
ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА-СОФИЯ 

КАТЕДРА ПО ПРОТЕТИЧНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 

 

УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА 

СПЕЦИАЛНОСТ ПО ДЕНТАЛНА ИМПЛАНТОЛОГИЯ 

 

 

ТЕОРЕТИЧНА ПОДГОТОВКА 

ПЪРВА ГОДИНА ОТ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯТА 

1. Посещение на специализирани лекционни курсове по дентална 

имплантология за студенти и специализанти. 

2. Посещение на тематични курсове в зъботехническа лаборатория по 

технология за изработване на протезни конструкции върху имплантати. 

3. Самоподготовка в библиотеката на Факултета по дентална медицина за 

запознаване с Българската школа по Дентална имплантология и 

историческото развитие на дисциплината. 

4. Посещение на симпозиуми, семинари, курсове и дентално -медицински  

изложби. 

5. Посещение на цикъл лекции и практически упражнения по дентална 

имплантология. 

 

ВТОРА ГОДИНА ОТ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯТА 

1. Посещение на специализирани лекционни курсове по дентална 

имплантология за студенти и специализанти. 

2. Посещение на специализиран тематичен курс по дентална 

имплантология и имплантатно протезиране при частично обеззъбяване. 



3. Посещение на симпозиуми, семинари, курсове и дентално -медицински 

изложби. 

4. Самоподготовка в библиотеката на Факултета по дентална медицина. 

5. Посещение на цикъл лекции и практически упражнения по дентална 

имплантология. 

 

ТРЕТА ГОДИНА ОТ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯТА 

     1. Посещение на специализирани лекционни курсове по        дентална   

имплантология за студенти и специализанти. 

2. Посещение на специализиран тематичен курс по дентална  

имплантология и имплантатно лечение след пълно обеззъбяване. 

3. Посещение на симпозиуми, семинари, курсове и дентални изложби. 

Курс по: Гнатология и оклузодиагностика (Оклузо-артикулационни 

принципи в денталната медицина и имплантология) 

4. Самоподготовка в Библиотеката на Факултета по дентална медицина. 

 

ПРАКТИЧЕСКА ПОДГОТОВКA 

1. Посещение на клинични демонстрации в Катедрата. 

2. Посещение на клинични демонстрации в Клиниката на  

ръководителя на специализацията. 

3. Извършване на специализирана лечебна дейност в областта на 

денталната имплантология по указание и ръководството на 

ръководителя на специализацията. 

4. Запознаване с лабораторната техника на имплантатните 

протезните конструкции. Посещение в зъботехническата 

лаборатория. 

 

 

 



5. Срокове за изпълнение: 

I. Първи модул: 

Изработване на диагностични шаблони и хирургични водачи. Работа със 

софтуера СВСТ – Конично-лъчев компютърен томограф. 

 

     II. Втори модул: 

Поставяне на интраосален имплантат на фантомен модел – долна челюст   с 

гингива. Клинична демонстрация на пациент – хирургия на живо. 

 

 III.    Трети модул: 
Прилагане на разлини отпечатъчни техники върху модели.                                   

Участие в протезиране и операции. 

 

IV.     Четвърти модул: 
Участие в операции за аугментативни процедури. 

 

V. Пети модул: 

Самостоятелно планиране на имплантатно-протетично лечение.   

Самостоятелно поставяне на различни видове имплантати. Самостоятелно 

протезиране върху имплантати. 

          

VI. Шести модул: 

Самостоятелна оперативна и имплантатно-протетична дейност.   

Проследяване на резултати от имплантатно-протетично лечение на 

пациентите по време на специализацията. 

          

КОЛОКВИУМИ: 

1. Основи на денталната имплантология. 

2. Основни хирургични техники на имплантиране. 

3. Принципи на планиране и правила за конструиране на имплантатните 

протези.  

4. Комплексно имплантатно-хирургично лечение. Увеличаване на обема 

на наличната кост           

 



5. Типове имплантиране, дигитална имплантология. Усложнения.                           

6. Имплантатно лечение в естетическата зона. 

                                     

 

 

 Изпитът за придобиване на специалност Дентална 

имплантология се провежда в края на специализацията. 

 

              РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА ПДМ: 

                                  /Проф. д-р Божидар Йорданов, доктор/  


