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КОНСПЕКТ ПО СЪДЕБНА МЕДИЦИНА И ДЕОНТОЛОГИЯ  

ЗА СТУДЕНТИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, ІV КУРС  

 

 1. Предмет, задачи и съдържание на съдебната медицина. Основни 

проблеми на съдебната стоматология.  

2. Процесуални основи и организация на съдебномедицинската експертиза у 

нас. Обекти на съдебномедицинската експертиза и документация. Права, 

задължения и отговорност на експерта.  

3. Общо учение на механичните увреждания и техните особености в лицево-

челюстната област. Методики на изследване и задачи на експертизата. 

4. Съдебномедицинска експертиза при увреждания от твърди тъпи предмети 

– охлузвания, кръвонасядания, разкъсно-контузни рани. 

5. Увреждания на костите в лицево-челюстната област от действието на 

твърди тъпи предмети и механизъм на получаването им.  

6. Травматични увреждания на зъбите.  

7. Травматични увреждания причинени от зъби. 

8. Увреждания при транспортни травми. 

9. Увреждания от остри оръжия – прободни и прободно-порезни 

наранявания. 

10. Увреждания от остри оръжия – порезни и посечни наранявания. 

11. Увреждания от огнестрелни оръжия – допълнителни фактори на 

изстрела, механизъм на получаване на уврежданията, дистанции на изстрела.  

12. Увреждания от огнестрелни оръжия със сачми и взривове – 

допълнителни фактори на изстрела, дистанции, механизъм на получаване на 

уврежданията. 

13. Генеза и причина на смъртта при механични увреждания. 

14. Увреждания от действието на високи и ниски температури. 

15. Увреждания от действието на електрически ток. 
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16. Общо учение за механичните асфиксии – видове асфиксии, генеза и 

причина за смъртта при тях, трупна картина. 

17. Механични асфиксии от притискане на шията и туловището.  

18. Механична асфиксия от запушване на дихателните отвори и пътища. 

19. Понятия за „отрови” и „отравяне”. Условия от които зависи процеса на 

интоксикация. 

20. Съдебномедицинска класификация на отровите и отравянето. 

Токсикодинамика и токсикокинетика на отровите.  

21. Съдебномедицинско установяване на отравяне (при живо лице и на 

труп; химически и други допълнителни изследвания). 

22. Корозивни, деструктивни и отрови на кръвта. 

23. Отравяне с алкохоли (етанол и метанол). 

24. Отравяне с наркотични вещества. 

25. Съдебномедицинска експертиза на живи лица – поводи,  процесуални 

изисквания, методика на изследване и документация. 

26. Съдебномедицинска експертиза при „телесни повреди” по Българския 

Наказателен кодекс. Обща постановка. 

27. Медико-биологични показатели на тежката, средната и леката телесни 

повреди.  

28. Телесни повреди в лицево-челюстната област. 

29. Съдебномедицинска танатология - умиране и смърт, диагностика и 

съдебномедицинска класификация на смъртта. 

30. Ранни трупни изменения. Съдебномедицинско изследване на трупа в  

лицево-челюстната област.  

31. Късни трупни изменения. Съдебномедицинско изследване на трупа в  

лицево-челюстната област.  

32. Идентификация на личността по стоматологичния статус, отделни зъби, 

коронки и протези  (пол, възраст) – обща постановка и основни методи. 

33. Идентификация на личността по следи от зъби. 

34. Медицинска деонтология – понятие, деонтологични източници. 
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35. Медицинско обслужване, лекарска правоспособност. Правомерност на 

медицинските действия; права и задължения на медицинските работници. 

Принудително и задължително лечение. 

36. Право за упражняване на частна практика.  Задължителни изисквания 

към работещите упражняващи частна практика. Отношения лекар – пациент. 

37. Професионална тайна. Елементи на професионалната тайна.  

38. Клинична, мозъчна и биологична смърт.  Трансплантация на тъкани и 

органи. 

39. Евтаназия.  

40. Професионални правонарушения на медицинските работници – 

класификация. 

41. Умишлени престъпления във връзка със стоматологичната дейност. 

42. Непредпазливи действия на медицинските работници и незнание на 

професията.  

43. Лекарски грешки. 

44. Медицинска случайност (нещастен случай) в медицинската практика. 
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