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Списък на използваните съкращения 

Съкращение  
на бълг.език 

Значение 

ОЛ 
 

Ортодонтско лечение/ Orthodontic treatment 
 

ЛДМ Лекар по дентална медицина/ Dentist 

OA Ортодонтски апарат/ Orthodontic appliance 

ФОА  Фиксирани ортодонтски апарати/ Fixed orthodontic appliances 

КЖ Качество на живот/ Quality of life 

ЗЧД Зъбно-челюстни деформации/ Tooth-jaws deformities 

НЗОК Национална Здравноосигурителна Каса/ National Health     
Insurance Fund 

СЗО  Световна здравна организация/ World Health Organization 

ЗСКЖ Здраве, свързано с качеството на живот/ Health Related Quality  
of Life 

КЖСОЗ Качество на живот, свързано с оралното здраве/ Oral Health  
Related Quality of Life 

ПБ Психическо благополучие/ Psychological wellbeing 

СБ Социално благополучие/ Social wellbeing 

ПР Ползи, съобщени от родителите/ Parents reported outcomes 

ИДЕ Индекс на денталната естетика/ Dental Aesthetic Index 

ИОТД Индекс за оценка тежестта на деформацията/ 
Index of Orthodontic Treatment Need 

ЕКИОТД Естетична компонента на Индекс за оценка тежестта на  
деформацията/ Aesthetic Component of the Index of Orthodontic  
Treatment Need 

ВАС Визуална аналогова скала/Visual Analogue Scale 
 
 
 
 
 
 

КМО         Kaiser-Meyer-Olkin тест/КМО 
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Въведение 

Здравната информираност е в основата на мотивацията за активно търсене 

и провеждане на своевременното ортодонтско лечение. През последните години у 

нас се наблюдават съществени изменения в значимостта, която хората отдават на 

здравната информираност за подобряване качеството на своя живот. 

Успехът на ортодонтското лечение зависи както от клиничната оценка на 

съзъбието, така и от редица социални фактори. Най–значимите от тях са 

здравната мотивация на пациента, здравната култура в семейството и 

очакванията за положителен резултат от лечението.  

Ранното лечение на ортодонтската деформация е финансово по-приемливо 

за родителя, отколкото лечението на усложнения, вследствие на нелекуван 

първичен проблем. Тук е ролята и задачата на денталния лекар да информира 

семейството, различни организации и обществото за ползите от своевременното 

ортодонтско лечение. 

В тази връзка, взаимоотношенията дентален лекар – пациент са подчинени 

на основни етични норми. Понякога активно търсената информация в медийното 

пространство е неточна, дори поради търговски интереси. Ето защо, доверието е в 

основата на етичните взаимоотношения дентален лекар - пациент. То играе важна 

роля при реализиране правото на детето да бъде мотивирано и лекувано от 

специалист навреме. 

Мотивацията на детето по отношение на ортодонтското лечение зависи от 

достатъчната информация и вътрешната убеденост, че всичко, свързано със 

здравето на устната му кухина е от полза за личното му здраве. 

Български ортодонти са изследвали качеството на здравните услуги, 

предлагани в практиката, но няма данни за проучвания дали децата и техните 

родители са информирани и как са мотивирани относно ортодонското лечение.  

Настоящият дисертационен труд е опит да се анализира информираността 

и мотивацията на пациента, в условията на съвременните потребности от 

ортодонтско лечение. Основен приоритет остава подобряване на оралното здраве 

и качеството на живот. 
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I. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

 

Цел на настоящия дисертационен труд е проучване на здравната 

информираност като фактор за мотивация за провеждане на 

ортодонтско лечение. 

 За реализиране на така поставената цел бяха изведени следните 

задачи: 

1. Проучване на здравната информираност и мотивация на деца на възраст от 

7 до 18 години от град Пловдив за ортодонтско лечение. 

2. Проучване на здравната информираност на родители от град Пловдив при 

избор на ортодонтско лечение за техните деца. 

3. Проучване ролята на денталния лекар за мотивация и насочване на 

пациентите към ортодонтско лечение. 

4. Оценка на мотивацията при деца и родители с Q - методология.  

 

Основна хипотеза: 

 Децата до 18 години и техните родители нямат необходимата здравна 

информация и мотивация за превенция от зъбно-челюстни деформации и 

аномалии, както и за активно търсене на ортодонтска помощ.  
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I. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

1. Обект на наблюдение са здравната информираност и мотивация за ОЛ на 

деца и родители. 

2. Единици на наблюдение: 

Логически единици на наблюдение: 

• Деца от 7 до 18 години, участвали в социологическото проучване; 

• Родители, участвали в социологическото проучване; 

• Дентални лекари, участвали в социологическото проучване. 

Технически единици на наблюдение: 

• Училища в град Пловдив 

• Амбулатории за индивидуална практика и първична помощ по дентална 

медицина в град Пловдив 

Изчисленият необходим брой единици за децата при Р(u)=0.95, Sx=3.45 г. и 

максимално допустима грешка Δ=0,5 г. е 183. Извършено е проучване на 259 деца. 

По същия метод са изчислени необходимите единици на наблюдение за 

групата на родителите (n=50) при P(u)=0.95,Sx=6.35 и Δ=1 г. Изчисленият 

необходим брой единици за родителите е 155. За информираност и мотивация при 

ортодонтско лечение са проучени 214 родители. 

  За денталните лекари (n=40) при P(u)=0.95,Sx=6.20 и Δ=1.5 г. са определени 

66 единици на наблюдение посредством гореописаната методика. В настоящото 

проучване участват 124 дентални лекари. 

