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Анотация 

 

Обучението по дисциплината Орална и Лицево-челюстна хирургия 



включва: 

1. Усвояване методите за изследване и изграждане на предварителна 

клинична диагноза на болните с възпалителни заболявания, травми, тумори, 

вродени и придобити дефекти в лицево-челюстната област, които заболявания 

засягат следните анатомични обекти: зъби и околозъбни тъкани, кожа и 

лигавица, мускули (дъвкателни и мимически), устни, небце, език, бузи, 

максиларни синуси, челюстни стави, лимфни възли, лицеви нерви (n. trigeminus, 

n. facialis и др.), слюнчени жлези (околоушни, подчелюстни, подезични, малки), 

челюстни кости (долна челюст, горночелюстен масив), лицеви кости (носни, 

ябълчни, орбитални стени); 

2. Оказване спешна и неотложна помощ, когато това е наложително; 

3. Извършване определени амбулаторни хирургични интервенции, като 

екстракция на зъби и някои атипични екстракции, инцизия на субпериостални, 

субмукозни и други абцеси, предпротетична корекция на алвеоларния гребен, 

кюретаж на алвеоли при алвеолит, френулотомии, апикални остеотоми и др.; 

4. Усвояване на знанията за честотата, етиологията и патогенезата, за 

клиничните и параклинични изследвания, за диагностиката и диференциалната 

диагностика на различните заболявания в домена на оралната и лицево-челюстна 

хирургия, правилно насочване на болните към специализираните звена с 

необходимата документация и предварителни изследвания. Извършване на 

профилактика и предпазване от усложнения. 



Форми на обучение, контрол и оценка 

 

Обучението на студентите отговаря и се придържа към съвременните методи на 

преподаване и оценяване на постиженията им. 

Изградена е организация за поддържане и развиване на съвременните методи в 

преподаване на учебния материал и водене на практическите занятия и за 

оценяване на постиженията на  студентите. 

Форми на оценяване: текущо оценяване, участие в семинари, тест, теорeтичен 

изпит, колоквиум. 

Форми и методи на обучение: лекция, семинар, дискусия, решаване на казуси, 

практически упражнения, мултимедийна презентация. 

 

 

 

 

 

 



Критерии за оценяване 

 

Формиране на оценката: комплексно  

• Оценяване на активността на студента по време на практическите 

упражнения 

• колоквиуми 

• Изпитен резултат по време на сесия 

 Аспекти при формиране на оценката: комплексни 

• Оценка от тестовете - среден  /за верни отговори 50 % - 60 %/, добър /60 -

80 %/, мн. добър /80 - 95 %, отличен за верни отговори над 95 %.  

• Оценка за провеждане на  практическата работа на пациент и/или 

фантомен модел. 

• Изпитен резултат по време на сесията формиран от: тест, практически 

изпит с пациент, писмен изпит на 1 въпрос и устен изпит на 1 въпрос. 

Тестът на семестриалния изпит е стоп тест. Съдържа 30 до 40 въпроса. За 

да продължи изпита, тестът трябва да е оценен най-малко със среден  /3/, 

т.е. правилни отговори над 50 %. 

Държавен изпит. Провежда се от комисия състояща се от три 

хабилитирани лица. Изпитът е само теоретичен. 

 

 

       След завършване на курса студентите трябва да притежават следните 

знания, умения и компетентности: 

 

 Знания за честотата, етиологията и патогенезата, за клиничните и 

параклинични изследвания, за диагностиката и диференциалната 

диагностика на различните заболявания в домена на оралната и 

лицево-челюстна хирургия, правилно насочване на болните към 

специализираните звена с необходимата документация и 



предварителни изследвания. Извършване на профилактика и 

предпазване от усложнения. 

 

 Умения за поставяне на локални (терминални и проводни) анестезии 

в устната кухина, извършване определени амбулаторни хирургични 

интервенции като екстракция на зъби и някои атипични екстракции, 

инцизия на субпериостални, субмукозни и други абцеси, 

предпротетична корекция на алвеоларния гребен, кюретаж на 

алвеоли при алвеолит, френулотомии, апикални остеотоми и др. 

 

 Компетенции за изследване и изграждане на предварителна 

клинична диагноза на болните с възпалителни заболявания, травми, 

тумори, вродени и придобити дефекти в лицево-челюстната област, 

които заболявания засягат следните анатомични обекти: зъби и 

околозъбни тъкани, кожа и лигавица, мускули (дъвкателни и 

мимически), устни, небце, език, бузи, максиларни синуси, челюстни 

стави, лимфни възли, лицеви нерви (n. trigeminus, n. facialis и др.), 

слюнчени жлези (околоушни, подчелюстни, подезични, малки), 

челюстни кости (долна челюст, горночелюстен масив), лицеви кости 

(носни, ябълчни, орбитални стени). 
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