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1. Онтогенетично развитие на лицево-челюстната област. 

2. Морфологична и биологична характеристика на зъбния зародиш. 

3. Хистогенеза,морфология и физиология на емайла. 

4. Хистогенеза,морфология и физиология на дентина. 

5. Хистогенеза,морфология и физиология на пулпата. 

6. Хистогенеза,морфология и физиология на цимент и периодонциум. 

7. Хистогенеза,морфология и физиология на устна лигавица и пародонт. 

8. Динамика на развитие на временните зъби. 

9. Динамика на развитие на постоянните зъби. 

10. Механизми на минерализация на зъбни субстанции. 

11. Зъбни дисплазии-етиология,патогенеза и класификация. 

12. Физиологично съдържимо на устната кухина-състав и роля във 

физиологията на устата. 

13. Имунна система.Орален имунитет-защитни механизми в устната 

кухина. 

14. Екология на устната кухина. 

15. Етиология на зъбния кариес-роля на Домакина. 

16. Етиология на зъбния кариес-роля на Въглехидратите. 

17. Етиология на зъбния кариес-генеза,структура и биохимия на зъбната 

плака. 

18. Патогенеза на зъбния кариес-видове теории и съвременно 

становище. 

19. Механизми на де- и реминерализация. 

20. Морфологични промени в емайла и дентина при зъбен кариес. 

21. Психологични проблеми при дентално лечение на деца. 

22. Методи за повлияване поведението на детето в денталния кабинет. 

23. Лечение на деца със специфични здравни потребности. 

24. Комплексна профилактика на денталните 

заболявания.Профилактични програми. 



25. Хранителна профилактика. 

26. Ендогенна флуорна профилактика. 

27. Екзогенна флуорна профилактика. 

28. Орална хигиена при деца. 

29. Профилактика със съвременни минерализиращи средства и 

профилактично покритие на фисури. 

30. Здравно обучение и възпитание. 

31. Здравна промоция. 

32. Модели за оценка на риска от дентални заболявания. 

33. Индекси обективизиращи денталното здраве при деца. 

34. Унаследени дисплазии - класификация, клиника и лечение. 

35. Вродени и придобити дисплазии-

класификация,клиника,профилактика и лечение. 

36. Кариес на временните зъби-особености в клиниката и лечението. 

37. Кариес на ранното детство. 

38. Кариес на постоянни детски зъби-особености в клиниката и 

лечението. 

39. Пулпити на временни зъби- особености в клиниката и лечението. 

40. Пулпити на постоянни детски зъби- особености в 

клиниката,диагностиката и лечението. 

41. Биологично лечение на заболяването на зъбната пулпа при 

постоянни детски зъби. 

42. Ендодонтско лечение при постоянни детски зъби с незавършено 

кореново развитие. 

43. Периодонтити на временни зъби-клиника и лечение. 

44. Периодонтити на постоянни детски зъби-особености в клиниката и 

лечението. 

45. Огнищен синдром от дентален произход в детска възраст-

клиника,диагноза и лечение. 



46. Травматични увреждания на временни зъби-клиника и лечение. 

47. Травматични увреждания на постоянни детски зъби-клиника и 

лечение. 

48. Заболявания на пародонта в детска възраст-етиология,патогенеза и 

класификация. 

49. Катарален гингивит в детско юношеска възраст.Клиника и лечение. 

50. Улцеронекротичен гингивостоматит-клиника и лечение. 

51. Хипертрофичен гингивит-клиника и лечение. 

52. Пародонтит в детско юношеска възраст-клиника и лечение. 

53. Заболявания на устната лигавица в детска възраст-етиология и 

класификация. 

54. Остър херпетичен гингивостоматит. 

55. Афти и афтози в детска възраст. 

56. Орални кандидози в детско юношеска възраст. 

57. Глосити и хейлити в детско юношеска възраст. 

58. Симптоматични стоматити при инфекциозни заболявания. 

59. Симптоматични стоматити при стомашно-чревни и кръвни 

заболявания. 

60. Симптоматични стоматити при хиповитаминозни заболявания. 

61. Симптоматични стоматити при кожни заболявания и синдроми. 
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