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Анотация 

Курсът по „Орална патология” дава възможност за цялостен поглед върху 

здравословното състояние на пациента, определящо го като клинично 

здрав или медицински компрометиран, като значимо място се отделя на 



диагностициране изявите на общите заболявания в устната кухина и 

определяне етиологичните фактори за възникването и протичането им. 

Орална патология дава знания на студентите за причините, развитието, 

тежестта, хода и изхода на заболяването. Тя е основа на диференциално-

диагностичния процес, правилната диагностика и терапия. 

Принципите на „Oрална патология” са точно дефинирани и по отношение 

на изследванията на орофациалната болка и другите неврологични 

смущения, както и на инфекциозния контрол на диагностичния и лечебен 

процес в денталната медицина. 

Предмет на дисциплината: Предметът на дисциплината включва 

диагностика и планиране на нехирургично лечение на заболяванията, 

свързани с оралните и лицевите тъкани и по-специално с оралната мукоза, 

слюнчените жлези и челюстните кости. 

Задачи на програмата: усвояване на теоретични и практически знания и 

умения за прилагане на комплексна орална диагностика при 

диагностициране на клинично здрави и медицински компрометирани 

пациенти за доказване връзката между оралните и общомедицински 

заболявания в съответствие със съвременните европейски стандарти. 

Предварителни изисквания: За да започне обучението по „Орална 

патология” е необходимо студентите да имат базисни познания по: 

биология, физика, химия, анатомия и хистология, цитология, биофизика, 

патофизика, медицинска етика, обща медицина, социална медицина, 

стоматологична материалознание, микробиология, фармакология, обща и 

специална патология, пропедевтика на вътрешните болести, образна 

диагностика, обща хирургия, професионални заболявания, спешна 

медицина и др. 

 

 

Форми на обучение, контрол и оценка 



 

Форми и методи на обучение: лекция, семинар, дискусия, решаване на 

казуси, практически упражнения, мултимедийна презентация. 

Форми на оценяване: текущо оценяване, участие в семинари, изготвяне на 

презентации по тема, тест, колоквиум, теорeтичен изпит.  

 

Формиране на оценката – комплексно: 

•Оценяване на активността на студента по време на практическите 

упражнения 

• Колоквиум 

• Изпитен резултат по време на сесия 

 

Аспекти при формиране на оценката – комплексни: 

 Тестови резултати  

 Изготвена презентации по тема 

 Практически изпит 

 Изпитен резултат  

 

След завършване на курса студентите трябва да притежават следните 

знания, умения и компетентности: 

 Знания за специфичните орални заболявания и за общите 

заболявания и изявите им в устната кухина, с акцент върху техните 

етиология, развитие, тежест, ход и изход. 

 Умения за комплексна орална диагностика и планиране на 

нехирургично лечение на заболяванията, свързани с оралните и 

лицевите тъкани и по-специално с оралната мукоза, слюнчените 

жлези и челюстните кости. 

 Компетентности за установяване на общия и орален статус при 

клинично здрави и медицински компрометирани пациенти, с акцент 



на изявите в устната кухина на различни заболявания (общи, 

специфични и орални), консултиране на пациентите със съответни 

специалисти, проследяване на санационния план и отчитане чрез 

контролни прегледи резултатите от него. 
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