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Анотация 

 

Курсът по „Клиника на детската стоматология”  има за цел да подготви 

завършващия студент за поливалентно лечение на децата . Предоставя 

възможност за придобиване на знания и компетенции относно: 

1.Клиниката, диагностиката и лечението на кариеса на временните зъби и 

кариеса на ранното детство. 

2.Клиника, диагностика и лечение на кариеса на постоянните детски зъби. 

3.Клиника, диагностика и лечение на пулпитите и периодонтитите при 

временни и постоянни детски зъби. 

4.Особености в клиниката, диагностиката и лечението на пулпити и 

периодонтити при постоянни детски зъби с незавършено кореново 

развитие. 

5.Стоматологично изследване на дете. 

6.Психологични проблеми и методи  за нефармакологично и 

фармакологично повлияване на поведението при стоматологичното 

лечение на деца. 

7.Клиника, диагностика, лечение и профилактика на зъбните дисплазии. 

8.Клиника, диагностика и лечение на травми на временни и постоянни 

детски зъби. 

9.Епидемиология, етиология, патогенеза, клиника, диагностика и лечение 

на гингивити и пародонтити в детска възраст. 

10.Етиология, патогенеза, диагностика и лечение на заболяванията на 

устната лигавица в детска възраст. 

11.Етиология, патогенеза, клиника, диагностика и лечение на хейлити и 

глосити в детска възраст. 

12.Огнищни заболявания в детска възраст. 

13.Стоматологично лечение на деца с физически и умствени проблеми и 

тежки общи заболявания. 
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ЦЕЛ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА:   

Целта на програмата има следните насоки: - Студентите да могатдат да: 

-диагностицират и лекуват кариеса на ранното детство, кариеса на 

временните зъби и кариеса на постоянните детски зъби. 

-диагностицират и лекуват пулпитите и периодонтитите на временни и 

постоянни детски зъби 

-диагностицират и лекуват заболяванията на гингивата и пародонта в 

детска възраст 

-диагностицират и лекуват пародонтопатиите с ранно начало  

-диагностицират и лекуват най-често срещаните заболявания на 

лигавицата в детска възраст 

-имат познания за диагностика и лечение на рядко срещаните заболявания 

на лигавицата в детска взраст 

-имат познания относно лечението на деца с физически и умствени болести 

и тежки общи заболявания 

-имат познания относно комплексния подход към детето, като обект на 

стоматологична профилактика и лечение 

 

ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА:  

-Да се получат основни познания и умения относно диагностиката и 

лечението на кариеса на временни и постоянни детски зъби 

-Да се получат основни познания и умения относно диагностиката и 

лечението на пулпити и периодонтити на постоянните детски зъби 

-Да се получат основни познания и умения относно диагностиката и 

лечението на заболявания на гингива и пародонт в детска възраст 

-Да се получат основни познания относно диагностиката и лечението на 

заболяванията на лигавицата в детска възраст 

-Да се получат основни познания относно стоматологичното лечение на 

деца с физически и умствени проблеми и тежки общи заболявания 

-Да се получат познания относно комплексния подход към детето, като 

обект на стоматологичната профилактика и лечение. 
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Форми на обучение, контрол и оценка 

 

ФОРМИ И МЕТОДИКИ НА ОБУЧЕНИЕ: 

Лекции, семинар, дискусия, решаване на казуси, изследване на 

стоматологично болно дете и лечение на стоматологични заболявания при 

деца от различни възрастови групи 

 

ПОМОЩНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕПОДАВАНЕ:  

- Диапроективни материали, тестове, казуси за интерпретации, учебни 

филми 

  

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ:  

Текущи оценки, колоквиуми, тестове, практически изпит и теоритичен 

изпит 

Формиране на оценката – комплексно:  

Средно текуща оценка, тестове, колоквиуми, практически изпит и 

теоритичен изпит. 

 

Аспекти при формиране на оценката:  

- участие в дискусии 

- решаване на казуси 

- обсъждане на клинични случаи 

- тест 

- изпитен резултат 

 

След завършване на курса студентите трябва да притежават следните 

знания, умения и компетентности: 

Знания: за клиничните прояви на кариеса на временни и постоянни детски 

зъби, на пулпити и периодонтити на постоянните детски зъби, заболявания 

на гингива, пародонт и орална лигавица в детска възраст 

Умения: диагностиката и лечение на кариеса на временни и постоянни 

детски зъби, пулпити и периодонтити на постоянните детски зъби, 

заболявания на гингива, пародонт и орална лигавица в детска възраст 

Компетентности: комплексен подход към детето, като обект на 

денталната профилактика и дентално лечение на деца с физически и 

умствени проблеми и тежки общи заболявания 
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Изготвил програмата:____________________ 

                                                 /доц. д-р Радосвета Андреева, д.м.н/ 

 

Ръководител катедра:_____________________ 

                                               /доц. д-р Радосвета Андреева, д.м.н/ 

 


