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КАТЕДРА ПО ДЕНТАЛНА, ОРАЛНА И ЛИЦЕВО-

ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ 
 

 

ОРАЛНА ХИРУРГИЯ – I-ви цикъл  

 

 

Лектори – Проф. д-р д-р Павел Станимиров, дм 

Доц. д-р Васил Свещаров, дм 

Доц. д-р д-р Евгений Алексиев, дм 

Доц. д-р Зорница Михайлова, дм 

Времетраене – от 22. 02. До 26.02.2021 год. 

Място на провеждане на модула – ФДМ – София, III-та аудитория, от 9.00ч до 12.00ч 

Цена:  57,50 лв. за специализиращи асистенти на основен трудов договор и за 

специализиращи, които провеждат само теоретично обучение във ФДМ-София. 

115 лв. за специализантите, които провеждат теоретично и практическо 

обучение във ФДМ-София. 

 

I-ви цикъл 

 

1. Изследване на болен. Разпит на болния. Оценка на общия соматичен и локалния 

статус на пациента. Физикални методи на изследване. Оценка на физическото състояние 

според ASA. Параклинични изследвания – интерпретация на информацията от 

параклинични изследвания. – доц. Михайлова; 22.02.2021 г. 

2. Хирургично лечение на пациенти с придружаващи системни заболявания. 

Подготовка на пациенти с придружаващи заболявания за предстоящи хирургични 

интервенции. – проф. Станимиров; 23.02.2021 г. 

3. Клинична анатомия на оралната област с насоченост към пародонталната 

хирургия и денталната имплантология.-доц. Свещаров; 24.02.2021 г. 

4. Обезболяване в оралната хирургия. Местни анестетици и техники на анестезия. 

Техники за контрол на болката и тревожността. Седация.- доц.Свещаров; 24.02.2021 г. 

5. Оперативна екстракция на зъби. Екстракция на силно разрушени зъби и корени. 

Ретинирани зъби. Класификация на ретинираните зъби. Индикации за отстраняване на 

ретинирани зъби. Периоперативни и следоперативни усложнения. Поведение в 

следоперативния период. – доц. Алексиев; 25.02.2021 г. 

6. Медико-легални въпроси в оралната хирургия. Оценка на риска. – проф. 

Станмиров; 26.02.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАТЕДРА ПО ДЕТСКА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 
 

I. Теоретично обучение по специалността „ Детска дентална медицина“ за 

специализанти, провеждащи теоретично и практическо обучение във ФДМ – МУ 

София в катедра „Детска дентална медицина“, 

За специализанти, провеждащи теоретично и практическо обучение във ФДМ – МУ 

София в катедра „Детска дентална медицина“, теоретичното обучение се провежда в 6 

модула по 240 ч., съответно по 2 модула на година. 

Всеки специализант е в различен модул, според датата на зачисляване и взетите 

колоквиуми, с които завършва всеки модул. Прилагаме програма за 6-те модула, като 

програмата за теоретична подготовка на всеки специализант е част от индивидуалния му 

план и се контролира от ръководителя на специализацията. 

Остойностяване: 240 ч. (40 работни дни) - 460 лв. на модул. На година се провеждат 

по 2 модула според приложената програма 

 

Програма за теоретична подготовка на специализиращи в 

катедра „Детска дентална медицина“ ФДМ- МУ София 

 
Теоретичната подготовка включва:  

- лекции с продължителност 2 часа; 

- консултации и събеседване по лекционния материал с различна продължителност 

за всеки модул; 

- семинари по 4 часа всеки; 

- индивидуална работа със специализанта по ½ час дневно; 

- обсъждане на клинични случаи – 1 час дневно. 

Два пъти за всеки модул се провеждат клинични срещи със специализантите и 

хабилитирани преподаватели от катедрата, на които се представят и обсъждат 

предварително подготвени клинични случаи.  

Всички документирани и проследени от специализанта клинични случаи се 

представят при явяване на всеки колоквиум и накрая при явяване на държавен изпит за 

придобиване на специалност по Детска дентална медицина. 

 

Модул 1 – Орална ембриология и хистология и биология – 240 часа, 

разпределени по следния начин: 

Лекции – 12 лекции по 2 часа – 24 часа 

Теми: 

1. Онтогенетично развитие на устата, челюстите и зъбите. 

2. Морфологична и биологична характеристика на зъбния зародиш. 

3. Хистогенеза, морфология и физиология на емайла. 

4. Хистогенеза, морфология и физиология на дентина. 

5. Хистогенеза, морфология и физиология на пулпата. 

6. Хистогенеза, морфология и физиология на цимента и периодонциума. 

7. Хистогенеза, морфология и физиология на устна лигавица и пародонт. 

8. Динамика на развитие на временни и постоянни детски зъби. 

9. Зъбни дисплазии-етиология, патогенеза и класификация. 

10. Течна орална среда. Слюнчени жлези, видове слюнка, състав, роля във 

физиологията на устата. Гингивална течност. 

11. Орална биологична система. Орална екология. 

12. Орален имунитет – защитни механизми в устата. 

Консултации и събеседване с научния ръководител по лекционния материал – 20 часа 

 



Тематика: 

Онтогенетично развитие. Зъбен зародиш. Хистогенеза, морфология и физиология на 

емайл, дентин, пулпа, цимент, периодонциум, устна лигавица и пародонт. Течна орална 

среда, орална екология, орален имунитет. 

Семинари  - 4 семинара по 4 часа =  16 часа  

Тематика: 

1.Орално изследване на дете.  

2. Форми за регистрация на анамнеза и орален статус.  

3. Оценка на риска от кариес и пародонтално заболяване.  

4. Изработване на профилактични програми. 

Индивидуална работа със специализант – 60 часа 

  Провежда се с цел усвояване методите на изследване, регистрация, оценка на 

риска, диагностика и лечебно планиране при конкретни клинични случай на деца в 

различни възрастови групи.  

Обсъждане на клинични случаи и лечебни методи – 120  часа 

 Провежда се обсъждане на клинични случаи и подходящото лечение. 

 

Модул 2 - Профилактика на оралните заболявания – 240 часа 

 

Лекции – 14 лекции по 2 часа – 28 часа 

Теми: 

1. Дентален биофилм – генеза, структура и биохимични процеси. 

2. Етиология на зъбния кариес –  рискови фактори. 

3. Зъбен кариес – патогенеза, съвременно становище. 

4. Механизми на де- и реминерализация. 

5. Морфологични промени в емайла и дентина при зъбен кариес. 

6. Първична профилактика на оралните заболявания. Предмет и стратегии.   

Профилактични програми. 

7. Локална орална профилактика. 

8. Орална хигиена. 

9. Хранителна профилактика. Роля на въглехидратното хранене върху оралната 

екосистема, зъбната плака и зъбен емайл. 

10. Профилактично покритие на фисури. Видове силанти. Диференциална диагноза 

между дълбоки фисури и зъбен кариес. 

11. Реминерализация като метод за първична профилактика на зъбния кариес. 

Съвременни средства и методики. 

12. Оценка на риска от кариес и периодонтални заболявания. Изготвяне на 

индивидуални, групови и обществено-базирани програми за първична дентална 

профилактика. 

13. Промоция на оралното здраве. Насоки, обекти, стратегии, методи. Здравно 

обучение. Училищни и предучилищни здравни програми. 

