ПРИЛОЖЕНИЕ 1:

ТЕМИ И ЛЕКТОРИ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩОТО МЕДИЦИНСКО ОБУЧЕНИЕ НА
ЛЕКАРИТЕ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА (ПМОЛДМ) НА БЗС ПРЕЗ 2011 г.
ТЕМИ:

ЛЕКТОРИ:

Естетични възстановявания в дъвкателната зона – постигане на
правилни контакти и контури, видове матрични системи, специфични
техники, гнатологично оклузално оформяне, естетични инлеи.
Възможности за модерно лечение с глас-йономерни цименти и
адхезивни системи - избягване на грешки и усложнения. Избор на
средства за преодоляване на хиперстезии.
Съвременни тенденции при употреба на радикуларни щифтове.

Доц. д-р Радосвета Василева

№:
1.

2.
3.
4
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

р
р енни класификации
ф
Нозологични единици в пародонтологията
– съврем
и диференциално-диагностични проблеми.
Основни насоки и практически подходи в лечението на заболяванията
на пародонта /Нехирургично и хирургично лечение, механизми,
индикации и приложение на нови лекарствени средства/.
Превенция на рискови ситуации при лечението на медицински
компрометирани пациенти и бременни.
НІV-инфекция и СПИН – орални изяви. (Диагностични, терапевтични
и превантивни подходи)
Особености в лечението на кариеса на постоянните детски зъби.
Пулпитолечение на зъби с незавършено кореново развитие.

Проф. д-р Тереза Джемилева, дмн

Травми на временните зъби.
Травми на постоянните детски зъби.
Съвременна ранна диагностика на зъбния кариес.
Неоперативно превантивно лечение – нов подход в лечението на
зъбния кариес.

Проф. д-р Милена Пенева

14.

Управление на детската стоматологична практика.

15.

Провокации в първичната стоматологична профилактика.

16.
17.

Провокации в лечението на постоянните зъби.
Зъбни дисплазии в детска възраст – клинични дискусии и решения.
Шиниране на травматично увредени временни и постоянни детски
зъби.
Витални методи на пулпитолечение на временни детски зъби.

18.
19.
20.
21.

22.

23.

24.
25.
26.

27.

Ендодонтия в детска възраст – поглед към новостите - power -point
презентация - 2011 - 2014 /януари/
Моларо-инцизивна хипоминерализация /МИХ/ - защо е повишен
професионалния интерес към тази форма на емайлова дисплазия power-point презентация - 2011 - 2014 /януари/
За някои „противоречия” при лечението на травматично увредени
временни и постоянни детски зъби - power-point презентация - 2011
- 2014 /януари/
Заболявания на оралната лигавица в детско-юношеска възраст.
Класификации, хистопатология на оралните лезии, диференциална
диагноза. Принципи за лечение и лечебни схеми.
Орални херпесни инфекции в детско-юношеска възраст. Херпесни
вируси и противовирусен имунитет. Алгоритми за клинична
диагностика. Схеми за лечение.
Рецидивиращи афти и афтози. Съвременни
имунологични
концепции. Клинична характеристика, диагностика, лечебни схеми.
Минимално-инвазивен подход в денталната медицина. Компромис в
лечението на зъбния кариес или нов стандарт в кариесологията.
Оценка на оралната рискова среда-елемент от модерната дентална
медицина с минимална интервенция. Алгоритми и инструменти за
оценка на риска от кариес и периодонтални заболявания. Как оценката
на риска от дадено заболяване става част от лечението чрез моделиране
на оралната рискова среда.

Доц. д-р Росица Кабакчиева

Доц. д-р Мая Рашкова

28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36
36.
37.
38.
39.

40.

41.

42.

Периодонтални заболявания в детско- юношеската възраст.
Характеристика, съобразена с възрастта. Съвременен прочит на
каузални и рискови фактори, патогенни механизми и роля на
субгингвалния биофилм.
Изследване и оценка на периодонтален статус в детско- юношеската
възраст. Алгоритъм за превенция, диогностика и лечение на най-често
срещаните периодонтални заболявания при деца и юноши.
Развитие на оклузията от раждане до възрастен.
Развитие на зъбните дъги и прогноза на зъбно-челюстните
деформации.
Възможности и проблеми при лечение на деца с цепки в смесено и
постоянно съзъбие.
Значението на генетичните фактори в изграждане плана на лечение на
ЗЧД.
Анализ на неуспеха при ендодонтско лечение.
Съвременни техники за препариране на коренови канали.
Съвременни техники за обтуриране на коренови канали.
Директна реконструкция на променените зъбни форми, контури и
междузъбни контакти.
NiTi в ендодонтията – възможности и прогноза - 2011 - 2014
/февруари/
Организация на биологичните системи в човешкото тяло – протетично
и комбинирано лечение на периодонталните прояви на локални и общи
системни заболявания в устната кухина.
Функционална характеристика на дъвкателния апарат – концепция за
последователно водене на функцията и приложението й в протетичната
стоматология.
Биологична устойчивост и функционалност на протезните конструкции
– съвременен инструментален анализ, планиране и конструиране на
протезните конструкции с оглед тяхната удължена функционална
годност.
Дентална медицина, основана на доказателствен материал за
овладяване на болката.

