
Конспект 3-ти курс студенти по дентална медицина 

I-ва част 

1. История на денталната медицина като професия. История на 

висшето образование по дентална медицина в света и в България 

– основни дати. 

 

2. Денталната медицина в страните от Европейския Съюз: системи 

на здравеопазване, хармонизация в законодателството. 

 

 

3. Международно здравно сътрудничество – кратка история, 

основни форми и организации. 

 

4. Здравеопазването като социална система – структура и фактори, 

влияещи  на нейното развитие. Здравна политика – същност, 

структура, основни принципи за Европейския регион. 

 

 

5. Дентална здравна служба – фактори, влияещи на развитието й. 

Видове лечебни заведения според Закона за лечебните заведения. 

 

6. Здравно законодателство – правна норма, йерархия в 

нормативните актове. Основни закони, регулиращи 

здравеопазването. 

 

 

7. Мениджмънт в здравеопазването – управленски цикъл. Нива на 

управление. Управление на човешките ресурси. Управление на 

денталната  практика.  

 

8. Финансиране на здравеопазването – системи на финансиране. 

 

 

9. Финансиране на здравеопазването – здравноосигурителна 

система. Национален рамков договор (НРД). 

  

10.  Маркетинг – същност. Основни маркетингови концепции. 

Маркетинг в денталната практика. 

 



 

II-ра част: 

11.  Дентално здраве – същност и основни характеристики. Проблеми 

на денталното здраве на приоритетни групи: деца и юноши, 

бременни, хора, работещи в условия опасни за денталното здраве, 

стари хора и пациенти с хронични заболявания. 

 

12.  Промоция на здравето – история, същност и основни принципи. 

Рационално здравно поведение и здравно възпитание. 

 

13.  Подходи за осигуряване на дентално здраве - лечебен и 

профилактичен подходи – основни характеристики. 

 

14.  Дентална профилактика – основни форми, методи и средства. 

Основни принципи на първичната дентална профилактика. 

Комплексна профилактична програма. 

 

15.  Дентално здраве -  показатели за оценка на кариесното 

заболяване.  

 

16.  Дентално здраве – показатели за оценка на разпространението и 

интензитета на пародонтопатиите – CPITN. 

 

17.  Социология – същност, етапи в социологичното проучване. 

Основни социологически методи и тяхното приложение в 

медицинската практика. 

 

18.  Епидемиология  и епидемиологични проучвания – възникване и 

развитие. Планиране и  организиране на епидемиологично 

проучване – етапи. 

 

19.  Дентална ергономия – кратка история, цели, задачи и основни 

принципи. 

 

20.  Дентално оборудване -  обща характеристика и експлоатационни 

изисквания. 

 



21.  Ергономични норми за планиране и обзавеждане на дентален 

кабинет. 

 

 

22.  Организация на лечебно-диагностичния процес – позиция на 

пациента, работни зони, работна поза на лекаря. 

 

23.  Организация на лечебно-диагностичния процес – разполагане на 

функционалната периферия, пространства на досегаемост, начин 

на държане на денталните инструменти и работа с аспирационна 

техника.  

 

24.   Организация на лечебно-диагностичния процес. Екипна работа, 

видове помощен персонал. Организация на работен график. 

 

25.  Професионални  рискове в денталната практика   и тяхната 

превенция – биологични, физични и химични фактори. 

 

 

26.  Професионални рискове в денталната практика и тяхната 

превенция – неправилна работна поза, нервно-психични фактори, 

специфични дентални манипулации. Препоръки за добро 

професионално здраве и дълголетие. Превенция на 

професионалното „прегаряне“.  

 

27.  Контрол на кръстосаната инфекция в денталната практика. 

Почистване, дезинфекция и стерилизация – протоколи.  

 

 

28. Основни изисквания и последователност в регистрирането на 

дентален кабинет и на дентална практика. 

 

29.  Лекарят по дентална медицина в условията на здравното 

осигуряване. Нормативна база и взаимоотношения с 

Националната здравно-осигурителна каса.  

 

 

30.  Следдипломно обучение на дентални лекари – специализации и 

непрекъснато усъвършенстване.   


