
КОНСПЕКТ ЗА ИЗПИТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ДЕНТАЛНО ЗДРАВЕ  

За 3 курс студенти по дентална медицина  

УСТНИ ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИ:  

1. Зъболечение и дентална медицина. Основни исторически данни 

2. Възникване и развитие на зъболекарската професия. История на зъболекарската професия в 

България  

3. Академично образование по дентална медицина (стоматология)  в света и в България  

4. Денталната медицина в ЕС: системи на здравеопазване, хармонизиране на 

законодателството и на образованието за лекари по дентална медицина.  

5. Международно сътрудничество  в здравеопазването – форми и организации. 

6. Здравеопазването като социална система 

7.  Социология и социологически проучвания в медицината и здравеопазването  

8. Методи за набиране и интерпретиране на социологическа информация. (Анкети, интервю, 

изследвания по документи, контент-анализ) 

9. Законодателна основа на общественото управление. Понятие за правна норма и йерархия на 

нормативните актове 

10. Здравеопазването като област на законови регулации. Професионална отговорност 

11. Понятия и концепции за управление. Управленски цикъл 

12. Особености на  управлението в  здравеопазването и денталната служба. Нива на 

управление.  

13. Системи на финансиране в здравеопазването 

14. Особености на здравноосигурителната система в България. Национален  рамков договор  

15. Дентална здравна служба: функционална структура, финансиране, кадри и дейности 

16. Статут на лечебните заведения според Закона за лечебните заведения 

17. Основни познания по маркетинг. Основни маркетингови концепции.  Маркетинг на услуги 

18. Маркетинг на денталната практика. Маркетинг на денталната услуга 

 

ПИСМЕНИ ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИ:   

19. Характеристики и социална значимост на денталното здраве 

20. Денталното здраве като предмет на първични здравни грижи. Лечебни и профилактични 

подходи 

21. Социални фактори и влиянието им върху здравния статус на приоритетни групи от 

населението: деца, възрастни и стари хора, хронично болни, професионални 



22. Здравна промоция: определения и принципи. Промоция на орално здраве, стратегии и 

форми на въздействие 

23. Епидемиология и епидемиологични проучвания – възникване и развитие  

24. Планиране и организиране на епидемиологичното проучване: етапи, технология, видове  

25. Оценка на заболеваемостта от кариес. Показатели за заболеваемостта от кариес   

26. Оценка на заболеваемостта от пародонтопатии.  Показатели за заболеваемостта от 

пародонтопатии 

27. Основни принципи на превантивната медицина. Форми на първичната дентална 

профилактика   

28.  Основни принципи и концепции за ергономична организация на работата на лекаря по 

дентална медицина  

29. Организация на лечебно-диагностичния процес: организация на пространството, работна 

позиция на лекаря, положение на пациента, работни зони, работни движения  

30. Помощен персона. Дентален екип. Работа на 4 ръце. Организация на работния график 

31. Контрол на инфекциите в денталната практика. Дезинфекция и стерилизация 

32. Професионални рискове за здравето на денталния лекар и персонала: физични,  химични и 

биологични фактори 

33.  Професионални рискове за здравето на денталния лекар и персонала: неправилна работна 

позиция, продължително напрежение на определени мускулни групи и стави  

34. Нервно-психично натоварване като рисков фактор. Препоръки за добро професионално 

здраве и дълголетие. Превенция на «професионалното изгаряне» 

35. Планиране на амбулатория за дентална помощ според ергономичните норми и строително-

хигиенните изисквания.   

36. Оборудване на амбулатория за дентална помощ: дентален юнит, кресло за пациента, 

компресор, апарати, инструменти 

37. Обзавеждане на амбулатория за дентална помощ, съхранение на инструменти и 

материали, регистрация на дейността, поддържане на стандарта  

38. Регистрация на лекаря по дентална медицина. Последователност, срокове, задължения 

39. Регистрация на амбулатория за дентална помощ. Последователност, срокове, задължения. 
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