14. Профилактика на оралните заболявания при деца с различни увреждания. 

Консултации  по лекционния материал – 16 часа   

Тематика: 

Дентален биофилм. Етиология и патогенеза на зъбен кариес. Механизми на де- и 

реминерализация. Всички форми на денталната профилактика. Промоция на оралното 

здраве и здравно обучение. Оценка на риска и профилактични програми. 

Семинари - 4 по 4 часа = 16 часа  

Тематика: 

1. Разработване на индивидуални и групови профилактични програми; Здравна 

промоция; 

2. Практично приложение на флуорната профилактика при деца; 



3. Орална хигиена – мотивация, обучение, форми, средства, контрол; 

Хранителна профилактика на кариеса – оценка, препоръки, мотивация;  

4. Превантивно и терапевтично силанизиране. 

Индивидуална работа със специализант –  60 часа 

Извършва се анализ на индивидуални профилактични програми на пациенти, контрол, 

проследяване и оценка на ефекта от програмата. 

Обсъждане на клинични случаи и лечебни методи – 120 часа 

Провежда се  обсъждане на клинични случаи и лечебни методи. 

 

 

Модул 3 - Клиника, диагностика и лечение на кариеса на двете съзъбия – 240 часа, 

разпределени по следния начин: 

 

Лекции – 9  лекции по 2 часа – 18 часа 

1. Комплексен подход при изследване на дете. Оценка на риска. Индивидуална 

профилактична програма. План на лечение. 

2. Психологични проблеми при подготовката на децата за лечение. 

3. Методи за повлияване на поведението на детето в денталния кабинет. 

4. Кариес на временни зъби - особености в клиниката, съвременна диагностика и 

лечение. Неоперативно превантивно лечение и превантивно оперативно лечение, 

минимално инвазивен подход. 

5. Кариес на ранното детство. Рискови фактори, клиника, лечебни подходи и 

профилактика. 

6. Кариес на постоянни детски зъби - диагностична скала и диагностичен праг. 

Особености в клиниката и съвременна диагностика.  

7. Кариес на постоянни детски зъби – неоперативно превантивно лечение. 

8. Кариес на постоянни детски зъби – превантивно оперативно лечение – минимално 

инвазивен подход. 

9. Съвременни материали и медикаменти използвани за лечение на кариеса при 

временно и постоянно съзъбие.  

Консултации и събеседване  по лекционния материал – 26 часа   

Тематика: 

1. Кариозно заболяване - съвременна теория и превантивен подход; Кариес на 

ранното детство; Кариес на постоянните детски зъби; Диагностика, неоперативно 

превантивно и минимално инвазивно лечение. 

Семинари   - 4 семинара по 4 часа = 16 часа  

Тематика: 

1. Съвременна диагностика на зъбен кариес. Обсъждане и усвояване на 

флуоресцентните методи за диагностика на кариозни лезии и контрол на 

екскавацията;   

2. Класически правила на Бляк -  кавитетни форми при временни зъби; 

3. Неоперативно превантивно лечение на кариозните лезии при деца. Моделиране на 

оралната среда и реминерализация; микроинвазивно лечение на кариозни лезии 

4. Минимално инвазивно лечение на кариозните лезии при постоянни детски зъби. 

Методики, средства, контрол на екскавацията, биоактивни материали.  

Индивидуална работа със специализант – 60  часа 

Провежда се с цел усвояване съвременните методи на диагностика и лечение на 

зъбния кариес при деца. Работи се върху документирани конкретни клинични случаи.   

 

Обсъждане на клинични случаи и лечебни методи –  120 часа 

Провежда се обсъждане на клинични случаи и лечебни методи с акцент върху 

кариозното заболяване. 

 



Модул 4 - Клиника, диагностика и лечение на усложненията на кариеса при двете 

съзъбия, зъбни травми и зъбни дисплазии - 240 часа, разпределени както следва: 

 

Лекции – 9  лекции по 2 часа – 18 часа 

 Теми: 

1. Пулпити на временни зъби. Патофизиология, клиника, диагностика и лечение. 

2. Периодонтити на временни зъби. Патофизиология, клиника, диагностика и 

лечение. 

3. Пулпити на постоянни детски зъби. Патофизиология, клиника, диагностика. 

4. Биологични методи на лечение на пулпити на постоянни детски зъби. Индикации, 

методи, средства. 

5. Ендодонтско лечение на постоянни детски зъби с незавършено кореново развитие. 

Индикации, методи, средства. 

6. Апикални периодонтити на постоянни детски зъби с незавършено кореново 

развитие. 

7. Унаследени, вродени и придобити дисплазии - класификация, клиника и лечение. 

8. Травматични увреждания на временни зъби – класификация, клиника, диагностика  

и лечение. 

9. Травматични увреждания  на постоянни  зъби – класификация, клиника, 

диагностика и лечение. 

Консултации и събеседване по лекционния материал - 26 часа   

Тематика: 

Клиника, диагностика на пулпитите и периодонтитите на временни и постоянни 

детски зъби; унаследени, вродени и придобити дисплазии - класификация, клиника и 

лечение; травматични увреждания на временни и постоянни зъби - класификация, 

клиника, диагностика и лечение. 

Семинари  - 4 семинара по 4 часа = 16 часа  

Тематика: 

1. Обсъждане на индикации за биологични методи на лечение при пулпити на 

постоянни детски зъби с незавършено кореново развитие;  

2. Обсъждане на индикации за ендодонтско лечение на постоянни детски зъби с 

незавършено кореново развитие, методики и лекарствени средства;  

3. Травматични увреждания на временни и постоянни детски зъби - клиника, 

диагностика и лечение – обсъждане на клинични случаи; 

4. Зъбни дисплазии – обсъждане на клинични случаи; 

Индивидуална работа със специализант – 60 часа 

Провежда се с цел усвояване съвременните методи за диагностика и лечение на 

пулпити и периодонтити на временни и постоянни зъби с незавършено кореново развитие, 

травми на зъбите и зъбни дисплазии, чрез използване на набор от документирани 

клинични случаи, софтуерни продукти и решаване на клинични задачи.  

Обсъждане на клинични случаи и лечебни методи –  120 часа 

Провежда се обсъждане на клинични случаи и лечебни методи с акцент върху 

усложнения кариес, зъбни травми и дисплазии. 

 

Модул 5 - Пародонтални заболявания в детско юношеска възраст. Етиология, 

патогенеза, клиника, диагностика и лечение – 242 часа, разпределени както следва: 

Лекции – 5  лекции по 2 часа = 10 часа 

 Теми:  

1. Етиология, патогенеза и класификация на пародонталните заболявания в детско-

юношеска възраст. Кратка характеристика; 

2. Пародонтално изследване на дете. Оценка на риска от пародонтално заболяване, 

индекси и регистрация; 



3. Гингивити в детско-юношеска възраст. Плаково и неплаково асоциирани  

гингивити. Патогенеза, клиника, диагностика и лечение. Некротизиращо 

пародонтално заболяване; 

4. Пародонтити в детско-юношеска възраст. Патогенеза, клиника, диагностика  и 

лечение. 

5. Лечение на пародонтални заболявания в детско-юношеска възраст. 

