
 
ЛЕКЦИОННА ПРОГРАМА ПО КЛИНИКА НА КОНСЕРВАТИВНОТО 

ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ 
 

IV КУРС - ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2022/2023 г. 

V СА - ЧЕТВЪРТЪК: 11:30- 13:00 ч. – 1-ва седмица 
 

ЛЕКТОР: Доц. д-р И. Димитрова, дм 
Лекционен асистент: д-р Ж. Миронова 

 

VIII семестър 
02.03.2023г.     
Възстановяване на зъби с проведено ендодонтско /кореново/ лечение. 

Радикуларни щифтове – видове, конструкционни принципи, техника на 

приложение. Грешки при приложение на РЩ – отстраняване на счупени РЩ. 

 

16.03.2023г.   
Некариозни заболявания на твърдите зъбни тъкани – част 1 травматични, 

термични и химични некариозни заболявания на твърдите зъбни тъкани – 

етиология, патогенеза, клинична характеристика и диагностика, лечение и 

профилактика. 

 

30.03.2023г.   
Некариозни заболявания на твърдите зъбни тъкани – част 2 зъбна флуороза, 

абразио, ерозио, клиновидни дефекти – етиология, патогенеза, клинична 

характеристика и диагностика, лечение и профилактика. 

 

13.04.2023г.   
Лечебен план за целите на ендодонтията – обсег на ендодонтското лечение, 

връзка диагноза -  лечебен план, фактори влияещи върху броя на 

посещенията, лечебни манипулации в обсега на общопрактикуващия 

стоматолог – инициално лечение, дефинитивно лечение, избор на лечебните 

манипулации, фактори затрудняващи ендодонтското лечение, професионален 

обмен на пациенти между общопрактикуващия стоматолог и ендодонтиста. 

 

27.04.2023г.   
Атрофия, дистрофия, калциеви метаплазии, кръвоносно съдови заболявания 

на зъбната пулпа – клиника, диагностика, прогноза, лечение. 

 

11.05.2023г.   
Остри и хронични пулпити – клиника, диагностика и лечение. Реверзиблени 

и нереверзиблени пулпити. 

 

25.05.2023г.   
Обзорна – преговорна лекция и заключителен тест. 

 

08.06.2023г.   



 

 

 

Програма за провеждане на семинарни занятия по клиника на 

консервативното зъболечение 

IV курс – Летен семестър на учебната 2022/2023 г. 
 

 

13 март – 17 март   

 
Възстановяване на зъби с радикуларни щифтове /РЩ/. Индикации, 

контраиндикации, последователност и обосновка на процедурите за 

директно и индиректно въстановяване с РЩ. 
 

03 април – 07 април 

 
Грешки в препарационната техника и обтурирането на кавитетите 

предразполагащи към развитие на вторичен кариес. 
 

24 април – 28 април 

 
Лечебен план за целите на консервативното зъболечение. 

 

15 май – 19 май 

 
Ляти инлеи – индикации, особености на кавитета и изолационната 

подложка. Индиректен метод за изработване. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

    Отговорник учебна дейност: 

    Гл.ас.д-р В. Доганджийска, дм 

           /……………………/ 

 

 Ръководител катедра 

„Консервативно зъболчение”: 

 Доц. д-р С. Янчева, дм 

       /……………………/ 

 

 


