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Обща част (писмен изпит): 

1. Диагностични методи в алергологията. Анамнеза. Обективно 
изследване. Параклинични изследвания. Директни кожно-алергични 
проби. 

2. Алергичен ринит - определение. Класификация. Клиника. Лечение. 
3. Бронхиална астма - определение, клиника, лечение. 
4. Медикаментозна алергия - определение, етиология, клиника, 

лечение. 
5. Хранителна алергия - определение, етиология, клиника, лечение. 
6. Анафилактичен шок - определение, етиология, клиника, лечение. 
7. Уртикария и оток на Квинке. 
8. Алергичен контактен дерматит. 
9. Антихистаминови препарати. 
10.Глюкокортикостероиди. 
11.Симпатикомиметици (адреномиметици). 
12.Условия, на които трябва да отговарят пациентите, изпращани за 

орална диагностика и алергология в специализираните кабинети. 
Корозионен потенциал. 

13.Медикаменти за спешният шкаф и количество в алергологичен 
кабинет. Какво представлява атопията. Избройте най-често срещани 
атопични изяви. 

14.Стъпки на денталният лекар при пациент с анафилактичен шок до 
пристигане на спешна помощ. 

15.Тестове за определяне на алергологичния статус. 
16.Контраиндикации за провеждане на алергологична диагностика. 

Алергологична диагностика при медицински компрометирани 
пациенти. 

17.Поведение на денталния лекар към пациенти с установена алергия 
към наличните в устата стоматологични медикаменти и материали. 

18.Поведение на денталния лекар към пациенти с установена 
медикаментозна алергия и прекаран алергичен шок. 

Специфична част (устен изпит): 



1. Исторически преглед. Европейски и български принос в областта на 
денталната алергология и оралната диагностика. 

2. Съвременни теории за огнищния проблем в денталната медицина 
3. Промени в общата и локалната реактивност на организма във връзка 

със стоматогенните полета на смущение 
4. Хронични огнищни заболявания. Медицински компроментирани 

пациенти. Хроничен натоварващ синдром. 
5. Полета на смущение. Топографска характеристика. 
6. Стоматологични медикаменти и материали с огнищно и 

алергологично действие 
7. Диагностика на полетата на смущение. Работна програма. 

Алергологично и огнищно насочена анамнеза 
8. Диагностика на полетата на смущение. Работна програма. Клинични 

и параклинични изследвания.Образна диагностика. 
9. Тестове за определяне на обща реактивност 
10.Тестове за определяне на алергичната реактивност. Алергени за 

епикутанно тестуване. Отчитане на епикутанните проби. 
11. Датекс в денталната медицина. Диагностика на реакциите на 

свръхчувствителност към латекс. 
12.Усложнение при кожно и лигавично тестуване. 
И.Контраиндикации при алергичните изследвания - локални и общи. 

Лечение на алергичните странични явления. 
14.Тестове за определяне на локална реактивност в зъбно-челюстната 

система 
15. Терморегул ационна диагностика. 
16.Изследване на кръв. Изследване на урина 
17.Алергични реакции в денталната медицина. Механизъм на 

аларгичните реакции 
18.Клинична картина на алергичните реакции. Подпротезен стоматит. 
19.Кандида инфекции. Микробиологично изследване. Правила за 

взимане и изпращане на материала. Антибиограма. 
20.Санационен план. Превенция на полетата на смущение в лицево-

челюстната област. 
21.Лечение на полетата на смущение в лицево-челюстната област. 
22. Лечение на спешните алергични стоматологични заболявания. 
23.Лечение на хронично протичащите алергични стоматологични 

заболявания 
24.Причини за неуспеха на огнищната санация 
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