3. Признаци на наблюдение 

• Факториални:  

 За децата: възраст, пол, информираност и потребност от ортодонтско 

лечение; 

 За родителите: възраст, пол, образование, информираност за ортодонтско 

лечение, професия, материален статус, етнос, месторабота, брой деца в 

семейството; 

 За денталните лекари: пол, възраст, специалност, общ трудов стаж, стаж по 

специалността. 
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 Резултативни:  

 За децата: мотивация за ОЛ, хигиенни и хранителни навици, здравни 

потребности, качество на живот, самооценка на лицева и дентална визия, 

осъзната потребност от ортодонтско лечение, мотивация за лечение при 

посещение на денталния лекар. 

 За родителите: мотивация за ОЛ, социален статус, здравна култура, 

хигиенни и хранителни навици. 

 За денталните лекари: удовлетвореност от професията, самооценка на 

извършваната дейност, участие в продължаващо обучение, конференции в 

чужбина, работа с НЗОК. 

4. Място на проучването 

Чрез собствено случаен подбор са избрани осем училища в гр. Пловдив, 

денталната практика на докторанта и др. дентални практики в гр. Пловдив. 

5. Време на проучването 

Пилотното проучване е проведено през 2009, а същинското – през 2011 и 

2012 години.  

6. Органи на проучването. Проучването е проведено от дисертанта.  

7. Инструментариум за набиране на първичната информация 

На базата на българска и чужда литература са съставени собствени 

въпросници. За съответната група са използвани следните първоизточници: 

 анкетна карта за децата - Child Perceptions Questionnaire (CPQ); 

 анкетна карта за родителите – Parental Perceptions Questionnaire (PPQ); 

 анкетна карта за денталните лекари – Professional Perceptions of the 

Benefits of Orthodontic Treatment. 

Окончателната анкетна форма за децата включва четири основни 

инструментариума при провеждане на ортодонтско проучване: 

- Функционални ограничения - Functional Limitations (FL); 

- Орални симптоми - Oral symptoms (OS); 

- Емоционално благосъстояние - Emotional Well-being (EW); 

- Социално благополучие - Social Well-being (SW). 
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Формирана е извадка на принципа на прост случаен подбор. Анкетните 

карти са оставени от учителите на достъпно място и всяко дете е с равен ненулев 

шанс да участва в извадката. Извадката на родителите е получена вследствие на 

този случаен подбор на децата. От РЗИ Пловдив е получен списък  на 

регистрираните дентални практики за 2011 г. – броят им е 664. Броят на ЛДМ (n= 

733) е разделен на необходимия брой единици на наблюдение за групата n=66. 

Полученото число 11.11 е крачката на подбора. От списъка с имената по азбучен 

ред и крачка на подбора 11 са избрани практиките на принципа на бъзвъзвратен 

подбор. Анкетирани са всички присъстващи по едно и също време ЛДМ . 

7.1. Q – методология 

Представлява иновативен инструментариум за оценка на субективни 

фактори. Изключително актуален начин за оценка, прогнозиране и използване на 

мотивацията като основен фактор при лечение на деца с ортодонтски проблеми. 

Известни са няколко основни моменти при изграждане на Q –матрицата: 

 Интервю 

Алгоритъмът за поведение при изследване на информираност, мотивация и 

сътрудничество и др. фактори за успешно ОЛ чрез Q – методология, включва 

пилотно интервю (деца - n1=10; родители - n2=10), проведено от докторанта. 

 Подготовка за изработване на Q – матрица 

Уточнени са 30 становища по мнение на децата. Използваните категории са 

11 (със стойности на скалата от -5 до +5 и 0 като неутрална позиция). Изгражда се 

Q – матрица, в която взимат участие 130 деца. 

  При родителите становищата също са 30, като са изключени тези (родители 

и деца) с предишен ортодонтски опит. При изработването на Q – матрицата 

взимат участие 130 родители. В зависимост от броя становища и категории, 

базата за Q-матрица има различен вид. 

 Групиране на твърденията по определени становища 

Групирането се извършва при работа с карти, които трябва да бъдат 

групирани от пациента в категориите от -5 до +5 през 0 за децата и родителите: 

Това становище никога не може да се отнесе за мен – 1 твърдение 

Това становище почти не се отнася за мен – 2 твърдения 
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Това становище се отнася твърде малко за мен – 3 твърдения 

Това становище се отнася малко за мен – 4 твърдения 

Това становище важи до известна степен за мен – 5 твърдения 

Това е неутрално за мен – 6 твърдения 

Това становище едва се отнася за мен – 5 твърдения 

Това е вероятно за мен – 4твърдения 

Това е типично за мен – 3 твърдения 

Това е много вярно за мен - 2 твърдения 

Това съм аз – 1 твърдение. 

Становищата на родителите, определени от самите тях се различават от 

тези на децата. 

 Обработка на резултатите 

Твърденията са обработени с факторен анализ и SPSS 13.0 for Windows. 

8. Методи 

Епидемиологичен метод - описателна епидемиология; използван е дизайн 

на срезово проучване за определяне на здравната информираност на децата. 

