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Д-р Калина Георгиева е родена на 02. 04. 1986  год. в гр. Варна. През 

2011 г. завършва първия випуск на Медицински университет – Варна, 
специалност „Дентална медицина“. От 2013 г. е специализант по 

Протетична дентална медицина в Медицински университет – Варна. През 
2011 г. д-р Георгиева е хоноруван асистент, от 2012 г. редовен асистент 
във Факултета по дентална медицина към МУ – Варна. Оттогава до сега 

тя участва в практически упражнения по Пропедевтика и Клиника на 
Протетичната дентална медицина. Вземала е участие в регионалните 

форуми и научните конгреси на БЗС и BaSS. Превежда специализирана 
литература и прави симултанен превод на английски език. Д-р Калина 
Георгиева има научни-изследователски интереси в областта на 

снемаемото и неснемаемото протезиране.   
Във връзка с дисертацинния труд докторантката е направила 3 
публикации в специализираната литература и 6 научни съобщения на 

научни конгреси и форуми. 
 

Общ анализ на дисертационния труд 
Дисертационният труд на д-р Калина Георгиева, докторант на 
самостоятелна подготовка към Катедрата по Протетична дентална 

медицина и ортодонтия е написан на 206 стандартни страници. Обзорът 
включва 58 стр. и представлява малко над 1/4 от дисертацията, 2 стр. цел 
и задачи, 8 стр. материал и методи, 85 стр. резултати и обсъждане, 2 стр. 

изводи, 1 стр. заключение, 1 стр. самооценка на приносите, 25 стр. 
библиография, 1 стр. публикации,  участия в научни форуми и проекти и 

16 стр. приложения. Структурата и начинът на написване на 
дисертацията са съобразени с изискванията на Правилника на МУ – 
Варна, като включва всички основни елементи на общо възприетата у нас 

структурата за представяне на дисертационен труд (въведение, 



литературен обзор, цел и задачи, материали и методи, резултати и 

обсъждане, обобщени изводи, заключение, приноси, библиография, 
публикации и участия в научни форуми, приложения). Възприет е метод 

на последователно обсъждане веднага след резултатите, което прави 
много добра взаимовръзка между тях и дискусията. Дисертацията е 
онагледена със 156 цветни фигури и снимки и 13 таблици. 

 
Структура на дисертацията 

Проблемите свързан с дефектите на зъбите редици  и необходимостта от 

протетично лечение  със снемаеми частични и цели плакови протези 
обуславят актуалността на темата, както и проблемите свързани с 

диагностиката и лечението на ятрогенните прояви. 
Полиетиологичният характер на ятрогенните прояви вследствие на 
снемаемо протезиране допълнително задълбочава проблема в 

ежедневната практика. Сред диагностичните проблеми са точното 
отдиференциране на етиологичния фактор, довел до клиничната находка- 

механична травма, алергологичен или инфекциозен фактор, анатомични 
особености на протезното поле, несъвършенства на използваните 
материали и технологии за изработка на снемаемите протезни 

конструкции, психо-емоционален статус на пациента и др. Често сходната 
симптоматика изисква задълбочен диференциално-диагностичен подход. 
Сред лечебно-профилактичните проблеми са повишеният риск от 

възникване на ранни контактни алергични стоматити или късни 
кръстосани токсоалергични реакции в зоната и около протезното поле, 

рискът от реинфекция при Candida- асоциирания подпротезен стоматит, 
изборът на подходящ материал и технология на изработка на снемаемата 
конструкция с цел минимизиране на микротравматизма на 

подпротезната лигавица. 
В този смисъл усилията в тази насока са актуални по всяко време. 

Представеният дисертационен труд е посветен на една много популярна 
в момента и позната у нас тема – ятрогенни прояви при лечение със 
снемаеми частични и цели плакови протези. 

Литературният обзор е написан на 58 стр. и разглежда критично 
ятрогенията, уврежданията на тъканите на протезното поле, извършен е 
критичен анализ на видовете материали за изработка на протези, 

видовете материали за ребазация, алергиите към материалите, от които 
са изработени зъбните гарнитури, грешките в клиничните и 

лабораторните етапи, естетиката, говорната и дъвкателна функции и е 
извършена оценка на протезите и удовлетвореността на пациентите.  
Въведението в работата очертава проблема с диагностиката и лечението 

на ятрогенните прояви, свързани с протезирането. Демонстрирани са 
факти за добрата осведоменост на авторката и нейния критично-
аналитичен подход към поставените проблеми, които да отговарят на 

поставените задачи. Обзорът завършва с обобщение, което обоснова 
необходимостта от провеждане на по-задълбочени проучвания и 