 

Консултации и събеседване  по лекционния материал – 30 часа   

Тематика: 

Пародонтални заболявания в детско-юношеска възраст – етиология и патогенеза; 

Гингивити и пародонтити в детско-юношеска възраст - клиника, диагностика и лечение; 

Принципи и схеми за лечение на пародонталните заболявания. 

 

Семинари - 5 семинара по 4 часа = 20 часа  

Тематика: 

1. Пародонтално изследване на дете. Оценка на риска от пародонтално заболяване. 

Индекси, оценка и анализ; 

2. Обсъждане особеностите на плаково асоциирани гингивитит в детско-юношеска 

възраст, диагностика и лечение, по документирани клинични случай; 

3. Обсъждане особеностите на неплаково асоциирани гингивити в детско-юношеска 

възраст и пекротизиращо пародонтално заболяване; 

4. Обсъждане на пародонтити в детско-юношеска възраст- хронични, агресивни и при 

системни заболявания; диагностика и лечение; 

5. Принципи на лечение, индикации, методики, регистрация и контрол. 

 

 Индивидуална работа със специализант –  60 часа 

Работа върху регистрация на пародонтален статус при деца; Превантивен подход и 

оценка на риска от пародонтално заболяване при общо орално изследване на дете; 

Обсъждане на клинични случаи – регистрация, диагностика, лечение и контрол. 

Обсъждане на клинични случаи и лечебни методи – 120 часа 

Провежда се обсъждане на клинични случаи и лечебни методи с акцент върху 

пародонталното здраве на децата. 

 

Модул 6 - Заболявания на оралната лигавица в детско-юношеска възраст, синдроми 

с орални прояви – 240 часа, разпределени както следва: 

Лекции – 8  лекции по 2 часа – 16 часа 

1. Етиология,  патогенеза, клиника на оралните мукозни лезии в детско-юношеска 

възраст. Класификация на стоматитите при деца. 

2. Херпесни инфекции с орални прояви в детско-юношеска възраст. Херпесни 

вируси, патогенеза; Остър херпетичен гингивостоматит и рецидивиращи 

херпесни инфекции в детско-юношеска възраст - клиника, лечение. 

3. Рецидивиращи афти и афтози в детска възраст. Класификация, етиологични и 

рискови фактори, имунни патогенетични механизми, клиника и лечение. 

4. Орални кандидози в детска възраст. Рискови фактори, класификация, патогенеза, 

клиника и лечение. 

5. Симптоматични стоматити при инфекциозни, стомашно чревни, хиповитаминози, 

дерматобулози с орални прояви в детско-юношеска възраст; 

6. Симптоматични стоматити при кръвни заболявания и имунокомпрометирани 

състояния и заболявания. Глосити, хейлити в детска възраст - клиника и 

лечение. 

7. Синдроми и наследствени заболявания с орални прояви в детско – юношеска 

възраст. 



8. Специфика в денталното лечение на деца със системни заболявания и специални 

нужди. 

 

Консултации и събеседване с научния ръководител по лекционния материал –28 часа   

Тематика: 

Етиология, патогенеза, класификация на оралните мукозни лезии; Орали херпесни 

инфекции при деца; Рецедивиращи афти и кандидози - клиника, диагностика и лечение; 

Симптоматични стоматити; Синдроми и генетични заболявания с орални изяви. 

 

Семинари  - 4 семинара по 4 часа = 16 часа  

Тематика: 

1. Изследване на дете с орали мукозни лезии. Клинична диагностика,  лабораторни 

тестове, лечебни схеми; 

2. Обсъждане на заболявания на оралната лигавица – херпесни инфекции, 

рецидивиращи афти и орални кандидози; 

3. Обсъждане на симптоматични стоматити при системни заболявания, при 

имунокомпрометирани състояния и синдроми с орални изяви; 

4. Обсъждане поведението на денталния лекар при орално лечение на деца със 

системни заболявания и увреждания. Индикации за обща и локална анестезия. 

 Индивидуална работа със специализанта –  60 часа 

Обсъждане на клинични случаи на заболявания на оралната лигавица при деца; 

Решаване на клинични задачи по документирани клинични случаи на деца с орални 

мукозни лезии; Използване на компютърна програма за диагностика на орални мукоцни 

лезии.  

Обсъждане на клинични случаи и лечебни методи –120 часа 

Провежда се обсъждане на клинични случаи и лечебни методи с акцент върху 

заболяванията на оралната лигавица, деца със системни заболявания и специални нужди. 

 

 

 

II. Теоретично обучение по специалността „ Детска дентална медицина“ 

на специализанти, провеждащи само теоретичната си подготовка във 

ФДМ - МУ София за периода 2021г. 

За специализанти, провеждащи само теоретичното обучение във ФДМ - МУ София 

предлагаме синтезирана програма за теоретично обучение в един модул от 76 часа на 

година, като прилагаме съответната програма. 

 

1. Тема на модула: Детето, обект на комплексен подход за изследване, диагностика, 

лечение и превенция на оралните заболявания. 

2. Времетраене на модула: 76 ч., разпределени в 10 работни дни. От тях 6 дни са под 

формата на курс, а останалите часове, индивидуална работа със специализанта. 

3. Отговорник за модула – проф. Рашкова, доц. Гатева и доц. Дойчинова 

4. Място на провеждане на модула – семинарна зала на катедрата 

5. Такса за участие в модула - 110 лв. 

 

 



Програма за теоретична подготовка на специализанти, 

провеждащи само теоретичната си подготовка във ФДМ - МУ 

София 
 

Програмата за теоретично обучение на специализанти, провеждащи само теоретично 

обучение във ФДМ – МУ София – модул от 6 дни  

Срок на провеждане – юни 2021 год.  

Тема: Детето, обект на комплексен подход за изследване, диагностика, лечение 

и профилактика на оралните заболявания. 

Теоретичната подготовка включва:  

- Лекционен курс – 12 лекции – 24  часа лекции; 

- Семинари – 6 семинара по 2 часа – 12 ч. 

- Обсъждане на клинични случаи в група – 2 клинични срещи по 5 ч. - 10ч. 

- Индивидуална работа със специализант - по индивидуална програма се 

подготвят клиничните случаи за клиничните срещи по време на модула – 5ч. на 

месец – 30 ч. за период от 6 м. 

 

Лекции – 12 лекции по 2 часа – 24 часа 

1. Онтогенетично развитие на ЛЧО, хистогенеза, морфология и физиология на 

емайла, дентина, пулпа, цимент, периодонциума, устна лигавица и пародонт. 

2. Орална биологична система - слюнка и гингивална течност, орална екология и 

орален имунитет.  

3. Дентален биофилм. Етиология, патогенеза и морфология на зъбния кариес. 

4. Първична профилактика на оралните заболявания. Стратегии и форми.  Оценка 

на риска и профилактични програми. 

5. Детето обект на комплексен подход на орално изследване, профилактика и 

лечение – психологични проблеми и методи за повлияване на поведението. 

6. Клинична характеристика и съвременна диагностика на зъбния кариес в  детска 

възраст – във временно и постоянно съзъбие. 

7. Лечение на зъбния кариес при деца – микро- и минимално инвазивен подход.  

8. Клиника, диагностика и лечение на пулпити и периодонтити на временни  и 

постоянни детски зъби. 

9. Травми в детско-юношеска възраст. Класификация, клиника и лечебни 

протоколи. 