+       + +1. ЗИ

2. Мо

3. VAS

4. AC

5. ХгН

Здравна информираност на деца, родители и дентални лекари 

относно необходимостта от ортодонтско лечение

n=258 (деца) n=214 (родители) n=120 (ДЛ)

+             + +

+            + +

+ + +

+       + +

To 2009 2011 201 2 време

(пилотно проучване)     

ЗИ-здравна информираност, Мо – мотивация, VAS-Visual Analogue Scale,

AC-Aesthetic Component, ХгН-хигиенни навици

 

Диаграма 1. План и програма на научното проучване 

Социологичен метод  

 Анкетен метод 

 Интервю 
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Социологическата информация е събрана чрез провеждане стандартно 

индивидуално интервю и пряка индивидуална анкета за родители, деца и 

дентални лекари.  

 Документален метод 

 За целта на научното проучване са използвани материали на РЗИ Пловдив. 

 Статистически метод:  

 Използвани са следните статистически анализи: 

• Анализ на честотното разпределение – изчисляване на средни величини на 

качествени променливи; метод на Ван дер Варден за малообемни извадки и 

оценка на нулев и стопроцентов ефект, изчисляване на средни величини и 

показатели на разсейване. С помощта на теста на Колмогоров – Смирнов 

вариационните редове са проверявани за нормалност на разпределението (Гаус –

Лапласово); 

• Непараметричен анализ – за оценка на хипотези (критерий на съгласие на 

Пирсън); 

• Регресионен анализ – α-коефициент на Кронбах за вътрешна 

консистентност, коефициент на Кендал;•Факторен анализ за групиране на 

фактори, общи за множество променливи, между които съществуват корелации; 

• Изравняване на динамични редове; 

• Графичен анализ – за визуализация на получените резултатие използван 

EXCEL 2007. 
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ГЛАВА III 

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

ПРОУЧВАНЕ НА ЗДРАВНАТА ИНФОРМИРАНОСТ И МОТИВАЦИЯ НА 

ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ ОТ 7 ДО 18 ГОДИНИ ОТ ГРАД ПЛОВДИВ ЗА 

ОРТОДОНТСКО ЛЕЧЕНИЕ 

III.1. Възрастово-полова характеристика на проучваните деца 

По задача 1 - да се проучи здравната информираност и мотивация на деца 

на възраст от 7 до 18 години за ортодонтско лечение, са изследвани 259 деца от 

град Пловдив. Информираността за провеждане на ортодонтско лечение се 

определя от няколко много важни за детето среди. Това са семейството, ЛДМ и 

обществото. 

В проучването са взели участие деца, със средна възраст 12.56±3.14 г., 

съответно 12.38±3.22 г. за момчетата и 12.69±3.07 г. за момичетата, P>0.05. 

Социално-демографската характеристика на децата е представена в Таблица 1: 

Таблица 1. Възрастово-полово разпределение на децата 

 

Таблица 1 дава информация относно пола и възрастта на децата взели 

участие в проучването, разпределени за всяка година от 7 до 18 години. 

Възраст  

(години) 

Пол 
Общо % Sp 

Брой (n) 

момчета 

% Sp Брой (n) 

момичета 

% Sp 

7 6 5.00 1.99 5 3.68 1.61 11 4.26 1.26 

8 7 5.83 2.14 5 3.68 1.61 12 4.65 1.31 

9 18 15.00 3.26 14 10.29 2.61 32 12.40 2.05 

10 17 14.17 3.18 21 15.44 3.10 38 14.73 2.21 

11 7 5.30 2.14 13 9.56 2.52 20 7.75 1.66 

12 1 0.83 0.83 9 6.52 2.10 10 3.88 1.20 

13 7 5.83 2.14 4 2.90 1.43 12 4.26 1.26 

14 17 14.17 3.18 19 13.97 2.97 36 13.95 2.16 

15 20 16.67 3.40 20 13.97 2.97 40 15.12 2.23 

16 8 6.67 2.28 14 10.29 2.61 22 8.53 1.74 

17 6 5.00 1.99 8 5.88 2.02 14 5.43 1.41 

18 6 5.00 1.99 7 4.41 1.76 13 4.65 1.31 

Всичко 121 46.72 3.11 138 53.28 3.11 259 100.00 - 
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Представено е и разпределението на относителните дялове по пол за децата: 

53.28±3.11% са момичета и 46.72±3.11% - момчета. Получените резултати 

показват, че най-високите относителни дялове и за двата пола, са на деца в 

усилен растеж, което благоприятства ОЛ и според чуждестранната литература. Не 

се наблюдава статистически значимо различие по пол, P>0.05 (2=0.29).  

III.2. Информираност и възпитаване на хигиенни навици у детето 

Формираните в семейството здравни навици оказват определено влияние 

върху разбирането на детето за потребността от посещения в денталния кабинет. 

Висока е отговорността на родителите както при възпитаване на хигиенни навици, 

така и при формиране на приятелско отношение у детето към денталния лекар. 

III.2.1. Представените по - долу въпроси са зададени, за да се оцени 

здравната информираност и желанието за сътрудничество между ЛДМ и 

децата: 

На въпрос 2 от анкетната карта за детето - „Обичаш ли да посещаваш 

ЛДМ?”, са получени следните резултати за разпределението им по възраст: 
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 Диаграма 2. Разпределение на децата по възраст за желанието, с 

което посещават своя дентален лекар 

 Установява се статистически значима разлика в нагласата на децата в 

различните възрастови групи – P=0.015, df=2 (χ2=8.38). Най-висок е относителният 
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дял на 14 и 15-годишните, отговорили с „не мога да преценя”, съответно – 

2.7±1.01% и 1.93±0.5%.  

 Децата, които с желание посещават своя дентален лекар, са 44.62±3.08%. 