аргументира целта и задачите на дисертацията. В библиографията 
фигурират 308 литературни източника (135 на кирилица и 173 на 
латиница). Повечето са от последните 15 години. Анализът на обзора 

показва, че авторката познава цялостно проблематиката и може да 



дискутира творчески и свободно цитираните данни и факти от 

литературата. 
Целта е правилно формулирана и с малко думи обобщава основната 

стратегия на дисертантката. Съобразно поставената цел са формулирани 
4 подробни задачи, които ще отговорят на спорните въпроси, свързани с 
ограничаването на ятрогенните фактори. Зададените задачи дават и 

възможност да бъдат направени конкретни изводи за наука и практика.  
Материал и методи Използваните методики най-общо могат да бъдат 
представени в три основни направления: а/анкетни проучвания, б/ 

лабораторни и в/ клинични. Подбрани са методи, които са обективни и 
гарантират достоверност на получените резултати. Материалите и 

методите са представени към всяка задача, като са обосновани обективни 
методики, предоставящи възможност за получаване на реални и 
възпроизводими резултати. Методиките са подробно описани, така че да 

могат да бъдат осъществени и от други изследователи, а изследванията са 
направени много съвестно и последователно структурирани и 

документирани. 
По 1-ва задача  е съставена анкетна карта  за честотата, диагностиката и 
лечението на ятрогенни прояви при пациенти, лекувани със снемаеми 

частични и цели плакови протези. 
По 2-ра задача са проведени алергологични изследвания на контактна 
свръхчувствителност към метакрилатни мономери чрез епикутанни 

кожноалергични проби (пластирни проби, patch-test). 
По 3-та задача е конструиран и изработен прототип на устройство за 

серийно инжекционно пресоване на частични и цели плакови протези. За 
изследването на адхезионния потенциал на две снемаеми горни цели 
плакови протези, изработени чрез стандартна кюветна техника и 

инжекционна технология са приложени следните методи: клиничен метод- 
клиничен преглед, фотодокументация; изработване на две снемаеми 

горни цели плакови протези чрез стандартна кюветна техника и 
инжекционна технология и изследване на адхезионния потенциал на 
двете протези чрез динамометричен метод. 

По 4-та задача са използвани анонимни анкетни карти, насочени към три 
прицелни групи анкетирани. 
Използвани са и съвременни статистически методи. Представеният 

материал е достоверен, убедителен и достатъчен за логично представените 
резултати и обобщени изводи. 

Анализ на резултатите Представените резултати са лично дело на 
докторанта и нейна основна заслуга. Резултатите са демонстрирани по 
един лесен за възприемане начин и са богато онагледени с много снимки, 

фигури, диаграми и таблици.  
По първа задача е извършен анализ на съществуващия в момента 
клинико-диагностичен модел на поведение при пациенти с ятрогенни 

прояви, лекувани със снемаеми частични и цели плакови протези. 
Изследвани са 70 лекари по дентална медицина, които са отговаряли общо 

на 16 въпроса. 
Резултатите при втора задача отново са дадени както описателно, така и 
чрез подробно подготвени таблици илюстрирщи оценката на 

сенсибилизацията към метакрилатни мономери при пациенти, лекувани 



със снемаеми частични и цели плакови протези и на изявата на 

кръстосана реактивност между изследваните метакрилатни мономери. 
При 3-та задача е конструиран и изработен прототип на устройство за 

инжекционно пресоване на акрилови пластмаси за нуждите на 
снемаемото протезиране с частични и цели плакови протези, 
модифициращо стандартната инжекционна технология. Определен е 

адхезионният потенциал (силата, необходима за отделянето на протезата 
от протезното поле) на две горни цели плакови протези, изработени по 
различни технологии на един и същ пациент. Установено е наличието или 

липсата на допълнителни фактори, влияещи на адхезионния потенциал в 
условията на устната кухина. Извършена е сравнителна характеристика 

на адхезионния потенциал на горна цяла плакова протеза, изработена по 
стандартна кюветна техника и инжекционна технология. Създаден и 
въведен е стандарт за необходимия адхезионен минимум при изработване 

на горни цели плакови протези. 
При 4-та задача е извършен анализ на мнението на лекуващия дентален 

лекар/студент по дентална медицина, зъботехника и пациента относно 
постигнатата естетика, дъвкателна и говорна функция и 
удовлетвореността от крайния резултат при лечение с частични и цели 

плакови протези. 
Обсъждането е направено с добър научен стил, спокойно се борави с 
данните на други автори и те се сравняват със собствените резултати. 

Дисертацията е написана ясно и разбираемо. Дискусията е на много добро 
научно ниво и показва, че в един тясно определен проблем се навлиза в 

дълбочина и детайлно се разглеждат всички новопоявили се казуси, като 
те се решават в хода на изследването. 
 

