МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
Катедра по Детска дентална медицина

КОНСПЕКТ
ПО

ДЕТСКА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
за държавен изпит

за учебната 2018/2019г.

ПЪРВА ЧАСТ- ТЕСТ
1. Онтогенетично развитие на лицево-челюстната област. Развитие на долна, горна

челюст и небце. Дефекти в образуването на ЛЧО
2. Морфологична и биологична характеристика на зъбния зародиш, елементи и

функция.
3. Хистогенеза на емайла
4. Морфология и физиология на емайла.
5. Хистогенеза на дентина
6. Морфология и физиология на дентина.
7. Хистогенеза и анатомия на зъбната пулпа.
8. Хистоморфология, функции и физиология на пулпата.
9. Хистогенеза на цимента. Морфология, състав и функции на цимента
10.

Хистогенеза на периодонциума. Морфология и функции на периодонциума.

11.

Хистогенеза, морфология и физиология на устна лигавица и пародонт.

12.

Топографска характеристика, функции и физиология на оралната лигавица.

13.

Динамика на развитие на временните зъби – етапи и срокове.

14.

Динамика на развитие на постоянните зъби – етапи и срокове.

15.

Зъбни дисплазии - етиология, патогенеза и класификация.

16. Физиологично съдържимо на устната кухина - състав и роля във физиологията

на устата.
17. Екология на устната кухина.

ПИСМЕНИ ВЪПРОСИ
ВТОРА ЧАСТ

18.

Етиология на зъбния кариес - роля на емайла, слюнката и времето.

19.

Етиология на зъбния кариес - роля на микроорганизмите.

20.

Етиология на зъбния кариес - роля на въглехидратите.

21.

Генеза, структура и биохимия на зъбната плака.

22.

Патогенеза на зъбния кариес - видове теории и съвременно становище.

23.

Механизми на де- и реминерализация.

24.

Морфологични промени в емайла при зъбен кариес.

25.

Морфологични промени в дентина при зъбен кариес

26.

Комплексна профилактика на денталните заболявания. Профилактични

програми.
27.

Хранителна профилактика.

28.

Контрол на въглехидратното хранене

29.

Ендогенна флуорна профилактика.

30.

Екзогенна флуорна профилактика.

31.

Орална хигиена при деца – цели, направления, методи и средства. Методи и

средства за оценка на оралната хигиена.
32.

Профилактика със съвременни минерализиращи средства

33.

Профилактично покритие на фисури

34.

Здравно обучение и възпитание. Здравна промоция.

35.

Профилактика на кариеса на ранното детство.

36.

Оценка на риска от развитие на кариес – инструменти за оценка, методи и

тълкуване. Оценка на риска от пародонтално заболяване.
37.

Психологични проблеми при дентално лечение на деца.

38.

Методи за повлияване поведението на детето в денталния кабинет.

39.

Лечение на деца със специфични здравни потребности.

ТРЕТА ЧАСТ
40.

Унаследени дисплазии - класификация, клиника и лечение.

41.

Вродени и придобити дисплазии - класификация, клиника, профилактика и

лечение.
42.

Кариес на временните зъби - особености в диагностиката, клиниката и

лечението.
43.

Кариес на ранното детство.

44.

Кариес на постоянни детски зъби - особености в диагностиката, клиниката и

лечението.
45.

Пулпити на временни зъби - особености в диагностиката, клиниката и

лечението.
46.

Пулпити на постоянни детски зъби - особености в диагностиката, клиниката,

диагностиката и лечението.
47.

Биологично лечение на заболяването на зъбната пулпа при постоянни детски

зъби.
48.

Ендодонтско лечение при постоянни детски зъби с незавършено кореново

развитие.
49.

Периодонтити на временни зъби – диагностика, клиника и лечение.

50.

Периодонтити на постоянни детски зъби - особености в диагностиката,

клиниката и лечението.
51.

Травматични увреждания на временни зъби - клиника и лечение.

52.

Травматични увреждания на постоянни детски зъби - клиника и лечение.

53.

Заболявания на пародонта в детска възраст - етиология, патогенеза и

класификация.
54.

Катарален гингивит в детско юношеска възраст. Клиника и лечение.

55.

Улцеронекротичен гингивостоматит - клиника и лечение.

56.

Хипертрофичен гингивит - клиника и лечение.

57.

Пародонтит в детско юношеска възраст - клиника и лечение.

58.

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

59.

Остър херпетичен гингивостоматит.

60.

Афти и афтози в детска възраст.

61.

Орални кандидози в детско юношеска възраст.

62.

Глосити и хейлити в детско юношеска възраст.

63.

Симптоматични стоматити при инфекциозни заболявания.

64.

Симптоматични стоматити при стомашно-чревни и кръвни заболявания.

65.

Симптоматични стоматити при хиповитаминозни заболявания.

66.

Симптоматични стоматити при кожни заболявания и синдроми.