По данни в литературата, това са деца, чийто родители са приемали спокойно и с 

доверие денталното лечение. В допълнение обаче, други изследователи на 

оралното здраве са потърсили конкретна връзка между избора за лечение на ЗЧД 

с апарати и ортодонтското минало на родителите. Смущаващ е високият 

относителен дял на децата, отговорили, че не обичат да посещават денталния си 

лекар – 43.46±3.07%. Децата, които не могат да преценят дали обичат да 

посещават ЛДМ представляват 11.97±2.02% от всички, отговорили на въпроса. 

 Освен по възраст, потърсена е зависимост в разпределението на децата по 

пол, отговорили с „да”, „не” и „не мога да преценя” за желанието, с което ходят на 

преглед при денталния си лекар. Данните са представени на Диаграма 3: 
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 Диаграма 3. Разпределение на децата по пол, в зависимост от 

желанието, с което посещават ЛДМ 

Момчетата са тези, които са отговорили с „да” на въпроса „Обичаш ли да 

посещаваш лекаря по дентална медицина?” в 25.19±2.70% от случаите. Едва 

19.77±2.48% от момичетата отговарят положително на същия въпрос. 

Момичетата, които не обичат посещенията при денталния лекар, 

представляват 27.13±2.77% и са почти двойно повече от момчетата - 15.89±2.28%. 

Децата, които не могат да преценят нагласата си за преглед, разпределени по 
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пол, са съответно 5.81±1.46% за момчета и 6.20±1.50% - за момичета. По данни от 

литературата, че момчетата се страхуват повече в денталния кабинет и в 

противоречие с резултатите в настоящото проучване, полът на децата не е 

фактор за позитивната им нагласа към техния дентален лекар P>0.05. 

 Въпрос 4, зададен на детето - „Миеш ли редовно зъбите си?”, дава 

допълнителна възможност за изследване на информираността и в двете посоки – 

дете - ЛДМ. Резултатите са представени графично на Диаграма 4: 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

не да

момче

момиче
%

 

Диаграма 4. Разпределение на децата по пол и редовно миене на зъбите 

 От 259 проучвани деца, 246 (94.98±1.36%) мият редовно зъбите си, а за 

останалите 13 (5.02±1.36%) измиването на зъбите не е регулярно. 

Разпределението на децата по пол, представено на Диаграма 4 показва близки 

относителни дялове за момчетата (44.02±3.08%) и за момичетата (50.97±3.11%), 

които мият редовно зъбите си. Въпреки изразеното различие за поддържане на 

оралната хигиена P<0.05, неизвестни остават причините, поради които 5.02±1.36% 

от децата не мият често зъбите си. Това дава основание да се отчете 

необходимостта от повишаване на информираността в семейството и 

задълбочаване на възпитателната роля на ЛДМ. 

III.3. Сътрудничество на детето в лечебния процес 

Решението да участва активно в ОЛ, взето от самото дете предполага 

добро ниво на информираност. Редица фактори повлияват отношението към ОЛ:  
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1. Взаимоотношения „лекар – пациент”, семейство, училище, приятели; 

2. Отношение на пациента към тежестта на клиничния проблем; 

3. Вярата на пациента, че лечението ще бъде ефективно; 

4. Очакванията за успеха и ползите от лечението; 

5. Съществени за пациента събития, като абитуриентския бал, напр.; 

6. Важни за пациента личности. 

В настоящото проучване се потърси връзката между кооперативността на 

детето, в резултат и от възпитанието в семейството и желанието за ОЛ. 

 На въпрос 6 от анкетната карта на детето „Ти, би ли носил ортодонтски 

апарат?“, резултатите са представени графично на Диаграма 5: 
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        Диаграма 5. Разпределение на децата по пол и тяхното желание за ОЛ 

Снемаемите ортодонтски апарати са предпочитани от децата (32.56±2.92%) 

в сравнение с брекетите (22.09±2.58%) по данни от извадката. Прави впечатление 

относителният дял на тези, които не искат да се лекуват (11.24±1.97%). За 

съжаление групата на децата, които не са взели решение за ОЛ е най-голяма 

(29.84±2.85%). Най-малък е относителният дял на децата, които се лекуват 

(4.26±1.26%) в момента. Получените данни дават основание да се заключи, че 

58.91±3.06% от децата са позитивно настроени и имат желание за лечение. Това 

показва, че с нарастване на информираността от ЛДМ се повишава и мотивацията 
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на децата. Изводът в настоящото проучване се потвърждава и от изнесените 

резултати в чуждата литература. 

Информираността и познанието играят решителна роля при формиране и 

възпитаване на здравни знания и навици, а при мотивирано лечение се постигат 

високи функционални резултати, представени графично на Диаграма 6: 
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 Диаграма 6. Осъзнатата потребност и начин на лечение при децата 

От Диаграма 6 е видно, че най-висока е осъзнатата потребност, която 

зависи от самото дете и се отнася до лечение със снемаеми ортодонтски апарати, 

в сравнение с останалите групи (53.57±5.44%). Прави впечатление, че независимо 

от начина на лечение най-значимо е решението, взето от самото дете P=0.01 

–12 годишните деца е най-съпричастната и най – 

 

При децата, които предпочитат да се лекуват с брекети, окончателното 

решение се взима от родителите в 25.88±4.75% от случаите. Неблагоприятен  е 

фактът, че независимо от инициираното лечение с ФОА, 12.28±4.35% не са 

убедени в правилността на това решение или им липсва мотивация да продължат 

лечението си. Отново изпъква негативизмът при взимане на решение за лечение, 

тъй като прави впечатление, че групите, които „не искат да се лекуват”, „не са 

мислили по въпроса” или „не знаят дали си струва” са представени от 38.85±3.02% 

от децата. Ако при благоприятни финансови обстоятелства тази нагласа се изрази 
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в лечение, ортодонтът ще срещне трудност с поддържане на мотивацията на 

детето.  

