
Лекционна програма – Профилактика на оралните заболявания 

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

                                      Лектор: Проф. Н .Грънчарова 

Хорариум:                                                           Вторник  - 2С, 1А 08:00 - 9:30 ч. 

10 часа лекции    

5 лекции по 2 часа    
  

   

1-ва лекция – 2 часа                                                   05.10.2021 

Оценка на риска от кариес и пародонтални заболявания. Изготвяне на индивидуални 

групови и обществено базирани програми за първична орална профилактика. 

 

2-ра лекция – 2 часа                                                              19.10.2021 

Хранителна профилактика. Роля на хранителните вещества и участието им в 

изграждането на твърдите зъбни  структури, лигавица и пародонт.  

 

3-та лекция – 2 часа                                                              02.11.2021 

Роля на въглехидратното хранене върху оралната екосистема и биофилма.  

Профилактични режими на въглехидратно хранене през различните периоди на 

детството. 

 

4-та лекция – 2 часа                                                    16.11.2021 

Промоция на оралното здраве. Насоки, обекти, стратегии, методи. Здравно обучение. 

Училищни и предучилищни здравни програми. 

 

5-та лекция – 2 часа                                                                         30.11.2021 

Профилактика на оралните  заболявания при деца с различни увреждания. 
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Програма за упражнения  - Профилактика на оралните заболявания 

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

Хорариум:                                                                     

15 часа упражнения 

6 упражнения по 2 часа 

1 упражнение по 3 часа 

 

 

 

1-во упражнение – 2 часа                                                         27.09 - 08.10.2021 г.  

Екзогенна флуорна профилактика. Съвременни методи и средства използвани в детска 

възраст. Практичeска работа на пациент. 

 

2-ро упражнение – 2 часа                                              11.10 - 22.10.2021 г. 

Профилактично покритие на фисурите и реминерализираща терапия. Практическа 

работа на пациент. 

 

3-то упражнение – 2 часа                                              25.10 - 05.11. 2021 г. 

Изследване на дете и оценка на риска от кариес с цел изработване на индивидуална 

профилактична програма (семинар с оценка). Практична работа на пациент. 

Разработване на комплексна проф. програмата в къщи, може и на Power Point. 

 

4-то упражнение – 2 часа                                              08.11 - 19.11.2021 г. 

Хранителна профилактика. Програма за хранителна профилактика, част от 

комплексната профилактична програма. Обсъждане на готовите профилактични 

програми и подготовка за практически изпит. Практична работа на пациент.   

 

5-то упражнение – 2 часа                                             22.11 - 03.12.2021 г. 

Практическа работа на пациент. Обсъждане на профилактични програми. 

Профилактични процедури. Подготовка за практически изпит. 

 

6-то упражнение – 2 часа                                             06.12 - 17.12.2021г. 

Практически изпит:  

 

Условие за започване на изпита: Детето-пациент трябва да е от 5 год. до 12 год. По-

малки или по-големи деца не са подходящи за клинична профилактична манипулация, 

което е смисъла на изпита по профилактика. 

 

Изпита включва: 

- Изследване на дете и оценка на риска от кариес;  

- Докладване на пациента и  представяне на индивидуална профилактична програма; 

- Практическа профилактична манипулация на пациента. 

(Разработването на  профилактичната програмата е възможно да бъде направена вкъщи, 

може и на Power Point)  

 

 



7-мо  упражнение – 2 часа                                               20.12 - 23.12.2021г.  

Практически изпит – продължение 

 

Ваканция  27.12 - 31.12.2021 

 

7-мо  упражнение – 2 часа                                               03.01 - 07.01.2022г.  

Практически изпит – продължение 

 

 

8-мо упражнение - 2 часа                                                           10.01 – 14.01.2022 г. 

Заверка на семестъра 

 

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


