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Програма за клиничните упражнения за 5 курс 10 семестър  

Летен семестър 2021-2022 г. 

 

1. Инструкция за провеждане на клиничните упражнения  

 

Към 28 февруари 2022г., упражненията ще се провеждат в две форми – в реална 

среда и дистанционно с платформа Google classroom. Съществува вероятност за промяна 

в начина на провеждане на клиничните упражнения в зависимост от извънредната 

епидемиологична обстановка. 

Всяка студентска 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.  

Още на първото упражнение, или до няколко ден след първото упражнение, 

всички студенти от групата получават въпроси за подготовка на предстоящ колоквиума 

и примерни клинични задачи на тема: 

“Заболявания на оралната лигавица в детска възраст“ чрез платформата 

Google classroom за следващото упражнение или за срок определен от асистента.  

Работа в реална среда 

- Студентите, които имат пациенти, провеждат клинична работа за изпълнение 

на практическия минимум, като се спазват всички правила за работа в 

епидемиологична 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. 

Работа дистанционно 

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

съответното упражнение, получават своите клинични задачи и представят 

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

обсъжда и оценява онлайн или на следващото реално упражнение, според 

конкретната ситуация. 

Лекционен курс 

- Лекциите се провеждат асинхронно, като се качват най-късно в деня на самата 

лекция на платформата Google classroom. 

 

2. Тематична програма за X сем. V курс 

28.02 – 31.03.2022 г. 

1-упражнение – 2 упражнение 

Въведение в клиничната работа в условие 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 “Заболявания на оралната лигавица в детска 

възраст“ и практически изпит с който ще завърши семестъра. 

Студентите се запознават с настоящата инструкция и инструкцията за комплексно 

изследване на дете (всичко ще им бъде качено в Google classroom). 

Колоквиумът включва тематиката от предния семестър – Заболявания на оралната 

лигавица, етиология, патогенеза, клиника и класификация,  херпесни орални инфекции, 

рецикивиращи афти и афтози, орални кандидози и симптоматични стоматити в детска 

възраст. Колоквиумът ще включва отговор на въпрос и клинична задача.  
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3 - 4 упражнение 

Подготовка за колоквиума – преглед на основни въпроси за оралната мукозна патология 

и решаване от асистента на групата на примерна клинична задача/и. 

 

5 -6  упражнение 

Провеждане на колоквиума -  в клинична среда.  

7 – 8 упражнение 

Обсъждане на резултатите и отговорите на клиничните задачи. 

Примерни въпроси 

Теоретични въпроси: 

1. Етиология заболяванията на оралната лигавица  в детско-юношеска възраст. 

2. Патогенеза на заболяванията на оралната лигавица  в детско-юношеска възраст. 

3. Клинична характеристика на оралните мукозни лезии  

4. Класификация на  стоматитите  в детско-юношеска възраст, с кратка характеристика. 

5. Изследване на дете с орална мукозна патология. 

6. Херпесни инфекции в детско юношеска възраст. 

7. Остър херпесен гингивостоматит.  

8. Рецидивиращи орални херпесни инфекции. 

9. Орални кандидози в детска възраст.  

10.  Рецидивиращи афти и афтози  при деца и юноши.  

11. Лезии на оралната лигавица при инфекциозни заболявания,  

12. Лезии на оралната лигавица при стомашно-чревни заболявания 

13. Лезии на оралната лигавица при кожни заболявания  

14. Лезии на оралната лигавица при  имунодефицитни състояния в  детска възраст.  

15. Лезии на оралната лигавица при кръвни заболявания    

16. Глосити в детско-юношеска възраст.  

17. Хейлити в детско-юношеска възраст. 

 

Практическа работа - по време на клиничните упражнения, всички които имат 

пациенти могат да работят, след приема на пациентите от асистента. 

Много важно! 

Успоредно с описаната програма, в периода 01.03. – 15.04. 2022г. всички студенти, 

които искат да стигнат до теоретичен изпит по клиника на ДДМ, трябва да си 

осигурят 2 деца 3-14г., които да се фото-документират и на които да се снеме 

анамнеза и статус под наблюдението на асистента.  

 

1.04 – 30.04. 2022 г.  

На едното дете в следващите упражнения се прави комплексно изследване, което се 

контролира от асистента (това ще бъде подготовката за практически изпит) и 

различните части на изследването се обсъждат на няколко последователни 

упражнения, пред всички студенти. Да се разгледат по отделно: 

- анамнеза и зъбен статус 

- пародонтален статус и оценка на риска от парод. заболяване на деца над 9г. 

- оценка на риска и профилактична програма. 

- изработване на лечебен план и най-честите използвани диагнози и ДД. 

 Ако условията позволяват, практическият изпит ще се проведе на дете в реална 

клинична среда, на което ще се изработи и клинична задача.  
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Второто дете, което ще се фото документира ще бъде резервен вариант за 

практически изпит. Върху него студентите ще работят самостоятелно, но случаят 

трябва да бъде приет и разписан от асистента, за да се изключат преписани случаи от 

колеги или от предишни задачи! 

Лекцията за детето –обект на орално изследване, профилактика и лечение ще бъде на 

6.04.2022г. в която за пореден път ще дам пояснения за това как се прави комплексното 

изследване на дете и се подготвя план на лечение. 

В същия период – решаване на клинични задачи:  

- случаи на зъбни дисплазии; 

- случаи на пародонтални заболявания; 

- случаи за симптоматични стоматити; 

- случаи на деца с кариеси, пулпити и периодонтити; 

- Лечебни протоколи, фармакодинамика на средства използвани в ДДМ. 

Всеки студент трябва да подготви и обсъди с асистента по една задача от всеки вид. 

В този период следва: 

- Завършване и приемане от асистента на клиничния случай за подготовка за 

практически изпит. 

- Обсъждане на поставените клинични задачи онлайн и в реална среда, според 

организация направена от асистента; 

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

 

 6.05 -31.05. 2022 г. 

-     Задачи за практически изпит 

- Практическа работа в клинична среда 

NB! Конкретните правила за провеждане на практическия изпит ще бъдат уточнени в 

началото на май, в зависимост от епидемичната обстановка към момента.  

- Ще бъде изработен точен график, като изпитът трябва да завърши в края 

на м. май.  

Поправителни дати в началото на юни. 

Важно: 

 Норматив за практична работа в настоящата обстановка – за този семестър 

6 кариеса и 2 ендодонтски лечения, ако ситуацията остане такава каквато е към 

28.02.2022г 

        Заверка на семестъра: 

- Писмен материал от колоквиума, всички клинични задачи и комплексно 

изследване на дете  

- Изпълнен минимален норматив, според ковид обстановката. 

- Резултати от практически изпит. 

Заверка на лекционния курс 

 

 

28.02.2022 г.   Ръководител на курса: проф. Рашкова                                                                                  

Ръководител Катедра ДДМ проф. Н. Гатева 