10. Дисплазии в детско-юношеска възраст. Класификация, клиника и лечебни 

протоколи. 

11. Пародонтални заболявания в детско-юношеска възраст. Етиология и патогенеза, 

диагностика и лечение. 

12. Заболявания на оралната лигавица в детско-юношеска възраст. Синдроми с 

характерни орални прояви при деца. 

 

    Семинари -  6 семинара по  2 ч - 12ч. 

- Орално изследване на дете. Форми за регистрация на анамнеза и орален статус, 

оценка на риска от кариес и пародонтално заболяване, изработване на профилактична 

програма и план на лечение. 

- Диагностични  и лечебни протоколи на кариес при временни и постоянни 

детски зъби – минимално инвазивен подход. 

 

 



 

 

- Диагностика и лечебни протоколи за пулпити и периодонтити при временни  и 

постоянни детски зъби. 

- Пародонтално изследване на дете и оценка на пародонтален риск. Диагностика 

и лечебни протоколи при гингивити в детска възраст. 

- Орална мукозна патология в детска възраст. Алгоритми за диагностика на 

орални мукозни лезии. Лечебни протоколи. 

- Поведение на детския дентален лекар при деца с хронични общи заболявания и 

специфични потребности. Дентално лечение и профилактика. 

 

Обсъждане на клинични случаи в група - 2 клинични срещи по 5 часа – 10 ч. 

Ще бъдат проведени клинични срещи в рамките на 10 ч. с хабилитирани 

преподаватели, на които специализантите представят и се обсъждат в група 

предварително подготвени клинични случаи. Подготовката на тези клинични случаи ще 

бъде обект на предварителна индивидуална работа с всеки специализант. 

Всички документирани и проследени от специализанта клинични случаи се 

представят при явяване на всеки колоквиум и накрая при явяване на държавен изпит за 

придобиване на специалност по детска дентална медицина. 

 

Индивидуална работа със специализант – 30 ч. Препоръчително е часовете да се 

разпределят в периода преди провеждане на курса. Специализантът трябва да регистрира 

своето желание за това в катедрата.  

 

  Целта е усвояване на методите на изследване, регистрация, диагностика, оценка на 

риска и лечебно планиране при конкретен клиничен случай на деца в различни възрастови 

групи и подготовката му за докладване по време на обсъждането, което се провежда във 

времето на модула от 6 дни.  

 

Забележка: Конкретната програма по дати и часове ще бъде представена в 

началото на месец май 2021 г., като специализантите трябва да се регистрират 

предварително за участие в модула в катедра ДДМ при ФДМ-МУ София до 1 май 2021 

год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАТЕДРА ПО КОНСЕРВАТИВНО ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ 
 

1- ви модул – Фотодокументация в Оперативното зъболечение и ендодонтията 
 

Отговорник – д-р Д. Костурков 

Времетраене - 2 дни от 9. 11. 2020 год. 

Място на провеждане на модула – ФДМ – София 

Цена:  22 лв. на специализант 

 

Анотация:  Дигиталната дентална документация е много важна част от денталната 

професия. Чрез фото- и видеодокументация могат лесно да бъдат осъществени 

проследяване и представяне на случая, маркетинг, комуникация и обучение на 

пациентите. Денталната документация е много специфична и изисква допълнителни 

познания за фотография и видеография, както и за обработката на изображенията и 

видеото. Лекцията обяснява подробно изкуството на макро- и микроскопската 

фотодокументация. Ще бъдат представени базовите знания за фотографията, основни 

физически правила, експозиция и оборудване, правила за снимане.Ще бъдат дискутирани 

въпроси свързани с избора на техника и настройки за документиране на различни случаи. 

По време на лекциите ще бъдат обяснени някои клинични трикове за по-добра 

фотография и видеография. Участниците ще научат също как да класифицират и 

редактират снимките и видеоклиповете със специализиран софтуер (продукти на Adobe и 

iMovie). 

Забележка : Същият модул ще важи за 2021 год. месец март, защото се очакват нови 

специализанти. 

 

2-ри модул  - Ендодонтия – ендодонтската триада в съвременен план 
 

Отговорник : доц. Е. Радева, участници – проф. Р. Василева, доц. Е Карова 

Теми: 1. Съвременни подходи при оформянето на ендодонтското пространство - доц. 

д-р Е. Карова 

2. Приложения на антибиотици в ендодонтията - доц. д-р Е. Радева 

3. Запълване на коренови канали чрез метода на топла кондензация - проф. д-р Р. 

Василева 

Времетраене: 3 дни 

Място на провеждане на модула – ФДМ, София 

Цена: 33 лв. на специализант 

 

3-ти модул – Ендодонтия – профилактика и лечение на усложнения 
 

Отговорник: И. Димитрова, участници – Ж. Кирилова, С. Топалова 

Теми: 1. Грешки и усложнения при ендодонтско лечение - проф. д-р С. Топалова – 

Пиринска 

2. Ендодонтски перфорации – клиника, диагностика и лечение – доц. И. Димитрова 

2. Трудни случаи в ендодонтията – анатомични особености - доц. д-р Ж. Кирилова 

Времетраене – 3 дни месец юни 2021 

Място на провеждане на модула – ФДМ, София 

Цена: 33 лв. на специализант 

 

 

 



4-ри модул – Оперативно зъболечение 

 

Отговорник – проф. Р. Василева, участници – доц. А. Гусийска 

Теми: 1. Нови разработки в технологията на КМ  за дъвкателни зъби – проф. 

Василева 

2. Особености в клиниката и лечението на различни форми на зъбна хиперестезия – 

проф. Василева 

3. Клинични и лабораторни параметри при лечението на ТЗТ с индиректни 

керамични и композитни възстановявания.  – доц. А. Гусийска 

Времетраене – 3 дни месец ноември 2021 

Място на провеждане на модула – ФДМ, София 

Цена: 33 лв. на специализант  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАТЕДРА ПО ОБЩЕСТВЕНО ДЕНТАЛНО ЗДРАВЕ 
 

УЧЕБНА ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА СПЕЦИАЛНОСТ 

„СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА И ОБЩЕСТВЕНО ДЕНТАЛНО ЗДРАВЕ” 

 

1. Основни раздели (модули) и теми на специализацията 

 

І. Социална медицина и обществено здраве 

1. Социална медицина – кратка история, предмет, задачи. 

2. Основни методи използвани в социалната медицина. 

3. Здраве. Категории здраве. Социални фактори на здравето. 

4. Демографски показатели. 

5. Показатели на заболеваемостта. 

6. Показатели и физическо развитие на населението. Акцелерация. 

ІІ. Медицинска етика и комуникации 

1. Медицинска етика и биоетика – кратка история. Еволюция на 

взаимоотношенията лекар – пациент. 

2. Принцип за автономност на пациента. 

3. Право на информирано съгласие. Европейска харта за правата на пациента. 

4. Лекарска тайна. 

5. Лекарска грешка. Лекарска отговорност. 

6. Основи на комуникациите. Особености на общуването в денталната практика. 

ІІІ. Здравна политика и обществено здравеопазване. 

1. Здравна политика – същност, структура, основни принципи. 

2. Здравна служба – структура. 

3. Промоция на здравето – история, основни принципи. 

4. Здравно законодателство. 

5. Финансиране на здравеопазването – системи. 

