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1. Политически документи на Европейския съюз в областта на здравето. 
2. Международно сътрудничество и организации в областта на денталната 

медицина. 
3. Финансиране на здравеопазването - основни модели на финансиране на 

здравеопазването според традиционния подход на изучаване. 
4. Функционален подход на изучаване на финансирането на системите за 

здравеопазване. 
5. Методи за генериране на средства за здравните системи. 
6. Методи за заплащане на здравни (дентални) услуги. 
7. Нива на профилактика и стратегии за първична профилактика. 
8. Профилактика на зъбен кариес. 
9. Социологически проблеми от значение за денталната' медицина -

неравенство в здравето, насилие. 
Ю.Методи за набиране на социологическа информация. 
11.Измерване на честотата на денталните заболявания в популацията -

показатели. 
12.0сновни видове дизайн на епидемиологични проучвания. 
13.Планиране и организация на срезово епидемиологично проучване. 
И.Приложение на случай-контрола проучване за изследване на дентални 

заболявания, цели, предимства и недостатъци. 
15.Приложение на кохортно проучване за изследване на дентални 

заболявания, цели, предимства и недостатъци. 
16.Приложение на експерименталните епидемиологчини проучвания в 

денталната медицина. 
17.История на зъболечението в света. 
18.История на зъболечението в България. 
19.История на стоматологичното образование в България. Професионални 

организации. 
20. Здравеопазването като система. Здравна администрация, здравни и 

лечебни заведения. 
21. Дентална здравна служба. Осигуреност на населението с лекари по 

дентална медицина. Фактори, влияещи върху развитието на денталната 
здравна служба. Основни задачи пред денталното здравеопазване. 



22.3дравна политика. Международни здравни стратегии. Национална 
здравна стратегия. 

23.Формиране на здравната политика. Здравните потребности като основа 
на здравната политика. 

24.Подходи за проучване на здравните потребности. 
25.Здраве. Дентално здраве. Обществено дентално здраве. 
26.Методи за изучаване на денталното здраве. 
27.Показатели за оценка на общественото дентално здраве. 
28.Подходи за укрепване на общественото дентално здраве. 
29.Управление на здравеопазването. Мениджмънт на денталната практика. 
30.Маркетинг. Маркетинг на здравни услуги. Маркетинг на денталната 

помощ. 
31 .Дентална ергономия - история, принципи. 
32.Планиране и оборудване дентален кабинет. 
33.Организация на диагностично-лечебния процес в денталната практика 

Модели на взаимоотношения "лекар-пациент". Поза на пациента. 
34.Работни пози на персонала в денталната практика. Пространства на 

досегаемост. 
35.Екипна работа в денталната практика. Видове екипи. Фактори, влияещи 

върху ефективността на екипната работа. 
36.Професионални рискове в денталната практика. Особености на 

стоматологичния труд. Професионална патология. 