III.4. Оценка на функцията и естетиката посредством IOTD и DAI 

 Клиничният подход сам по себе си е недостатъчен и е очевидно, че 

потребността от ортодонтско лечение трябва да се основава и на мнението на 

пациента. Децата, които участват в проучването са анализирани не само по пол, 

но и по възраст за разпределението на ЗЧД. Степените на малоклузия са 

прегрупирани като „леки“, „средни“ и „тежки“ отклонения.  Данните са представени 

графично на Диаграма 7: 
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Диаграма 7. Разпределение на децата по възраст и степен на 

малоклузията 

Представените данни показват едно по – широко разпространение на 

леките отклонения за 10 – годишните – 20.0±3.44%; за 11 – годишните – 

12.59±2.86%; за 14 – годишните – 11.85±2.78%; за 15 – годишните - 12.59±2.86% и 

за 16 – годишните – 9.63±2.54% от всички регистрирани отклонения за 

съответната възрастова група. При средните отклонения най – високи са 

относителните дялове за 14 – годишните – 14.29±3.53%; 16 – годишните – 

16.33±3.73% и за 18 – годишните – 18.37±3.91%. Получените данни дават 

основание за насочване вниманието на ЛДМ и институциите към възрастовите 

групи с проблеми. Наблюдаваните различия по възраст са сигнификантни P=0.04. 
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III.5. Информираност, ползи и очаквания на детето от ортодонтското 

лечение 

Информацията към пациента може да бъде подадена в писмен или устен 

вид. Съвремието предполага това да става и on-line. Оценката на 

информираността при децата е необходима, за да не се допуснат различия в 

очакванията за крайния резултат от ОЛ между пациент и лекар. Този процес на 

обмен на новости и значими факти, не е свързан по никакъв начин с болка или 

неприятни усещания за пациента. Голямо е предимството за пациентите ако 

практикуващите ортодонти предоставят информация за тяхния случай онлайн, на 

момента.  Данни за освободеността на децата по пол при задаване на въпроси 

към денталния лекар са представени графично на Диаграма 8: 
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Диаграма 8. Разпределение на относителните дялове по пол на 

децата и неудобството да задават въпроси на денталния си лекар 

 И момчетата (85.12±3.24%), и момичетата (90.51±2.50%) не се притесняват 

от различната обстановка в денталния кабинет или от личността на лекаря, за да 

задават въпросите, които ги интересуват. Не се установи статистически значима 

разлика между тях по пол P>0.05 (2=16.15, df=22). При анализиране на 

резултатите по този въпрос се установи, че денталният лекар няма проблеми да 

мотивира децата за консултация и провеждане на ОЛ. 

 III.6. Мотивация на детето при избор на ортодонтско лечение 

Мотивите за предприемане на ОЛ са както от здравно – рационално, така и от 

естетическо естество. При анализиране на мотивацията на детето влияние оказват 
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и мотиви от социално – психологическо естество. На въпрос 9 от анкетната карта 

към детето „Какво би попречило да носиш ортодонтски апарат“ резултатите от 

получените данни са представени визуално на Диаграма 9: 

 
 

Диаграма 9. Социални аспекти на причините, компрометиращи 

инициирането и провеждането на ОЛ 

При различни проучвания е установено, че различните личностни модели на 

подражание от пациента са причина децата да настояват за провеждане на ОЛ. 

Резултатите на Диаграма 9 показват, че момичетата в извадката са по – 

настоятелни (24.82±3.69%) от момчетата (21.49±3.73%) при този избор. Втората по 

големина група е тази на децата, самоопределили се без ортодонтски проблеми. 

Много близки са относителните дялове при момчетата (19.83±3.63%) и 

момичетата (19.71±3.40%). Твърде високи обаче са относителните дялове за 

момчетата (17.36±3.44%) и за момичетата (18.98±3.35%), чиято доминанта, 

свързана с провеждане на ОЛ е страхът. Този резултат дава основание да се 

предположи ниската информираност на тази група, тъй като е известно, че ОЛ 

може да бъде причина за дискомфорт, отколкото за болка. 

 Възпитаването и образоването на детето по проблемите на оралното 

здраве създава възможности за предпазването и укрепването му. В този активен 
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процес, обществото има много важни форми на участие, включително и споделяне 

на отговорността. На въпрос 15 към детето: „Кой е отговорен за здравето на 

твоите зъби?“ данните са представени визуално на Диаграма 10:  
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 Диаграма 10. За споделената отговорност според децата 

 Наблюдава се статистически значима разлика за двата пола P=0.12 

(2=5.77) по отношение на мнението им за споделената отговорност при 

ортодонтско лечение. Отговорността на денталния лекар според момичетата 

(18.12±3.28%) е по - висока спрямо тази, която са дали за родителите си 

9.42±2.49%.  Здравното поведение, което близките до индивида среди формира, 

се осъществява постепенно, адаптивно и рационално, тъй като е извършвано без 

принуда – то е въпрос на личен избор от детето. 