6. Управление на здравеопазването. 

ІV. Дентално здраве 

1. Дентално здраве – същност и основна характеристика. 

2. Лечебен и профилактичен подход в осигуряването на денталното здраве - 

характеристика. 

3. Дентална профилактика – същност, основни форми. Методи и средства. 

4. Показатели за оценка на кариесната заболеваемост. 

5. Показатели за оценка статуса на пародонта – CPITN. 

6. Епидемиологични проучвания в денталната практика. 

V. Дентална ергономия 

1. Дентална ергономия – кратка история, основни принципи. 

2. Ергономични норми за планиране и оборудване на дентален кабинет. 

3. Дентална апаратура – основна характеристика, правила за правилна 

експлоатация. 

4. Организация на лечебно-диагностичния процес. 

5. Видове помощен персонал (медицински и немедицински) в денталната практика. 

Работа в екип. 

6. Рискови фактори в денталната практика и тяхната профилактика. 

VІ. Управление на денталната практика. 



1. Разкриване на дентална практика – юридически и санитарно-хигиенни 

изисквания. 

2. Лекарят по дентална медицина в условията на здравното осигуряване. 

3. Маркетинг и мениджмънт на денталната практика. 

4. Професионално-съсловни организации.  

5. Международно здравно сътрудничество. 

6. Управление качеството на денталната помощ. Правила за добра практика. 

 

2. Времетраене на модулите: 

 

Всеки модул е по 6 месеца (120 работни дни) 

 

3. Отговорници за провеждане на специализацията: 

Проф.д-р Красимира Янева-Рибагина, д-р 

Проф.д-р Лидия Георгиева Катрова, д-р 

Доц.д-р Бойко Костов Бонев, д-р 

 

4. Място на провеждане на специализацията: 

Катедра по Обществено дентално здраве, ФДМ, МУ – София 

 

5. Такса за специализацията: 

Месечната такса е 230лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАТЕДРА ПО ОБРАЗНА И ОРАЛНА ДИАГНОСТИКА 
 

ПЛАН-ГРАФИК  

за теоретичното обучение за 2021 г.  

по специалността „Дентална клинична алергология“ 

 

ПЪРВА ГОДИНА  

1. Тема:  Организация на имунната система.Механизми на имунния отговор.Основни 

типове имунопатологични ефекторни механизми.  

Продължителност: 2 дни (25-26.01.2021 г.); общо 16 ч. 

Отговорник: доц. д-р Мария Денчева, дм  

База: Катедра „Образна и орална диагностика“, ФДМ, МУ  – София. 

Такса за участие: 21.90 лв. 

2. Тема: Диагностични методи в алергологията и клиничната имунология. Лекарствени 

средства и принципи на лечение. Научни принципи. 

Продължителност: 3 дни (26-28.07.2021 г.); общо 24 ч. 

Отговорник:  доц. д-р Мария Денчева, дм 

   доц. д-р Ася Кръстева, дмн 

База: Катедра „Образна и орална диагностика“, ФДМ, МУ  – София. 

Такса за участие: 32.90 лв. 

 

ВТОРА ГОДИНА  

1. Тема:  Алергични болести – респираторна и нереспираторна алергия. 

Продължителност: 3 дни (26-28.04.2021 г.); общо 24 ч. 

Отговорник: доц. д-р Ася Кръстева, дмн  

База: Катедра „Образна и орална диагностика“, ФДМ, МУ  – София. 

Такса за участие: 32.90 лв. 

2. Тема: Имунодефицити и автоимунни болести. 

Продължителност: 4 дни (26-29.07.2021 г.); общо 32 ч. 

Отговорник:  доц. д-р Мария Денчева, дм 

База: Катедра „Образна и орална диагностика“, ФДМ, МУ  – София. 

Такса за участие: 43.80 лв. 

 



 

ТРЕТА ГОДИНА  

1. Тема: Комплексна алергологична диагностика в денталната медицина. Тестове за 

определяне на обща и локална реактивност. Изготвяне на индивидуален санационен 

план. 

Продължителност: 3 дни (21-22.07.2021 г.); общо 24 ч. 

Отговорник:  доц. д-р Мария Денчева, дм 

База: Катедра „Образна и орална диагностика“, ФДМ, МУ  – София. 

Такса за участие: 32.90 лв. 

 

ОБЩО: 120 ч. за 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАТЕДРА ПО ОРТОДОНТИЯ 
 

Теоретично обучение по специалността „Ортодонтия“ в Катедрата по „Ортодонтия 

на ФДМ към МУ-София за 2021 г. 

 

Модул „Диагноза, прогноза и план на лечение“ 

 

Място на провеждане на модула : зала 709 А, ет.7 на ФДМ – София. 

 

Лектори на модула : проф.д-р Л. Андреева, дм, дмн; доц.д-р С.Кръстева, дм /ФДМ 

– Пловдив/; д-р Я.Попова, дм; д-р В.Гургуриева, дм; д-р В.Богданов, дм; д-р И.Джорова, 

дм; д-р П.Алагьозова, дм; д-р Кр.Гайдарова, дм 

 

Времетраене на модула : 30 ч. 

 

1. Рентгенови методи в ортодонтията – ортопантомография, сегментни 

рентгенографии - лекция 2 ч. – лектор: проф.д-р Л. Андреева, дм, дмн 

2. Цефалометрия – видове, изисквания, показания – лекция 2 ч. – лектор: проф.д-р 

Л.Андреева, дм, дмн 

3. Профилна цефалометрия – основни методи на анализ – лекция 2 ч. – лектор: 

проф.д-р Л.Андреева, дм, дмн 

4. Фасова цефалометрия - лекция 2 ч. – лектор:  доц.д-р С.Кръстева, дм /ФДМ – 

Пловдив/ 

5. Софтуери за цефалометричен анализ – основни, функции, персонализиране – 

лекция 2 ч. – лектор:  д-р Я.Попова, дм 

6. CBCT в ортодонтската диагностика – лекция 2 ч. – лектор:  д-р В.Гургуриева, дм 

7. Клинични и функционални методи на изследване. – лекция 2 ч. – лектор:  проф.д-

р Л.Андреева, дм, дмн 

8. Параметри на усмивката – лекция 2 ч. – лектор:  проф.д-р Л.Андреева, дм, дмн 

9. Биометрични методи на изследване. – лекция 2 ч. – лектор:   проф. 

д-р Л.Андреева, дм, дмн 

10. Миофункционална диагностика – лекция 2 ч. – лектор: д-р В.Богданов, дм 

11. Оклузална диагностика – лекция 2 ч. – лектор:  д-р И.Джорова, дм 

12. Прогноза на растежа и развитието на лицето и съзъбието – лекция 2 ч. – лектор: 

д-р П.Алагьозова, дм 

13. Потенциал на методите за оценка на растежа и лечебните промени. Валидност и 

граници на предвиждането на растежа – лекция 2 ч. – лектор: д-р Кр.Гайдарова, дм 

14. Определяне целите на лечението и възможни алтернативи – лекция 2 ч. – лектор: 

проф.д-р Л.Андреева, дм, дмн 

15. Време и последователност на лечение – лекция 2 ч. – лектор: проф. 

д-р Л.Андреева, дм, дмн 

 

 

 

 

 

Модул „Растеж и развитие“ 

 

Място на провеждане на модула : зала 709 А, ет.7 на ФДМ – София. 

