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ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ- СТАРА ЗАГОРА 
 ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

Катедра “Ветеринарна хирургия” 

  

КОНСПЕКТ ЗА ИЗПИТ ПО ВЕТЕРИНАРНА СТОМАТОЛОГИЯ 
4 КУРС ВМФ, ТрУ – Стара Загора 2015/2016 

 
 

1. Анатомични и физиологични особености на зъбите при кучето и котката 

2. Поява и развитие на временните и постоянните зъби при кучето и котката 

3. Поява и развитие на зъбите при зайците, морските свинчета, хамстерите. 

4. Ветеринарностоматологична екипировка. Оборудване на 
ветеринарностоматологичен кабинет 

5. Класификация на заболяванията на зъбите и усложненията ,настъпващи от 
тях 

6. Аномалии в развитието и разположението на зъбите 

7. Зъбна плака и зъбен камък – етиология, патогенеза, клиника и методи за 
профилактика и терапия 

8. Рани и възпаление на венците – етиология, клиника и методи на лекуване 

9. Възпаление на периодонта на зъбите - етиология, патогенеза, клиника и 
лекуване – етиология, патогенеза, клиника и лекуване  

10. Пародонтопатия – етиология, патогенеза, клиника и лекуване 

11. Заболявания на твърдите зъбни тъкани – хипоплазия на зъбния емайл 

12. Заболявания на твърдите зъбни тъкани – кариес, клинични признаци и 
лекуване 

13. Медикаменти и методи за обработка и обтуриране на кавитетите. 

14. Възпаление на зъбната пулпа - етиология, клиника и лекуване 

15. Възстановителна стоматология. Материали и консумативи за 
възстановителната стоматология 

16. Методи на възстановяване на зъбните дефекти 

17. Ортодонтска ветеринарностоматологична терапия – видове, показания за 
приложение 

18. Оперативни методи и етапи за изваждане на зъбите 

19. Оперативни техники и особености при екстракцията на различните видове 
зъби 

20. Травматични заболявания на зъбите. Фрактури на зъбите. Методи на 
лекуване 

21. Травматични заболявания на зъбите. Контузия, луксация, избиване - методи 
на лекуване 

22. Ороназална фистула – етиология, клиника и лекуване 
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23. Заболявания на челюстните  кости и челюстната става – етиология, клиника 
и методи на лекуване 

24. Антибактериална терапия и профилактика на стоматологичните 
заболявания при домашните любимци. 

25. Ветеринарностоматологична профилактика – грижа и хигиена на зъбите при 
домашните любимци 
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