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Анотация 

 

Курсът по „Дентална профилактика” предоставя възможност за 

придобиване на знания и компетенции, необходими за провеждане на 

първична профилактика спрямо развитието на кариес, пародонтопатии и 

зъбно челюстни деформации. Този курс на обучение има две насоки:  

1.Усвояване на профилактични методи за пълноценно изграждане на зъби, 

зъбодържащ апарат, гингива и орална лигавица. 

2.Използване на профилактични методи за премахване на локалната 

патогенна ситуация в устата, за недопускане развитие на заболяванията. 

ЦЕЛ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА:   

  Усвояване на методите и средствата за първична профилактика на кариес, 

пародонтопатии и зъбно челюстни деформации. 

Знания и умения за прилагане на всички форми, методи и средства за 

провеждане на първична профилактика на стоматологичните заболявания . 

1.Ендогенна флуорна профилактика. 

2.Екзогенна флуорна профилактика. 

3.Професионална орална хигиена. 

4.Индивидуална орална хигиена. 

5.Хранителна профилактика. 

6.Профилактично покритие на фисури. 

7.Реминерализираща терапия 

8.Изработване на индивидуални профилактични програми. 

9.Изработване на групови профилактични програми. 

10.Изработване на обществени профилактични програми. 

11.Изработване на профилактични програми за деца с умствено и 

физическо увреждане. 

12.Промоция на орално здраве 

ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА:  

1.Да се използват профилактични методи за пълноценно изграждане на 

зъби, зъбодържащ апарат, гингива и орална лигавица. 
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- Ендогенна флуорна профилактика. 

- Екзогенна флуорна профилактика. 

- Хранителна профилактика на бременната. 

- Хранителна профилактика на децата в различни възрастови периоди. 

2. Да се използват профилактични методи за премахване и намаляване на 

локалната патогенна ситуация в устата за недопускане развитие на 

заболяванията. 

- Орална хигиена 

- Профилактично покритие на фисурите 

- Реминерализация 

- Екзогенна флуорна профилактика 

 

Форми на обучение, контрол и оценка 

 

ФОРМИ И МЕТОДИКИ НА ОБУЧЕНИЕ: 

Лекции, семинари дискусии, решаване на казуси, изработване на 

пофилактични програми, проблемно базирано обучение, самоподготовка. 

 

ПОМОЩНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Диапроективни материали, 

тестове, казуси за интерпретация, изграждане на инивидуални училищни и 

обществено базирани профилактични програми, учебни филми. 

 

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ: 

Текущо оценяване, участие в семинари, тестове , изработване на теза 

Формиране на оценката – комплексно: 

Формира се от средна текуща оценка и колоквиум, практически изпит. 

 

Аспекти при формиране на оценката:  

Участие в дискусии, решаване на казуси, тест, практически изпит. 
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След завършване на курса студентите трябва да притежават следните 

знания, умения и компетентности: 

Знания: за общите принципи на първичната дентална профилактика. Да са 

запознати и да интерпретират етиологията, патогенезата и 

хистоморфологията на зъбния кариес, механизмите на де- и 

реминерализация в зъбните структури при развитието на кариозната лезия 

в емайла и в дентина. 

Умения: Да познават и методите, средствата, орално хигиенни индекси и 

мотивационни програми във връзка с оралната хигиена в детска възраст.Да 

познават методите, средствата, индексите и професионалната орална 

хигиена с оглед профилактиката на пародонталните заболявания в детска 

възраст. Да могат да оценяват риска от поява на пародонтални 

заболявания. Да определят индивидуалните оптимални профилактични 

дози от флуор. Да познават съвременни методи и средства за екзогенна 

флуорна профилактика в детска възраст. Да познават и съвременните 

методи и средства за профилактично покритие на фисурите и 

реминерализираща терапия. Да имат познания относно ролята на 

хранителните вещества при изграждане на зъби, пародонт и лигавица с 

оглед хранителна профилактика на денталните заболявания в детска 

възраст. 

Компетентности: Да прилагат методите, средствата, орално хигиенни 

индекси и мотивационни програми във връзка с оралната хигиена в детска 

възраст.Да прилагат методите, средствата, индексите и професионалната 

орална хигиена с оглед профилактиката на пародонталните заболявания в 

детска възраст. Да имат компетенции относно прилагането на ендогенна 

флуорна профилактика. Да прилагат съвременни методи и средства за 

екзогенна флуорна профилактика в детска възраст. Да прилагат 

съвременните методи и средства за профилактично покритие на фисурите 

и реминерализираща терапия. Да могат да изработват и прилагат програми 

за хранителен режим на деца от различни възрастови групи. Да могат да 

конструират комплексни програми за профилактика на денталните 
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заболявания. Да могат да изработват индивидуални, групови и обществнно 

базирани програми за дентална профилактика. 

 

Изготвил програмата:____________________ 

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

 

Ръководител катедра:_____________________ 

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

 


