упражнение – 2 часа                                                      13.12 - 17.12.2021г. 

Теоретична част 

Лечение на обратим пулпит на постоянни зъби с НКР  

Практическа част 

Витална ампутация върху екстрахирани постоянни молари – демонстрация и 

изпълнение. 

 

13-то упражнение – 2 часа                                                       20.12 - 23.12.2021 г. 

Теоретична част 

Необратими пулпити при постоянни зъби с НКР. Методи на лечение. Периодонтити на 

постоянни зъби с НКР – диагностика, методи на лечение. 

Практическа част 

Апексификация с калциев хидроксид на модел на постоянен зъб с НКР – демонстрация 

и изпълнение 

 

Ваканция  -  27.12 – 31.12.2021г.     

 

14-то упражнение – 2 часа                                                      03.01 -  07.01.2022 г. 

Теоретична част 

Подготовка за практически изпит 

Практическа част 

Довършване на задачите от предходните упражнения 

 

15-то упражнение – 2 часа                                                   10.01 – 14.01.2022 г.   

Провеждане на практически изпит 

 

 

 

 

 

 

 

 

     23.09.2021                                                     Р-л катедра Проф. Н. Грънчарова, дм 

 

 


