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Представената ми за становище дисертация е написана на 206 стандартни 

машинописни страници, от които на 16 страници са разположени 8 

приложения. В текста са включени 12 таблици, 156 фигури, библиография от 

308 литературни източника - 135 на кирилица и 173 на латиница. 

 

Актуалност на темата на дисертацията 

По литературни данни около 50 % от населението на РБългария е 

протезирано със снемаеми протезни конструкции. Често срещани проблеми при 

снемаемите частични и цели плакови протези са свързани с тяхното задържане 

и стабилност по време на фунция; усещането за чуждо тяло в устната кухина; 

затруднена адаптация при поставянето на новите протези и не на последно 

място ятрогенните прояви свързани с протезирането с този вид протезни 

конструкции. Това определя определя актуалността на разработваната в 

дисертационния труд тема. 

 

В литературният обзор подробно и аналитично са разгледани въпроси 

относно ятрогенните прояви в Протетичната дентална медицина, а именно: 

 увреждания на тъканите на протезното поле: лигавица, твърди зъбни 

тъкани и пародонт на опорните зъби. 

 направен е критичен анализ на материалите за изработка на цели протези. 

 разгледани са материалите за ребазация – акрилови и силиконови. 

 анализирани са най-често срещаните грешки в клиничната и лабораторна 

технологии и отражението им върху дъвкателната, говорна функции и 

естетиката и пр.  

В края на литературния обзор са анализирани изяснените и недостатъчно 

проучените въпроси относно ятрогенни прояви при лечение със снемаеми 

частични и цели плакови протези. Литературния обзор показва способността на 

докторантката да анализира данните от литературните източници и въз основа 

на това да формулира: 



Целта на дисертационния труд: Да се създаде алгоритъм на поведение при 

рехабилитация на частично или изцяло обеззъбени зъбни редици чрез 

изработване на плакови протези на базата на комплексен диференциално-

диагностичен подход, с оглед намаляване до минимум на ятрогенните фактори.  

 

За изпълнение на така формулираната цел са поставени 4 задачи: 

Данните от проведените изследвания са представени в прегледно оформени 

таблици и онагледени с фигури. По важните резултати по изпълнението на 

поставените задачи са: 

по първа задача: установено е, че от анкетираните дентални лекари: 51.4% 

не използват, 37.7% прилагат, 52.9% срещат затруднения при прилагането на 

определен клинико-диагностичен модел на поведение при пациенти с 

ятрогенни прояви вследствие снемаеми частични или цели плакови протези. 

След обстоен анализ на данните от анкетните проучвания и тези от научната 

литература се предлага систематичен подход за лечение на тези заболявания.  

по втора задача: предлага се задължително изследване за алергия към 

денталните материали, в случая дентални пластмаси на всички пациенти със 

субективни оплаквания за орален алергичен синдром, но без проведена до 

момента професионална алергологична диагностика.  

по трета задача:  

 модифицирано е конвенционално устройство и е създаден прототип на 

ново такова за инжекционно пресоване на акрилови пластмаси, което 

може да се използва при изработка на снемаеми плакови протези. Със 

създаденото устройство е постигната серийна изработка на 

горепосочените протезни конструкции.  

 изведен е стандарт на адхезионен минимум, необходим за задържане на 

горни цели плакови протези при конвенционална кюветна техника (13 N) 

и при инжекционна технология (15.5 N). Установено е, че стойностите на 

адхезионния потенциал, който е измерен при протези изработени по 

инжекционната технология (средна стойност 20.73 N +/- 13.89 N) са по-

високи от тези, измерени при протези изработени по стандартната 

кюветна техника (средна стойност 17.53 N +/- 12.11 N) 

по четвърта задача: направена е анкетно проучване за оценка на 

крайния резултат по отношение на естетиката, дъвкателната и говорна функции 

при лечение със снемаеми частични и цели плакови протези. Получените 

резултати показват най-висока удолетвореност сред зъботехниците, следвани от 

лекарите по дентална медицина, студентите и пациентите.  



По важните приноси на дисертационния труд могат да бъдат групирани 

като: 

 оригинални приноси  

 предложен е алгоритъм на поведение при диагностика и лечение на 

пациенти с ятрогенни прояви вследствие на снемаемо протезиране с 

частични и цели плакови протези.  

 проектиран и конструиран е прототип на устройство за инжекционно 

пресоване на акрилови пластмаси. 

 изведен е стандарт за адхезионен минимум, необходим за задържане на 

горни цели протези, изработени по конвенционалната кюветна техника и 

по инжекционна технология и пр.  

 приноси с потвърдителен характер 

 потвърдена е необходимостта от изследване за алергия към дентални 

пластмаси на всички пациенти със субективни оплаквания за орален 

алергичен синдром, но без проведена до момента професионална 

алергологична диагностика.  

 потвърдено е влиянието на т.н. допълнителни фактори (форма на небцето, 

форма и наклон на горния алвеоларен гребен и пр.) при задържането на 

горни цели плакови протези.  

 

Докторантката има 3 публикации и 6 участия в научни форуми, което 

доказва че разработените в дисертационния труд проблеми, обработката на 

получените резултати и изводи са нейно лично дело.  

Приложеният към дисертацията автореферат отразява в съкратен вид 

същността на дисертацията, поставените цел и задачи и интерпретацията на 

резултатите от направените изследвания.  

Към представения ми за становище дисертационен труд нямам критични 

бележки. 

 

Заключение: 

Дисертационния труд на Д-р Калина Стоянова Георгиева на тема: 

,,Ятрогенни прояви при лечение със снемаеми частични и цели плакови 

протези” е резултат на собствени изследвания. Целта и поставените задачи са 

успешно изпълнени. Докторантката предлага цялостна концепция и алгоритъм 

на поведение при диагностиката и лечението на пациенти с ятрогенни прояви 

вследствие на снемаемо протезиране с частични и цели плакови протези.  

Създаденото устройство за инжекционно пресоване на акрилови пластмаси 

може да се използва като метод на избор от зъботехниците, а протезните 



конструкции, които са изработени по тази технология в лечебната практика на 

лекарите по дентална медицина. 

Убедено давам своят положителен вот за присъждане на образователната и 

научна степен ,,Доктор” на Д-р Калина Стоянова Георгиева. 
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