
ЛЕКЦИОННА ПРОГРАМА ПО КЛИНИКА НА  
КОНСЕРВАТИВНОТО ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ 

V КУРС - ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2022/2023 г. 
V СА - ЧЕТВЪРТЪК: 09:45 - 11:15 ч. – 1-ва седмица 

ЛЕКТОР: Доц. д-р А. Гусийска, дм 
Лекционен асистент: д-р Т.Йорданов 

X семестър 
 

02.03.2023г. – проф. д-р Р.Василева, дм  
Инлеи от композиционни материали – особености в кавитетната препарация, методи на 

изработване, критичен анализ на инлеите от композиционни материали. 

 

16.03.2023г.   
Прелекуване на зъби с провеждано ендодонтско лечение – правни, 

професионалносъсловни и икономически аспекти на проблема. Индикации и клинични 

решения. 

 

30.03.2023г.     
Трудни диференциални диагнози в ендодонтията, неодонтогенни единици имитиращи 

ендодонтски заболявания, неодонтогенни патологични промени и заболявания – 

травматична киста, остър и подостър максиларен синуит, херпес зостер, невралгия на  

н. тригеминус, пукнатини и фрактури на тв. з. тъкани. 

 

13.04.2023г.     
Ендодонтска хирургия за общопрактикуващия стоматолог – обща характеристика, 

индикации и контраиндикации, подготовка на болния за оперативни интервенции и 

следоперативни грижи. Основни оперативни техники – инцизия, радикотомия, 

хемисекцио, бикуспидация и реимплантация – индикации и техника на изпълнение, 

критерии за оценка на лечебните резултати. 

 

27.04.2023г.     
Спешна ендодонтска помощ – определение и същност на проблема, особености на 

спешната ендодонтия, нозологични единици обект на спешната ендодонтия, основни 

принципи за отстраняване на каналното съдържимо и разширение на кореновите 

канали при спешна ендодонтия, пътища за отток на ексудата, отстраняване или 

намаляване на оклузалното натоварване, схеми на клинично поведение при различни 

клинични дадености. 

 

11.05.2023г.   
Аспекти на клиничната ендодонтска микробиология – ендодонтска триада, 

взаимовръзка макро-микроорганизми, патогенни, непатогенни микроорганизми, 

микробна инвазия на некротичната пулпа, характеристика на микрофлората в 

некротичната зъбна пулпа, изолиране и индентифициране на микроорганизми от 

коренов канал – индикации, методика на приложение, приложение на антибиотици за 

целите на ендодонтията. 

 

25.05.2023г.   
Избелване на зъби с променен цвят – причини за промяната на цвета на зъбите, 

обосновка и техники за избелване на девитализирани зъби, обосновка и техники за 

избелване на витални зъби. Индикации, препарационна техника и дефинитивно 

изграждане на фасети от естетични пластични материали.   

  

08.06.2023г. 

Обзорна – преговорна лекция и заключителен тест. 



 
 

 

  

 

 

Програма за провеждане на семинарни занятия по клиника на 
консервативното зъболечение 

 
V КУРС - X СЕМЕСТЪР 

 

 

 

27 март – 31 март 
 

1. ПРЕЛЕКУВАНЕ НА ЗЪБИ С ПРОВЕЖДАНО ЕНДОДОНТСКО ЛЕЧЕНИЕ. 

 

24 април – 28 април 

 
2. ЕНДОДОНТСКА ХИРУРГИЯ – РАДИКОТОМИЯ, ХЕМИСЕКЦИО, 

БИКУСПИДАЦИЯ И РЕИМПЛАНТАЦИЯ. 

 

08 май – 12 май 

 
3. СПЕШНА ЕНДОДОНТИЯ – НАЙ-ЧЕСТИ НОЗОЛОГИЧНИ ЕДИНИЦИ 

ОБЕКТ НА СПЕШНАТА ЕНДОДОНТИЯ, ПОДХОДИ И РЕШЕНИЯ. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Отговорник учебна дейност: 
    Гл.ас.д-р В. Доганджийска, дм 

               /……………………/ 

 

 Ръководител катедра 
„Консервативно зъболечение”: 
 Доц. д-р С. Янчева, дм 

           /……………………/ 

 
 