Доц. д-р Мая Рашкова

Доц. д-р Лаура Андреева

Проф. д-р Вера Крумова

Доц. д-р Снежанка Топалова – Пиринска

Доц. д-р Юлия Каменова

43.
44.
45.
46.
47.
48.

49.

50.

51.

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Нови методи в денталната акупунктура
Лазерна биосинергетика.
Решения в реконструктивната пародонтална терапия. Костна хирургия
– индикации за реконтуриране на алвеоларната кост.
Регенеративни подходи в пародонталната терапия – решения, техники,
последователност, оценка на резултатите, предиктивност.
Увеличаване на аташираните гингивални тъкани. Индикации.
Техники. – 2010 – 2013 /март/
Третиране на пародонталния джоб. Гингивални и костни техники
за редукция на пародонталния джоб в терапията на пародонтита –
2011 – 2014 /януари/
Фуркационни
пародонатлни
увреждания.
Техники
на
елиминиране на фуркационните пародонтални дефекти – 2011 –
2014 /януари/
Везикуло - булозни заболявания на устната лигавица. Улцеративни
лезии. Класификация
Класификация.. Клинична картина.
картина. Диференциална
Диференциална диагноза
диагноза..
Диагноза. Лечение.
Клинични и морфологични прояви на заболяванията на
храносмилателната, дихателната и сърдечно-съдовата системи в
устната кухина и лицево-челюстната област.
Клинични и морфологични прояви на заболяванията на кръвоносната,
ендокринната и костно-мускулната системи в устната кухина и лицевочелюстната област.
Синдром на парещата уста – 2011 – 2014 /януари/

Доц. д-р Христина Попова, д.м
.

Проф. д-р Ангелина Киселова – Янева, дмн

Лезии на устната лигавица – 2011- 2014 /януари/
Алергични заболявания с изяви в устната кухина – 2011 – 2014
/януари/
Съвременни техники за препариране и обтуриране на коренови канали.
Съвременен подход при лечение на зъбния кариес.

Доц.д-р Снежана Цанова

59.

60.

61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

68.

69.
70

Антимикробна терапия на пародонталните заболявания: приложение
на антибиотици и други антисептици за локално и системно лечение на
пародонталните заболявания, основаващо се на научни доказателства.
Оценка на риска от пародонтални заболявания в клиничната практика.
Диагностика и лечебен план при различни форми пародонтални
заболявания.
Гингивални хиперплазии: клинична характеристика на хормонално и
медикаментозно модулирани гингивални хиперплазии. Методи за
консервативно и хирургично лечение.
Мукогингивални
проблеми:
гингивални
рецесии,
клинична
характеристика, съвременни методи за хирургично лечение.
Грижи за изпилените зъби – временни конструкции, методи и
приложение.
Частични протези с вътрекоренови опорно – задръжни средства.
Лабораторни композити. Съвременни възстановителни материали.
Показания. Клиничен и лабораторен протокол. - 2010 – 2013
/февруари/
Съвременни локални анестетици. Съвременни методи за локална
анестезия в стоматологията.
Усложнения при местно обезболяване – причини, клиника,
профилактика и поведение на стоматолога.
Адекватна хирургия при полуретинирани и ретинирани мъдреци –
принципи, индикации, оперативен план и техника при достъпно и
редуцирано ретромоларно пространство. Трудности, грешки,
усложнения.
Диагностика и лечение на зъбно-челюстни отклонения в общата
стоматологична практика.
Възрастова ортодонтия. Особености. Предпротетична ортодонтска
подготовка.
Възрастова ортодонтия. Малоклузиите като етиологичен фактор при

71.
пародонтoпатии. Място на ортодонтското лечение в комплексния план.

Доц. д-р М. Дрянкова

Доц. д-р Г. Тодоров

Доц. д-р Стоян Иванов

Доц. В. Йорданов

Д-р М. Динкова

72.
73.
74.

Приложение на минимпланти в ортодонтията.
Въведение в лингвалната ортодонтия.
Рентгенови методи и образна диагностика на заболяванията на: ТЗТ,

77.

пародонта и периодонциума и усложненията им.
Рентгенова диагностика на туморите в ЛЧО чрез конвенционални
рентгенови методи.
Рентгенови находки при интраорални рентгенографии в норма и
патология - 2011 - 2014 /февруари/
Дигитална рентгенова диагностика в ежедневната стоматологична

78.

Диференциална рентгенова диагноза.

75.
76.

79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.