Лектори на модула : проф.д-р Л. Андреева, дм, дмн; доц.д-р М.Динкова, дм, дмн; 

доц.д-р Г.Йорданова, дм; външни лектори 

Времетраене на модула : 16 ч. 

 



16. Растеж и развитие на човешкото тяло – лекция 2 ч. – външен лектор. 

17. Лицев растеж – основни понятия. Теории на растежа – лекция 2 ч. – лектор:  

доц.д-р М.Динкова, дм, дмн 

18. Растеж на назомаксиларен комплекс – лекция 2 ч. – лектор:  доц.д-р М.Динкова, 

дм, дмн 

19. Растеж на долна челюст. Ротации – лекция 2 ч. – лектор:  доц.д-р М.Динкова, дм, 

дмн 

20. Развитие на зъбни дъги – 1-ва част – лекция 2 ч. – лектор:  проф.д-р Л.Андреева, 

дм, дмн 

21. Развитие на зъбни дъги – 2-ра част – лекция 2 ч. – лектор: проф.д-р Л.Андреева, 

дм, дмн 

22. Развитие на оклузията – лекция 2 ч. – лектор:  проф.д-р Л.Андреева, дм, дмн 

23. Стареене на тъканите в лицевата област – лекция 2 ч. – лектор:  доц.д-р 

Г.Йорданова, дм 

 

Модул „Фиксирани апарати“ 

 

Място на провеждане на модула : зала 709 А, ет.7 на ФДМ – София. 

Лектори на модула: проф.д-р Л. Андреева, дм, дмн; доц.д-р В.Петрунов, дм; доц.д-

р М.Динкова, дм, дмн; доц.д-р Г.Йорданова, дм; д-р К.Гайдарова, дм; д-р В.Петров, дм; д-

р Г.Настева /външен/  

Времетраене на модула : 30 ч. 

 

24. Фиксирани апарати - обща характеристика – лекция 2 ч. – лектор:  проф.д-р 

Л.Андреева, дм, дмн 

25. Директно фиксиране на брекети – прескрипции – лекция 2 ч. – лектор: доц.д-р 

В.Петрунов, дм 

26. Индиректно позициониране – мануално – лекция 2 ч. – лектор: доц. 

д-р В.Петрунов, дм 

27. Дигитално индиректно позициониране – лекция 2 ч. – лектор: доц. 

д-р М.Динкова, дм, дмн 

28. Фази на лечение с фиксирана техника – лекция 2 ч. – лектор: проф. д-р 

Л.Андреева, дм, дмн 

29. Прилагане на Еджуайз стандарт и Страйтуайр – сравнение на   техниките – 

лекция 2 ч.  – лектор: д-р К.Гайдарова, дм 

30. Самолегиращи брекети – лекция 2 ч. – лектор: д-р Г.Настева /външен/  

31. Лингвална техника – лекция 2 ч. – лектор: доц.д-р М.Динкова, дм, дмн 

32. Фиксиране на лингвални брекети – семинар 2 ч. – водещ: доц.д-р М.Динкова, дм, 

дмн 

33. Сегментна техника – 1-ва част – лекция 2 ч. – лектор: доц.д-р В.Петрунов, дм 

34. Сегментна техника – 2-ра част – лекция 2 ч. – лектор:  доц.д-р Г.Йорданова, дм 

35. Идеална дъга – извивки от 1-ви, 2-ри и 3-ти ред – семинар 2 ч. – водещ: доц.д-р 

В.Петрунов, дм 

36. Ретрактори – семинар 2 ч. – водещ: доц.д-р В.Петрунов, дм 

37. Бърза максиларна експанзия – лекция 2 ч. – лектор:  д-р В.Петров, дм  

38. Апарати за дистализиране в горна челюст – лекция 2 ч. – лектор:  доц.д-р 

Г.Йорданова, дм 

 

Модул „Снемаеми апарати“ 

 

Място на провеждане на модула : зала 709 А, ет.7 на ФДМ – София. 

Лектори на модула : проф.д-р Л. Андреева, дм, дмн; доц.д-р В.Петрунов, дм; доц.д-

р Г.Йорданова, дм; доц.д-р М.Динкова, дм, дмн; д-р Кр.Гайдарова, дм; д-р П.Алагьозова, 

дм 

Времетраене на модула : 24 ч. 

 



39. Екстраорални апарати за горна челюст – устройство, осн. елементи, видове опора 

– лекция 2 ч. – лектор:  проф.д-р Л.Андреева, дм, дмн 

40. Екстраорални апарати за горна челюст – биомеханика и действие - лекция 2 ч. – 

лектор:  проф.д-р Л.Андреева, дм, дмн 

41. Лицева маска  и липбъмпър – лекция 2 ч. – лектор: д-р П.Алагьозова, дм 

42. Лингвална пластинка – устройство, основни елементи – лекция 2 ч. – лектор: 

доц.д-р В.Петрунов, дм 

43. Лингвална пластинка – планиране, модификации – лекция 2 ч. – лектор: доц.д-р 

В.Петрунов, дм 

44. Функционални апарати - Кламт, Балтерс – лекция 2 ч. – лектор:  доц.д-р 

В.Петрунов, дм 

45. Функционални апарати – Френкел – лекция 2 ч. – лектор: проф.д-р Л.Андреева, 

дм, дмн 

46. Туинблок – лекция 2 ч. – лектор: доц.д-р Г.Йорданова, дм 

47. Активатори  1-ва част – лекция 2 ч. – лектор: д-р К.Гайдарова, дм 

48. Активатори  2-ра част – лекция 2 ч. – лектор: д-р К.Гайдарова, дм 

49. Миофункционални апарати – лекция 2 ч. – лектор: доц.д-р М.Динкова, дм, дмн 

50. Алайнери – лекция 2 ч. – лектор: доц.д-р М.Динкова, дм, дмн 

 

Модул „Етиология и профилактика“ 

 

Място на провеждане на модула : зала 709 А, ет.7 на ФДМ – София. 

Лектори на модула : проф.д-р Л. Андреева, дм, дмн; доц.д-р В.Петрунов, дм; доц.д-

р Г.Йорданова, дм; д-р Кр.Гайдарова, дм; д-р В.Богданов, дм; проф.д-р З.Коларов, дм 

/външен/; проф.д-р А.Джоров, дм; доц.д-р Н.Янев, дм; външни лектори 

Времетраене на модула : 50 ч. 

 

51. Етиология на ЗЧД – лекция 2 ч. – лектор:  д-р К.Гайдарова, дм 

52. Влияние на ендокринните фактори върху ЗЧДА – лекция 2 ч. – лектор: д-р 

В.Богданов, дм 

53. Влияние на системните заболявания върху ЗЧДА – лекция 2ч. – лектор: проф.д-р 

З.Коларов, дм /външен/ 

54. Влияние на оклузията и меките тъкани върху зъбно-лицевата морфология – 2 ч. – 

лектор: проф.д-р Л.Андреева, дм, дмн 

55. Влияние на лечението върху ТМС – лекция 2 ч. – лектор: проф.д-р Л.Андреева, 

дм, дмн 

56. Влияние на ортодонтското лечение върху кореновата резорбция - лекция 2 ч. – 

лектор: доц.д-р Г.Йорданова, дм 

57. Ятрогенен ефект от ортодонтско лечение – 1-ва част – лекция 2 ч. – лектор: 

проф.д-р Л.Андреева, дм, дмн 

58. Ятрогенен ефект от ортодонтско лечение – 2-ра част – лекция 2 ч. – лектор: 

проф.д-р Л.Андреева, дм, дмн 

59. Генетика. Основни принципи на генетиката, свързани с развитието на ЛЧО – 

лекция 2 ч. – външен лектор.  