 

ГЛАВА IV 

ПРОУЧВАНЕ НА ЗДРАВНАТА ИНФОРМИРАНОСТ НА РОДИТЕЛИ ОТ 

ГРАД ПЛОВДИВ ПРИ ИЗБОР НА ОРТОДОНТСКО ЛЕЧЕНИЕ ЗА ТЕХНИТЕ ДЕЦА 

IV.1. Социално-демографска характеристика на родителите 

IV.1.1. Разпределение по пол и местоживеене 

Поставената задача за анализ на потребностите от ортодонтско лечение 

при децата изисква определяне нивото на информираност, компетентност и 
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мотивация на родителите (n=213). На Таблица 2 е представено разпределението 

по пол и възраст за родителите: 

Таблица 2. Социално-демографска характеристика на родителите 

Данните показват, че майките (78.87±2.80%) са взели по-голямо участие в 

проучването спрямо бащите (21.13±2.80%). В най-младата възрастова група под 

35 години попадат 13.15±2.32% от всички родители. Прави впечатление, че 

относителният дял на бащите за тази възраст е едва 1.41±0.81%, докато майките, 

взели участие в проучването са 11.74±2.21%. Определи се статистически значимо 

различие по пол, във възрастта на родителите под 35 години при P<0.05 (u=4.40), 

като фактор за избор на ортодонтско лечение. Близо една трета от майките са в 

много активна възраст - 36-40 години. Относителният дял на тази група е 

32.39±3.21%. В същата възраст, бащите, които взимат участие в проучването са 

едва 9.39±2.0%. Установява се статистически значима разлика в двата 

относителни дяла на родителите във възрастта 36–40 години. Известна е 

концепцията за по-добро сътрудничество и успех при децата, чиито майки 

упражняват контрол и активно спазват съветите на ЛДМ. Този подход в 

семейството има положително въздействие върху мотивацията на детето да 

сътрудничи и крайния ефект от лечението.  

Разпределението на относителните дялове на родителите по социални 

групи е представено на Диаграма 11: 

Възраст (години) 

Мъже  Жени  Общо 

n % Sp n % Sp n % Sp 

<35 3 1.41 0.81 25 11.74 2.21 28 13.15 2.32 

36-40 20 9.39 2.00 69 32.39 3.21 89 41.78 3.38 

41-45 15 7.04 1.75 52 24.41 2.94 67 31.46 3.18 

46+ 7 3.29 1.22 22 10.33 2.09 29 13.62 2.35 

Общо 45 21.13 2.80 168 78.87 2.80 213 100.00 - 
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Диаграма 11. Професия на родителите 

При анализа на резултатите, бащите са представени с различни 

професионални групи. А именно, от работници (27.96±3.09%), свободни професии 

(31.28±3.19%) и безработни (29.38±3.14%) – групи, много близки по относителен 

дял. Близо една трета от взелите участие в проучването бащи са безработни, 

което прогностично затруднява провеждането на ОЛ поради финансови причини. 

От всички 214 анкетирани бащи - 7.58±1.82% са служащи, земеделците са 

3.79±1.31%, а тези с друга професия - едва 1.90±0.94%. При майките, които са 

работнички и тези със свободни професии, относителните дялове са съответно - 

26.64±3.02% и 27.10±3.04%. Служащите майки са 16.82±2.56%, а земеделците - 

едва 2.80±1.13%. Прави впечатление високият относителен дял на тези майки, 

които са се самоопределили най-общо с понятието „други”, без да конкретизират – 

20.09±2.74%. Видно е различието при безработните майки (6.54±1.69%) и бащи 

(29.38±3.14%), като наблюдаваното разпределение по професии не потвърждава 

H0, P<0.05 (2=66.09, df=5). В извадката не са попаднали пенсионери, най – 

вероятно поради малката възраст на децата и размера на извадката. 

При анализиране данните за образователното ниво на родителите  правят 

впечатление високите относителни дялове на майките (59.07±3.35%) и на бащите 

(47.44±3.41%), които са магистри. Представени са визуално на Диаграма 12: 
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Диаграма 12. Образователно ниво на родителите 

 При сравняване на двата относителни дяла се наблюдава статистически 

значимо различие в полза на по-образованите майки при P<0.05 (u=2.43). Другата 

голяма група е тази със средно образование и за майките – 28.84±3.09%, и за 

бащите – 34.88±3.25%. Няма различие между бакалаврите – майки и бакалаврите 

– бащи при P>0.05 (u=1.69). Най-малка и равна по относителен дял за майките и 

бащите е групата на хората с „основно” образование – 1.40±0.80%.  

 IV.2. Анализ на информираността на родителите относно същността на 

ортодонтското лечение 

 Представените по - долу въпроси са поставени на родителите, за да се 

оцени здравната им информираност при избора на ортодонтско лечение за 

техните деца. 

 На въпрос 12 – „Знаете ли с какво се занимава ортодонтът?“, информирани 

за професията са 96.70±1.23% от проучваните родители, а само 3.30±1.23% 

отговарят, че не знаят. Направена е съпоставка и по пол, за да се провери дали 

резултатите в изследването повтарят изнесеното в научната литература. От друга 

страна, интерес представлява кой, бащите или майките са по – осведомената 

група по този въпрос, представени на Диаграма 13: 



25 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

бащи майки

информирани

неинформирани

%

 