Интраорални рентгенографии, техники, предимства и недостатъци.
Усложнения.
Диагностика
на
периапикалното
възпаление.
Диференциална диагноза.
Ортопантомографски центражи – видове, диагностични възможности.
(СВСТ) в денталната
ф
Приложение на компютърната томография
медицина.
Основи на 3D образната диагностика – нормални находки при
СВСТ - 2011 - 2014 /февруари/
Мостови конструкции с дъгова стабилизация върху интраосални
имплантати.
Всичко за оралната имплантология.
Подходи при снемаемо, подвижно протезиране върху интраосални
имплантати.
Биомиметични аспекти на консервативното възстановяване при
дистални зъби.
Избелване на витални и невитални зъби – индикации, методи,
клиничен протокол.
Озонотерапия в денталната медицина.
Наркотици и орално здраве. Проблемно-ориентиран подход при
диагностиката и лечението на оралната патология при наркотично
зависими пациенти.

Д-р М. Динкова

Д-р Хр. Михайлова

Д-р Р. Борисов
Д-р Дора Кишкилова

Д-р Димитър Йовчев

Акад. Проф. д-р Николай Попов, д.м.н.
Д-р Асен Маринов

Доц. д-р Иван Филипов, д.м.

Д-р Георги Томов

90.

93.
94.
95.
96.
97.
98.
99
99.
100.
101.

102.

Лазерна кавитетна препарация с Er:YAG лазери – 2011 – 2014
/януари/

Инструментариум и инструментиране в пародонтологията.
Гингивално разрастване при пациенти на системна терапия с калциеви
антагонисти.
Травма от оклузия. Диагностика и принципи на лечение. – 2010 –
2013 /декември/
Спешна ендодонтска помощ при лечение на необратими пулпити и
остри периодонтити.
Изследване на пациента в денталната имплантология – клинични и
параклинични методи.
Инфекции в оро-фациалната област при болни със злокачествени
тумори – последици и поведение.
Орофациални прояви на висцерални малигноми. Последици и
усложнения – резултат от лечението на злокачествените тумори в ЛЧ и
шийната области.
Тумори на кожата на главата и шията. Диагностика и лечение.
Пренеоплазии в орофациалната област. Диференциална диагноза,
лечение.
Ендопротезна, ектопротезна, зъбопротезна имплантология в
орофациалната област при лечението на следрезекционни дефекти на
челюстните и лицеви кости. Късни резултати от използване на
различни имплантати.
Ранна диагностика и поведение при болни със злокачествени тумори в

Д-р Т. Болярова

Д-р Е. Радева
Доц. д-р Б. Йорданов

Проф. д-р Радомир Угринов

103.
104.
105.
106.

ЛЧО в ежедневната практика на общопрактикуващия стоматолог.
Възпалителни процеси на околоносните кухини: диагностика,
усложнения, лечебно поведение. Тумори на околоносните кухини.
Предпротетична подготовка на челюстите – хирургични методи.
Порцеланови фасети.

Д-р Л. Стефанов
Д-р Ст. Казакова

107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.

Подготовка на венечната стена за снемане на отпечатък от коронки и
мостове.
Техники и материали за изработване на имедиантни временни мостови
конструкции.
Критерии за избор и характеристика на известните препарационни
граници и коронкови ръбове.
Керамични фрактури: причини, клинични и клинико-лабораторни
методи за тяхното коригиране.
Артикулатори и лицеви дъги: защо, кога и как? - 2011 - 2014
/февруари/
Най-често допускани грешки при протетично лечение с цели
протези - 2011 - 2014 /февруари/
Традиционни отпечатъчни техники в имплантологията - 2011 2014 /февруари/
Адхезивни системи и естетични обтурации във временното съзъбие –
клинични протоколи.
Място на хомеопатията в ежедневната стоматологична практика.
Дентални адхезиви – теория и практика – 2010 – 2013 /декември/
Съвременни аспекти на флуорната профилактика на зъбния
кариес и риска от зъбна флуороза. - 2011 - 2014 /януари/
Профилактиката на зъбния кариес – печеливша ниша в
мениджмънта на денталната практика. - 2011 - 2014 /януари
Специфика на протезирането върху импланти - 2011- 2014
/февруари/
Кариес на ранното детство – Профилактика, управление и контрол
- 2011 - 2014 /февруари/
Мениджмънт на денталната практика - 2011 - 2014 /февруари/
Маркетинг на денталната услуга - 2011 - 2014 /февруари/
Правни и етични проблеми на зъболекарската практика - 2011 2014 /февруари/
ф ру р

Проф. Д-р Христо Кисов

Д р Н.
Д-р
Н. Гатева – Грънчарова
Доц. д-р Л. Пейчев
Д-р Нешка Манчорова д.м

Проф. д-р. Мария Куклева-Тодорова дм, дмн

Доц. д-р Методи Абаджиев
Д-р Мариана Димитрова

Доц. д-р Лидия Катрова

124.

Дентална ергономия - 2011 - 2014 /февруари/

* Удебелените текстове в червено са нови лекции и/или лектори, включени в квалификационната програма на БЗС. На всяка
една от новите лекции е отбелязан и срокът на нейната акредитация!