60. Генетика и лицеви малформации – лекция 2 ч. – външен лектор. 

61. Генетични фактори и фактори на околната среда, влияещи върху лицевия растеж 

и постнаталното развитие на съзъбието – лекция 2 ч. – външен лектор. 

62. Синдроми и малформации в ЛЧО – 1-ва част – лекция 2 ч. – лектор: проф.д-р 

А.Джоров, дм 

63. Синдроми и малформации в ЛЧО – 2-ра част - лекция 2 ч. – лектор: доц.д-р 

Н.Янев, дм 

64. Класифициране на синдромите и малформациите по етиологичен и 

морфологичен показател – лекция 2 ч. – лектор: доц.д-р Н.Янев, дм 

65. Епидемиология в ортодонията – лекция 2 ч. – лектор: доц.д-р В.Петрунов, дм 

66. Фактори определящи обективната и субективната нужда от лечение. Влияние на 

обществото – лекция 2 ч. – лектор: доц.д-р В.Петрунов, дм 



67. Ортодонтски индекси 1-ва част – лекция 2 ч. – лектор: доц.д-р В.Петрунов, дм 

68. Ортодонтски индекси 1-ва част – лекция 2 ч. – лектор: доц.д-р В.Петрунов, дм 

69. Профилактични апарати – лекция 2 ч. – лектор: доц.д-р В.Петрунов, дм 

70. Профилактика и лечебни подходи за отстраняване въздействието на факторите на 

околната среда върху развитието на съзъбието и лицевия скелет – лекция 2 ч. – лектор: 

проф.д-р Л.Андреева, дм 

71. Първична и вторична профилактика на ЗЧДА и възможността на ортодонта да 

ръководи развитието на оклузията – лекция 2 ч. – лектор: проф.д-р Л.Андреева, дм 

72. Първична и вторична профилактика на ЗЧД до предучилищна възраст 1-ва част – 

лекция 2 ч. – лектор: доц.д-р В.Петрунов, дм 

73. Първична и вторична профилактика на ЗЧД до предучилищна възраст 2-ра част – 

лекция 2 ч. – лектор: доц.д-р В.Петрунов, дм 

74. Първична и вторична профилактика на ЗЧД в училищна възраст 1-ва част – 

лекция 2 ч. – лектор: доц.д-р В.Петрунов, дм 

75. Първична и вторична профилактика на ЗЧД в училищна възраст 2-ра част – 

лекция 2 ч. – лектор: доц.д-р В.Петрунов, дм 

 

Модул „Биомеханика. Промени в тъканите“ 

 

Място на провеждане на модула : зала 709 А, ет.7 на ФДМ – София. 

Лектори на модула : доц.д-р В.Петрунов, дм 

Времетраене на модула : 2 ч. 
 

76. Основни принципи на статиката и механиката. Основни понятия. Принципи на 

биомеханиката прилагани в ортодонтията – лекция 2 ч. – лектор: доц.д-р В.Петрунов, дм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАТЕДРА ПО ПАРОДОНТОЛОГИЯ 
 

I. Наименование на темата на лекцията: „Фуркационни пародонтални лезии. 

Диагностика и лечение“.  

 

1. Времетраене: 2 часа в 1 ден 

2. Лектор: Проф. д-р Христина Лазарова Попова, д-р 

3. Място на провеждане: ФДМ, МУ – София, 3
та

 аудитория 

4. Такса за участие: 30 лв. 

 

II. Наименование на темата на лекцията: „Конвенционални методи и нови 

подходи в диагностиката на пародонтита.“ 

 

1. Времетраене: 2 часа в 1 ден  

2. Лектор: Доц. Д-р Теодора Николаева Болярова-Конова, д-р 

3. Място на провеждане: ФДМ, МУ – София, 3та аудитория 

4. Такса за участие: 30 лв. 

 

III. Наименование на темата на лекцията: „Резективни подходи в третирането на 

пародонталния джоб“ – подзаглавия: 

 

 Външна и вътрешна коса гингивектомия. 

 Модифицираща техника на Widman. 

 Ексцизионни костни процедури. Индикации и техники. 

 Хирургия в областта на дисталния алвеоларен гребен. 

 Пародонтална хирургия с апикално депласирано ламбо. 

1. Времетраене: 2 часа в 1 ден  

2. Лектор: Доц. Д-р Антоанета Митева Млъчкова, д-р 

3. Място на провеждане: ФДМ, МУ – София, 3
та

 аудитория 

4. Такса за участие: 30 лв. 

 

IV. Наименование на темата на лекцията: „Съвременна класификация на 

пародонталните заболявания и състояния. Клинични решения и лечебни протоколи“. 

 

1. Времетраене: 2 часа в 1 ден  

2. Лектор: Доц. Д-р Камен Георгиев Коцилков, д-р 

3. Място на провеждане: ФДМ, МУ – София, 3
та

 аудитория 

4. Такса за участие: 30 лв. 

 

Лекциите ще се изнасят след приключване на учебната година, в края на м. юли 2021 

г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАТЕДРА ПО ПРОТЕТИЧНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 
 

I. Теоретично обучение по специалност „Протетична денталан медицина“ 

МОДУЛ 1: 3 ДНИ ПО 4 ЧАСА 

Ден 1 (09.12.20):  

1. Особености на диагностичния процес в протетичната дентална медицина - Проф. Ю. Каменова. 

2. Основни принципи на лазерната дентална медицина. Видове дентални лазери. Взаимодействие 

на лазерното лъчение с тъканите. Демонстрация на клинични случаи - Проф. Ю. Каменова. 

Ден 2 (10.12.20):  

1. Фотодинамична терапия. Особености на видимата лазерна светлина от значение за клиничната 

практика. Клинични подходи. Демонстрация на клинични случаи - Проф. Ю. Каменова. 

2. Лазерна високоенергийна терапия. Дозировка и калкулация  на лазерното лъчение. Методи на 

лечение и представяне на клинични случаи с дискусии - Проф. Ю. Каменова. 

Ден 3 (11.12.20): 

1. Дигитални лицеви дъги и виртуални артикулатори - Доц. Т. Узунов. 

2. 3D принтиране в протетичната дентална медицина - Доц. Т. Узунов. 

 

 

 

МОДУЛ 2:  3 ДНИ ПО 4 ЧАСА 

Ден 1 (07.07.21):  

1. Гнатология. Биомеханика на долночелюстната става – съвременни концепци - Проф. М. Димова. 

2. Гнатология. Интраорално графично регистриране - Проф. М. Димова. 

Ден 2 (08.07.21):  

1. Гнатология. Определяне на терапевтичната позиция при нарушения в долночелюстната става - 

Проф. М. Димова. 

2. Гнатология. Артикулатори и лицеви дъги - Проф. М. Димова. 