 Диаграма 13. Информираност на родителите относно същността 

на професията ортодонт в зависимост от пола 

 От всички респонденти, тези които не знаят какви са професионалните 

характеристики на ортодонта, са 3.30±1.23%. Разпределението по пол за тази 

група спрямо всички останали родители е 0.47±0.47% - за бащите и 2.83±1.14% - 

за майките. Бащите, които са запознати със същността на професията ортодонт, 

са 20.75±2.79%, а информираните майки са 75.94±2.94%. За да се прецени 

осведомеността на родителите по пол относно мнението им за особеностите на 

ортодонтския труд предварително са заложени противоречиви отговори към 

въпроса. Резултатите са представени на Диаграма 14: 
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 Диаграма 14. Мнение на родителите, разпределени по пол за 

спецификата на ортодонтския труд 
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Бащите, които знаят, че ортодонтът лекува ЗЧД - 95.35±3.21%, са малко 

повече от майките, отговорили на въпроса „С какво се занимава ортодонтът?” – 

92.45±2.09%. След направената статистическа проверка се установи, че полът не 

е фактор за информираността на родителите относно квалификациите на 

ортодонта, P>0.05 (2=4.71). Анализът показва също, че 4.65±3.21% от бащите, 

както и 1.26±0.88% от майките смятат, че ортодонтът екстрахира зъби; а само за 

майките – 5.03±1.73% - изгражда обтурации или има и друга квалификация – 

1.26±0.88%. Тези резултати определят нивото на информираност, но полът не е 

фактор P>0.05 (Fisher’s exact test, P=0.74). В следствие може да се обобщи, че 

родителите са достатъчно информирани за спецификата на труда на ортодонта.  

IV.2.1. Предишен ортодонтски опит на родителите 

Ортодонтският опит на родителите е цитиран от много изследователи като 

положителен прогностичен фактор и основа за очакваните ползи от лечението. От 

всички родители, бащите, лекувани като деца са 6.57±1.70%, а 14.55±2.42% - не са 

консултирани или лекувани за ЗЧДА в детството си. Майките, на които е 

проведено лечение в миналото са 32.86±3.22%, а тези които не са посещавали 

ортодонтски кабинет като деца, са най-голямата група от всички – 46.01±3.42%. 

Установи се статистическо значимо различие по пол за родителите, които не са 

лекувани в детството им P<0.05 (u=7.52). Този резултат определя майките като по 

- опитната група и потвърждава известното в научната литература. В проучването 

са попаднали нелекувани родители, които не са запознати с пропуснатите ползи за 

децата им. 

IV.3. Информираност, ползи и очаквания, съобщени от родителите. 

Социално значение на медиите за избора* 

 Анализирана е не само информираността на родителите, но и отношението 

им към отговорността при иницииране на лечението.  

 На въпрос 33 – „Попълвали ли сте някога декларация за информирано 

съгласие в денталния кабинет, който посещавате?“ респондентите отговарят, че 

декларацията за информирано съгласие е подписана едва от 22.07±2.84%. На 

останалите родители (77.93±2.84%) не им е предлагана такава форма, което дава 
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основание да се обобщи, че и денталният лекар, и пациентите не си знаят правата 

и/или не искат да бъдат информирани. 

 При анализ на данните за достатъчност на информацията, получена от 

хората, попаднали в извадката, прави впечатление, че 54.46±3.41% са доволните, 

а 33.33±3.23% съобщават, че не се чувстват осведомени по въпросите, които 

касаят личното им здраве. Според 12.21±2.24% от родителите, те не са се 

задълбочили върху факта дали са получили необходимите им сведения. При 

сравняване отговорите на двата пола по този въпрос се установява, че мъжете са 

по - доволни от получените знания в 68.89±6.90% от случаите, а жените – в 

50.60±3.86%. Не са получили достатъчно сведения и познания по отношение на 

здравните си проблеми 17.78±5.70% от мъжете и 37.50±3.74% от жените. В 

групата, която нямат отношение по въпроса влизат 13.33±5.07% от мъжете и 

11.90±2.50% от жените. Не се установи статистически значима разлика по този 

въпрос за двата пола, P=0.04 (2=6.38, df=2).  

 Резултатите от проучване на достатъчната информация, която родителите 

получават в денталния кабинет показват, че основна роля за знанията на 

родителите и тяхното надграждане има ЛДМ. Тази положителна тенденция дава 

възможност да се обобщи, че родителите разчитат на личния контакт с ЛДМ. 

Неговата компетентност е търсена преди други „анонимни“ източници. Денталният 

лекар разполага с твърде ограничено време, но подава информацията в 

концентриран вид. Освен това не търси търговски интереси, както често се случва 

с подадената информация в интернет. 

 IV.3.1. Очаквания на родителите за ползите от ортодонтското лечение 

на тяхното дете 

 Проучено е мнението на родителите с въпрос за информираността и 

мотивацията им при избор на ортодонтско лечение. С помощта на въпрос 14 – 

„Какво очаквате от ортодонтското лечение на Вашето дете?“ се търси 

предварителната оценка на родителите за това, какво не харесват в усмивката на 

детето си и какво най – много биха искали да се промени. Резултатите са 

представени графично на Диаграма 15: 
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 Диаграма 15. Очаквания на родителите за положителна промяна 

след ортодонтското лечение на детето им 

 Съдействието на родителите в цялостния процес на ОЛе осъществим и 

устойчив подход. Това показва необходимостта от търсене на модели за 

подобряване на колаборацията между деца, родители, ЛДМ и ортодонта и 

потвърждава основната хипотеза, че децата до 18 години и техните родители 

нямат необходимата здравна информация и мотивация за превенция от ЗЧД. 

