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Анотация 

 

Обучението по Ортодонтия има за цел да запознае студентите с 

основните методи на диагностика, лечение и профилактика на отклоненията 

в зъбните дъги и оклузията. Практическата работа има за цел да изгради у 

студентите основни  умения, по отношение на диагностицирането, 

профилактиката и лечението на изучаваните зъбно-челюстни деформации. 

Програмата по Ортодонтия цели, завършилите лекари по Дентална 

медицина: 

- да поставят клинично правилна ориентировъчна диагноза на ЗЧДА; 

- да познават физиологичното развитие на зъбните дъги и оклузията и 

правилно да оценяват временните физиологични отклонения; 

- да познават необходимите методи и средства за ефективна профилактика 

от раждане до оформяне на постоянно съзъбие; 

- да умеят да осъществяват лечение на леки ЗЧДА от I клас и съдействат за 

провеждане на ортодонтско лечение. 

Въз основа на предоставената информация, в края на курса на обучение, 

всеки студент следва да притежава следните знания, умения и 

компетентности:  

 Знания за: теоретичните основи на науката Ортодонтия, 

особеностите на растежа и развитието; анатомо-физиологичните 

особености при деца и възрастни; класификацията на ортодонтските 

деформации, методите на диагностика, профилактика и лечение 

 Умения за : установяване на отклоненията в зъбната дъга и оклузията; 

ориентиране в основните диагностични концепции и модели 

прилагани в ортодонтията и интерпретиране на получените резултати; 

откриване и определяне влиянието на вредните фактори на средата; 



прилагане на профилактични мероприятия; определяне на 

необходимостта от комплексно лечение на ортодонтската деформация  

 компетентности за: поставяне на клинично правилна 

ориентировъчна диагноза на ЗЧДА; диференциране на етапите на 

физиологичното развитие на зъбните дъги и оклузията; оценка и 

интерпретиране на отклоненията от физиологичната норма; 

диференциране  на отклоненията в отделната зъбна дъга и оклузията; 

прилагане методи и средства за ефективна профилактика от раждане 

до оформяне на постоянно съзъбие; необходимостта от насочване към 

специалист ортодонт и работа в екип със специалиста  

 

 

Форми на обучение, контрол и оценка 

 

Форми и методи на обучение: лекции, семинари, дискусии, решаване на 

клинични казуси, практически обучения, мултимедийни презентации. 

 

Форми на оценяване: текущо оценяване, участие в семинари и 

презентации,  тест,  колоквиум, практически изпит, теоретичен изпит.  

 

Критерии за оценяване 

 

Формиране на оценката:  комплексна 

1. Оценяване на активността на студента по време на практическите 

упражнения 

2. Оценяване на участието в семинари и презентации 

3. Колоквиум 

4. Резултат от изпит по профилактика в Ортодонтията 

5. Резултат от практически изпит по Ортодонтия 

6. Резултат от теоретичен изпит по Ортодонтия 

 

 

        Изготвил: Доц. д-р Христина Арнаутска,д.м. 

       Ръководител Катедра Ортодонтия 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                             

                                            

 

          

 

 

 

 

 

 

 
 


