
ЛЕКЦИОННА ПРОГРАМА ПО КЛИНИЧНА ПАРОДОНТОЛОГИЯ  

ІV КУРС – VІІІ (ЛЕТЕН) СЕМЕСТЪР 

 

ДАТА ТЕМА 

1 Патоморфологична характеристика на гингивита и пародонтита: 

 Инициална, ранна, клинично изразена гингивална лезия 

 Прогресираща пародонтална лезия 

 Клинични характеристики на гингивалното възпаление в 

съответствие с патоморфологичните промени 

 Кофактори в етиологията и патогенезата на пародонталните 

заболявания  

 

2 Основна (клинична) диагноза на пародонталните заболявания: 

 Клинично изследване при гингивит и пародонтит 

 Клинични параметри, измервания и интерпретация – дълбочина на 

сондиране при гингивит и пародонтит, загуба на аташман, 

гингивална рецесия, количество на аташираната и кератинизирана 

гингива, биологична ширина 

 

3 Допълнителна диагноза на пародонталните заболявания: 

 Рентгенографска диагноза на пародонталните заболявания – 

критерии за рентгенографска загуба на кост и прогресия на 

пародонтита. Ограничения. 

 Рентгенографски образ на хоризонталната и ангуларна загуба на 

кост и на фуркационните лезии.  

 Микробиологични тестове за диагноза на пародонтита, за оценка 

на терапията и за детекция / предикция на прогресията. 

 Биохимични диагностични маркери в кревикуларната течност. 

 

4 Гингивално здраве 

Плак-индуцирани заболявания на гингивата: 

 Гингивити, асоциирани само със зъбната плака и с други локални 

допълнителни фактори. 

 Плак-индуцираният гингивит като прекурсор на хроничния 

пародонтит. 

 Плак-индуциран гингивит при редуциран пародонт. 

 

5 Плак-индуцирани заболявания на гингивата, модифицирани от 

системни състояния: 

 Свързани с ендокринната система - гингивит, свързан с пубертета 

(gingivitis pubertalis), заболявания на гингивата, свързани с 

бременността (gingivitis gravidarum, пиогенен гранулом), гингивит, 

свързан с менопаузата (gingivitis climacterica). 

 Ефект на половите хормони върху микробната флора, васкуларни 

ефекти на хормоните, влияние върху имунния отговор, влияние на 

половите хормони върху клетките на гингивата. 



6 Плак-индуцирани заболявания на гингивата, модифицирани от 

системни заболявания: 

 Гингивит, свързан с diabetes mellitus 

 Гингивити, свързани с кръвни разстройства.  

 Гингивални заболявания, модифицирани от медикация – 

лекарствено-инфлуирана гингивална хиперплазия, лекарствено-

индуциран гингивит  - гингивит, свързан с орални контрацептиви  

 Гингивални заболявания, модифицирани от дефектно хранене – 

гингивит, свързан с дефицит на аскорбинова киселина  

Гингивално разрастване 

 

7 Некротични пародонтални заболявания:   

Некротичен гингивит. Некротичен пародонтит. Некротичен стоматит. 

Насоки за разрешаване. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ ПО ПАРОДОНТОЛОГИЯ  

 

IV КУРС - VIII семестър 

 

(Едно упражнение по 2 учебни часа всяка седмица = 30 часа) 

 

 

 

І-во упражнение  

Тема: Клинично изследване на пародонта. Анамнеза, оглед. Диагностика и 

регистриране на орално-хигиенен и гингивален статус. Документация. 

ПРАКТИЧЕСКА РАБОТА: 

1. Отчитане, регистриране и интерпретиране на FMPS по цяло съзъбие. 

2. Отчитане, регистриране и интерпретиране на FMBS по цяло съзъбие. 

 

ІІ-ро упражнение  

Тема: Демонстрация на работа с ултразвукови апарати и апарати за полиране.  

ПРАКТИЧЕСКА РАБОТА: 

1. Оценка на орално-хигиенен и гингивален статус. 

2. Супрагингивално почистване. 

 

ІІІ-то упражнение  

Тема: Основни и допълнителни средства за личен механичен контрол на зъбната плака 

и тяхното приложение при здрав и болестно променен пародонт.  

ПРАКТИЧЕСКА РАБОТА: 

1. Оценка на орално-хигиенен и гингивален статус. 

2. Супрагингивално почистване. 

 

ІV-то упражнение  

Тема: Контролирано четкане на зъбите след визуализиране на зъбната плака.  

ПРАКТИЧЕСКА РАБОТА:   
1. Оценка на орално-хигиенен и гингивален статус. 

2. Супрагингивално почистване.                                                 

 

V-то упражнение  

Тема: Измерване на дълбочина на сондиране при гингивит и пародонтит. Измерване 

загуба на аташман. 

ПРАКТИЧЕСКА РАБОТА: 

1. Измерване на дълбочината на пародонтален джоб по цяло съзъбие.  

2. Измерване загуба на клиничен аташман. 

 

VІ-то упражнение  

Тема: Сондиране на фуркационните области при многокоренови зъби. Измерване на 

гингивални рецесии. Измерване на аташирана гингива. Определяне подвижността на 

зъбите.  

ПРАКТИЧЕСКА РАБОТА: 

1. Измерване загуба на клиничен аташман. 

2. Измерване на гингивални рецесии. 

 

 



VІІ-мо упражнение   

ПРАКТИЧЕСКА РАБОТА: 

1.Работа с пациенти. 

                                                      

VІІІ-мо упражнение  

Тема: Образно изследване на пародонта, индикации, диагностични възможности и 

интерпретации. 

ПРАКТИЧЕСКА РАБОТА: 

1.Работа с пациенти. 

     

ІX-то упражнение  

Тема: Химическа инхибиция на зъбната плака. 

ПРАКТИЧЕСКА РАБОТА: 

1.Работа с пациенти. 

 

X-то упражнение  

Тема: Подготовка на пациенти със системни заболявания и алергии за пародонтално 

лечение. Консултация с други специалисти. 

ПРАКТИЧЕСКА РАБОТА: 

1.Работа с пациенти. 

 

XІ-то упражнение  

ПРАКТИЧЕСКА РАБОТА: 

1.Работа с пациенти. 

 

XІІ-то упражнение  

ПРАКТИЧЕСКА РАБОТА: 

1.Работа с пациенти. 

 

XІІІ-то упражнение  

Тема: Етапи в диагностиката на пародонтит. 

ПРАКТИЧЕСКА РАБОТА: 

1. Пародонтална процедура с ламбо за достъп -демонстрация 

 

XIV-то упражнение  

ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ: 

ИНСТРУМЕНТАРИУМ И ИНСТРУМЕНТИРАНЕ В ПАРОДОНТОЛОГИЯТА.  

ДИАГНОЗА НА ПАРОДОНТАЛНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ 

 

XV-то упражнение  

Тема: Клинична диагностика на пародонтит. 

ПРАКТИЧЕСКА РАБОТА: 

1.Работа с пациенти. 

 

 

 


