
ЛЕКЦИОННА ПРОГРАМА ПО КЛИНИЧНА ПАРОДОНТОЛОГИЯ 
V КУРС  – Х (ЛЕТЕН)  СЕМЕСТЪР  2021/2022 г. 

ВТОРНИК: 08.00 – 09.30 ч. ІІ Аудитория 
ДАТА ТЕМА

01.03 Лектор: Доц. д-р Теодора Болярова, д-р 
Спешни пародонтални състояния – абсцеси, фрактури и коренова 
резорбция.  
Етиология, клинична характеристика, диагноза, разрешаване. Системна 
фаза в лечението на пародонталните заболявания.

08.03 Лектор: Доц. д-р Антоанета Млъчкова, д-р 
Корективна пародонтална терапия: 
Резективни подходи в третирането на пародонталния джоб: 

• Гингивопластика 

• Външна коса и вътрешна коса гингивектомия 

• Ексцизионна процедура за нов аташман (E.N.A.P.)

• Модифицирана техника на Widman

• Ексцизионни костни процедури. Индикации и техники

• Хирургия на дисталния алвеоларен гребен

• Резективни подходи на третиране на фуркационните лезии.

• Пародонтална хирургия с апикално депласирани ламба

15.03 Лектор: Доц. д-р Камен Коцилков, д-р 
Корективна пародонтална терапия: 
Резективна хирургия на пародонталното лечение: 

• Класификация на пасивната ерупция, лечение.

• Резективна пародонтална хирургия при естетични съображения. 

22.03 Лектор: Доц. д-р Камен Коцилков, д-р 
Регенеративна пародонтална терапия: 

• Дефиниране и терминология

• Концепция  
• Принципи и фактори в пародонталната регенерация 
• Индикации и ограничения за костно запълване   
• Хирургични процедури, материали 
• Направлявана тъканна регенерация  
• Оздравяване и резултати  

Фуркационни увреждания при пародонтит.  
• Диагноза при максиларни и мандибуларни фуркационни лезии.

• Техники на третиране на максиларните и мандибуларни фуркационни 

увреждания.Регенеративни подходи на третиране на фуркационни 
лезии. 



29.03 Лектор: Доц. д-р Камен Коцилков, д-р 
Придобити или в резултат на развитието деформации и състояния на 
пародонта (мукогингивален проблем): 

• Рецесии на гингивата и меките тъкани

• Инсуфициентна кератинизирана гингива

• Инсуфициентна дълбочина на вестибулума

• Високо аташирани френулуми и позиция на мускули 

• Мукогингивални деформации и състояния при обеззъбен алвеоларен 

гребен.

Третиране на мукогингивални деформации и несъответствия: 

• Кореново покритие при гингивални рецесии – техники, оздравяване и 
прогноза


• Превенция на колапса на алвеоларния гребен при екстракция на 
пародонтално увредени зъби

05.04 Лектор: Проф. д-р Христина Попова, д-р 
Поддържаща пародонтална терапия: 

• Оздравяване в пародонталния джоб при нехирургична терапия 

• Реоценка и решения за поддържаща или корективна терапия 

• Оценка на риска

• Процедури, срокове на поддържащи визити

• Диагноза, превенция и предикция на рецидива и прогресията на 

гингивита и пародонтита. Релечение  

12.04 Лектор: Доц. д-р Теодора Болярова, д-р 
 Пародонтити като манифестации на системни заболявания. Влияние 
на системните заболявания върху пародонтита: 

• Свързани с  разстройства в обмяната - diabetes mellitus

• Свързани с хематологични нарушения

• Свързани с генетични нарушения 


Пародонтити, свързани с фактори от средата 
• Медикация

• Рискови фактори от средата

19.04 Лектор: Доц. д-р Теодора Болярова, д-р 
Връзка на системните състояния с пародонтита 

• Сърдечно-съдови заболявания

• Ставни заболявания

• Респираторни заболявания

• Нежелан изход от бременността


Епидемиология на пародонталните заболявания

26.04 Лектор: Проф. д-р Христина Попова, д-р 
 Пародонтити, асоциирани с ендодонтски лезии: 

• Класификация на ендо - пародонталните лезии

• Диагноза на комбинираните ендо - пародонтални лезии

• Принципи и подходи на разрешаване



ОТГ.  ПО УД: Р-Л КАТЕДРА: 
(Д-р Д. Емилов)	 	 	 	 	 	 (Доц. Д-р А. Млъчкова, д-р)


03.05 
Лектор: Доц. д-р Теодора Болярова, д-р 
  Оклузална травма при здраве и пародонтит: 

• Актуална концепция

• Първична и вторична оклузална травма

• Оклузално ажустиране и корекция на оклузални несъответствия в 

контрола на пародонтита 

• Третиране при бруксомания и бруксизъм


Стабилизиране на зъби с увреден пародонт: 
• обосновка, индикации, техники на шиниране

• Поддържаща терапия при пациенти с пародонтални шини

10.05 Лектор: Доц. д-р Камен Коцилков, д-р 
Характеристика на тъканно- имплантния интерфейс: 

• Анатомия и морфология на периимплантните тъкани

• Остеоинтеграция – дефиниция и морфологични характеристики 

• Техники за създаване на адекватно меко-тъканно запечатване

• Класификация на дефектите на тъканите около импланти

17.05 Лектор: Доц. д-р Камен Коцилков, д-р 
Фактори за успех на денталните импланти 
• Критерии за успех на денталните импланти – индексни системи.

• Основни фактори определящи успеха на денталните импланти.

• Рисови фактори за биологични и механични усложнения 
• Най-чести усложнения при имплантологичното лечение 

24.05 Лектор: Проф. д-р Христина Попова, д-р 
Периимплантно здраве. Биологични усложнения на денталните 
импланти.  

• Периимплантно здраве – дефиниция, клинични параметри.

• Пародонтално поддържане при импланти

• Характеристика на периимплантните инфекции

• Диагноза на перимукозит и периимплантит

• Третиране на периимплантните инфекции – CIST протокол

   
31.05 

Лектор: Доц. д-р Антоанета Млъчкова, д-р 
Не-плак-индуцирани гингивални лезии, свързани с инфекция: 


• Гингивални заболявания със специфичен бактериален произход

• Гингивални заболявания с вирусен произход

• Гингивални заболявания с микотичен произход

07.06 Лектор: Доц. д-р Антоанета Млъчкова, д-р 
Не-плак-индуцирани гингивални лезии, свързани със системни 
състояния: 


• Гингивални лезии с генетичен произход (хередитарна гингивална 
фиброматоза)


• Гингивални манифестации на муко- кутанни състояния 

• Травматични гингивални / орални лезии


Орални изяви при HIV – позитивни индивиди и болни от СПИН.