Изводи 
Проведените изследвания дават възможност да бъдат направени редица 

обобщения за всяка една от поставените задачи. Д-р Калина Георгиева 
прави 12 основни извода, разпределени по всяка от задачите, като 8 от 

които са направени въз основа на работата ѝ по трета задача и 
създаването на прототип на устройство за инжекционно пресоване на 

акрилови пластмаси. 
 

Приноси 
Оригинални приноси  
1. Предложен е алгоритъм на поведение на лекаря по дентална 

медицина при диагностика и лечение на пациенти с ятрогенни 
прояви вследствие на снемаемо протезиране с частични и цели 
плакови протези. 

2. Модифицирана е конвенционалната инжекционна технология за 
изработка на снемаеми протези. Проектиран и конструиран е 

прототип на устройство за инжекционно пресоване на акрилови 
пластмаси, разширяващо обхвата на приложение на 
съществуващата технология. Подадена е заявка за регистрация на 

полезен модел. 



3. Направена е сравнителна характеристика на адхезионния 

потенциал на горни цели протези, изработени по конвенционална 
кюветна техника и инжекционна технология. 

4. Изведен е стандарт за адхезионен минимум, необходим за 
задържане на горни цели плакови протези-13N при конвенционална 
кюветна техника и 15,5N  при инжекционна технология. 

5. Направена е оценка на крайния резултат по отношение на естетика, 
дъвкателна и говорна функция при лечение със снемаеми частични 
или цели плакови протези по групи- лекари по дентална 

медицина/студенти, зъботехници и пациенти. 
Приноси с потвърдителен характер 

1. Потвърдена е необходимостта от  изследване за алергия към 
дентални материали, в случая дентални пластмаси, на всички 
пациенти със субективни оплаквания за орален алергичен синдром, 

но без проведена до момента професионална алергологична 
диагностика. 

2. Потвърдено е влиянието на допълнителни фактори (форма на 
небцето, форма и наклон на горния алвеоларен гребен, 
ретенционност на максиларните тубери) при задържането на горни 

цели плакови протези. 
 

Преценка на публикациите по дисертационния труд 

В дисертационния труд и автореферата е представен списък от 3 
публикации строго свързани с дисертационната тема, на които д-р 

Георгиева е водещ автор. Една от публикациите е направена в издание на 
Медицински университет – Варна, а две в международно списание. 
Представени са и 6 научни съобщения докладвани на международни и 

национални форуми, като д-р Георгиева е 1-ви автор. 
 

Лично участие на докторантката 
Дисертацията на докторантката е резултат от самостоятелна работа, при 
активно участие на научните и ръководители и статистици. 

Представените резултати са в основна степен лично дело на д-р Георгиева 
и нейна основна заслуга. 
 

Автореферат 
Авторефератът отговаря на изискванията и напълно отразява основните 

резултати, постигнати в дисертацията. По прегледен и ясен за читателя 
начин в синтезиран вид, той дава представа за цялостното оформяне на 
работата, методите, резултатите и основните изводи. Илюстриран е с 

голям фигури, диаграми и снимки. Съдържанието на автореферата 
напълно отговаря на съдържанието на дисертационния труд. 
 

Критични забележки и препоръки 
Необходимо е при провеждане на анкетните методи да се включат повече 

статистически единици, за да се гарантира максимална статистическа 
достоверност. 
 

Лични впечатления 



Моите отлични впечатления от д-р Калина Георгиева са още като 

студентка във ФДМ – Варна. Свидетел съм на цялото и професионално 
развитие от студентската скамейка до асистент със завидно трудолюбие, 

изключителна организираност, отговорност към поетите ангажименти, 
желание за самоусъвършенстване и развитие на научна кариера.  
 

Заключение 
Дисертационният труд на д-р Калина Геогриева съдържа научни и 
научно-приложни резултати, които са оригинални и отговарят на Закона 

за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ). 
Представените материали и резултати напълно съответстват на 

специфичните изисквания на МУ - Варна. Научната работа показва, че  
д-р Калина Георгиева, притежава задълбочени теоретични знания и 
практически професионални умения по специалността и демонстрира 

качества и умения за самостоятелно провеждане на научни изследвания. 
 

Поради всичко това считам, че дисертационния труд отговаря на всички 
изисквания за придобиване на образователна и научна степен “Доктор” и 
ми дават пълното основание да дам категорично положителна оценка, и 

убедено да предложа на Научното жури положителен вот за присъждането 
на ОНС “Доктор” на д-p Калина Стоянова Георгиева. 
 

 
 

 
 

13.10.2015 год.                                         

гр. Варна      доц. д-р Цветан Тончев, дм 