Ден 3 (09.07.21):  

1. Изследване на пациента и планиране на лечението в денталната имплантология – клинични и 

параклинични методи. Планиране на имплантатни протезни конструкции с оптимална естетика и 

функция. CBCT – интерактивна компютърна томография, виртуални имплантати и електронна 

хирургия - проф. Б. Йорданов. 

2. Основни насоки и принципи на протезиране върху зъбни имплантати. Правила за конструиране 

на имплантатните протези. Протетични клинични подходи при частично и пълно обеззъбяване. 

Видове надстройки, показания за приложение. Специална отпечатъчна техника в денталната 

имплантология - Проф. Б. Йорданов. 



МОДУЛ 3:  3 ДНИ ПО 4 ЧАСА 

Ден 1 (08.12.21):  

1. Протезиране на изцяло обеззъбени пациенти: Връзка между избор на клинични методи и 

функционална годност на протезите. Грешки при рехабилитация на дъвкателния апарат с цели 

протези - Доц. Ж.Павлова. 

Ден 2 (09.12.21):  

1. Протезиране с цели протези  – естетични аспекти. Клиничен протокол за комплексен 

индивидуализиран подход при възстановяване на естетиката на изцяло обеззъбени пациенти - Доц. 

Ж.Павлова. 

Ден 3 (10.12.21):  

1. Основи на съвременната зъбопротезна имплантология. Остеоинтеграция: имплантатно-тъканен 

интерфейс. Имплантатни повърхности - Доц. Д .Филчев.    

2. Принципи и правила при имедиатно натоварване на  денталните имплантати - Доц. Д. Филчев. 

 

МОДУЛ 4: 3 ДНИ ПО 4 ЧАСА 

Ден 1 (06.07.21): 

1. Съвременни методи за диагностика и лечение на парафункции - Доц. Т. Узунов. 

Ден 2 (07.07.21): 

1. Зъбопротезиране в детска възраст - Доц. Ил. Йончева. 

Ден 3 (08.07.21): 

1. Имплантатно-протетично лечение в юношеска въраст - Доц. Ил. Йончева. 

 

МОДУЛ 5:  3 ДНИ ПО 4 ЧАСА 

Ден 1 (07.12.22): 

1. Протетично лечение на изцяло обеззъбени пациенти - Д-р Н. Апостолов.  

Ден 2 (08.12.22): 

1. Цветоопределяне в протетичната дентална медицина - Д-р Р. Тодоров. 

Ден 3 (09.12.22): 

1. Методи за подплатяване на снемаеми протези с еластични материали - Д-р М. Янкова. 

 

МОДУЛ 6: 3 ДНИ ПО 4 ЧАСА 

Ден 1 (12.07.23): 

1. Лицево-челюстно протезиране – Д-р Ив. Герджиков. 

Ден 2 (13.07.23): 

1.Темпоро-мандибуларни смущения – Д-р Д. Киров. 



 

Ден 3 (13.07.23): 

1. Съвременни материали, използвани в протетичната дентална медицина - Доц. Т. Узунов. 

Лекциите от всеки модул ще бъдат провеждани в 1
ва 

аудитория на ФДМ-София. Цената на всеки 

модул е 32,85 лв. или 197,10 лв. за шестте модула. 

 

 

 

II. Теоретично обучение по специалност „Дентална имплантология“ 

 

МОДУЛ 1: 3 ДНИ ПО 4 ЧАСА 

 

Ден 1 (25.11.20): 

Основи на съвременната зъбопротезна имплантология. Остеоинтеграция: имплантатно-тъканен 

интерфейс. Имплантатни повърхности – доц. Филчев. 

Ден 2 (26.11.20): 

Клетъчни основи на остеоинтеграцията. Механизми на остеогенезата – доц. Йончева.     

Ден 3 (27.11.20): 

Обезболяване в денталната имплантология. Видове разрези, шевове и шевен материал, дизайн на 

ламбо - доц. Деливерска. 

 

МОДУЛ 2: 3 ДНИ ПО 4 ЧАСА 

 

Ден 1 (28.07.21): 

Изследване на пациента и планиране на лечението в денталната имплантология. Предоперативен 

анализ и рискови фактори. Показания и противопоказания за имплантатно лечение – проф. 

Йорданов. 

Ден 2 (29.07.21): 

Изследване на пациента и планиране на лечението в денталната имплантология. Протетично 

направляван триизмерен подход. Идеална позиция на имплантата в естетическата зона – проф. 

Йорданов. 



Ден 3 (30.07.21): 

Изследване на пациента и планиране на лечението в денталната имплантология. Образна 

диагностика, планиране на имплантатно лечение със CBCT – Конусно-лъчева компютърна 

томография. Компютърно генерирани 3D принтирани хирургични водачи – проф. Йорданов. 

 

 

МОДУЛ 3: 3 ДНИ ПО 4 ЧАСА 

 

 Ден 1 (24.11.21): 

Инструментариум и оборудване за провеждане на имплантатно лечение. Запознаване с хирургичен 

кит. Основни хирургични подходи при извършване на остеотомия за поставяне на имплантати – 

проф. Йорданов, доц. Филчев. 

Ден 2 (25.11.21): 

Съвременни протетични подходи и концепции в имплантатното протезиране - проф. Йорданов. 

Ден 3 (26.11.21): 

Типове имплантиране - проф. Йорданов. 

 

 

 

МОДУЛ 4: 3 ДНИ ПО 4 ЧАСА 

Ден 1 (27.07.22): 

Конструкционни принципи в имплантатното зъбопротезиране. Единични имплантатни 

реставрации. Имплантатно протезиране при частично обеззъбяване – проф. Йорданов. 

Ден 2 (28.07.22): 

Конструкционни принципи в имплантатното зъбопротезиране. Имплантатно протезиране 

при пълно обеззъбяване – проф. Йорданов. 

Ден 3 (29.07.22): 

Отпечатъчни техники в денталната имплантология. Видове надстройки, показания за 

приложение - проф. Йорданов. 

 

 



МОДУЛ 5: 3 ДНИ ПО 4 ЧАСА 

Ден 1 (23.11.22):   

Принципи на костната аугментация. Направлявана костна регенерация – Guided Bone 

Regeneration, GBR - доц. Деливерска. 

Ден 2 (24.11.22):  

Видове протезни конструкции и типове натоварване. Дефиниране на показанията за 

имедиатно, ранно и отложено натоварване – доц. Филчев. 

Ден 3 (25.11.22): 

Принципи и правила при имедиатно натоварване на  денталните имплантати – доц. 

Филчев   

 

 

МОДУЛ 6: 3 ДНИ ПО 4 ЧАСА 

Ден 1 (26.07.23):  

Естетика и мениджмънт на меките тъкани. Методи за осигуряване на достатъчно 

количество и качество на прикрепената гингива. Естетично разкриване на имплантати. 

Мекотъканни графтове и техники – доц. Деливерска 

 

Ден 2 (27.07.23): 

Временни протезни конструкции в денталната имплантология. Роля за оформяне на 

преходния профил – Проф. Йорданов. 

Ден 3 (28.07.23): 

Усложнения в денталната имплантология – Проф. Йорданов . 

 

Лекциите от всеки модул ще бъдат провеждани в 1
ва 

аудитория на ФДМ-София. 

Цената на всеки модул е 32,85 лв. или 197,10 лв. за шестте модула. 

 