 IV.3.2. Социално значение на медиите за избора 

 Поставена бе задача на анкетираните да оценят социалните мрежи за 

подобряване на информираността. Данните са представени на Диаграма 16: 
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 Диаграма 16. Избор на социална мрежа за подобряване 

информираността на родителите 
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При обсъждане на резултатите правят впечатление високите относителни 

дялове и за двата пола на родителите, които ползват „YouTube” с подобна цел. 

Видеосподелянето и данните, получени през „YouTube” са предпочитан начин за 

информираност от бащите – 33.33±9.07%, в сравнение с майките – 16.00±3.67%. 

За въпросите, свързани с оралното здраве, майките 23.00±4.21% намират по-

подробна информация във „Facebook”, отколкото бащите – 11.11±6.05%.  

 IV.5. Теоретичен модел на съгласие при избор на ортодонтско лечение 

 Ортодонтското лечение включва усилията на две групи участници в един 

процес, който трябва да завърши с удовлетвореност и на двете страни. 

 

Диаграма 17. Път на съгласието на детето в ортодонтското лечение 
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ГЛАВА V 

ПРОУЧВАНЕ РОЛЯТА НА ДЕНТАЛНИЯ ЛЕКАР ЗА МОТИВАЦИЯ И 

КОНСУЛТАЦИЯ НА ДЕЦАТА ЗА ОРТОДОНТСКО ЛЕЧЕНИЕ 

V.1. Социално-демографска характеристика на денталните лекари 

Поставената задача за проучване ролята на денталния лекар, изисква 

определяне на подхода му при детето, с потребност от ортодонтско лечение. В 

този смисъл социално – демографската характеристика на ЛДМ има отношение 

към цялостния процес на осмисляне, осъзнаване и провеждане на ОЛ.  

Изследвано е разпределението на денталните лекари по пол. В извадката 

(n=124) мъжете са 34.68±4.27%, а жените - 65.30±4.27%. Изчисленият критерий 

u=5.07 при P<0.05 показва, че е налице полово обособено предпочитание към 

денталната медицина като избор на професионално развитие за жените. 

 Формираните три възрастови групи дентални лекари са: 25-39 - годишни – 

45.97±4.48%; 40-59 – годишни - 45.97±4.48% и над 60 години – 8.06±2.45%. 

Данните са представени на Диаграма 18: 
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 Диаграма 18. Разпределение на денталните лекари по възраст 

 Констатираната статистически значима разлика в относителните дялове на 

двете възрастови групи при P<0.001 (u=7.43) потвърждава схващането, че сред 

денталните лекари се наблюдава по-голяма трудова заетост при младите хора. 

Прави впечатление, че възрастовите групи на денталните лекари – 25-39 -годишни 

и 40–59 - годишни са равни по относителен дял. Ето защо, в настоящото 
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проучване възрастта на денталните лекари не е фактор за по-добрата 

информираност и мотивация на пациента, P>0.05. 

 На въпрос 3, който касае професионалния стаж на лекарите по дентална 

медицина са получени следните данни: до 5 години трудов стаж имат 20.97±3.66% 

от денталните лекари; от 5-15 години са ангажирани 26.61±3.97% и над 15 години 

трудов стаж са заявили 52.42±4.48%. 

 При тестване на фактора трудов стаж се наблюдава очаквана 

закономерност - с нарастване на възрастта на анкетираните дентални лекари 

нарастват и годините трудов стаж.  

V.2. Други професионални характеристики на денталните лекари 

 Въпрос 4 – „Смятате ли, че е необходимо в училищата да има дентални 

кабинети?“, предопределя възможността ЛДМ да профилактира ЗЧД и да насочва 

децата за консултация с ортодонт. Запитаните дентални лекари, отговарят с „да” в 

60.66±4.42% от случаите, а 39.34±4.42% отговарят с „не”. 

 Въпреки, че много от пациентите съвестно изпълняват препоръките на 

своите дентални лекари (70.20±4.11%), неблагоприятен остава фактът, че почти 

една трета не се вслушват в инструкциите им (29.80±4.11%). Този резултат дава 

основание да се оформи негативна оценка за здравната образованост на 

пациента, тъй като невъзприемането на съветите по време на лечение вреди само 

и единствено на самия пациент P<0.05. 

 V.3. Нагласи на денталния лекар относно ортодонтското лечение 

Проучено е мнението на денталните лекари относно нагласите, трудностите 

и очакванията им от ортодонтското лечение на техните пациенти. По данни от 

настоящото проучване не всички анкетирани дентални лекари провеждат ОЛ. 

Само 15.32±3.23% лекуват деца със ЗЧД; тези, които не лекуват са 84.68±3.23%. В 

извадката са попаднали дентални лекари с различни специалности. От 124 

дентални лекари, отговорили на въпроса, само 3.31±1.63% притежават 

специалност ортодонтия. Разпределението на останалите дентални лекари е 

както следва: със специалност „обща дентална медицина“ са 30.58±4.19%; с 

„оперативно зъболечение и ендодонтия“ - 4.13±1.81%; с „орална хирургия“ са 

5.79±2.12%; с „детска дентална медицина“ са 4.13±1.81%; с „протетична дентална 
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медицина“ са 3.31±1.63% и без специалност са 48.76±4.54%. При обсъждане на 

получените резултати, негативен за информираността на пациентите е резултатът 

на висок относителен дял на дентални лекари без специалност P=0.001. 

V.3.1. Предпочитания на денталния лекар към възрастта на пациента 

Денталните лекари са проучени за предпочитания към възрастта на 

пациентите, които лекуват. Предимно с деца работят 8.06±2.45%, а с възрастни - 

41.13±4.42%. За останалите ЛДМ не съществуват предпочитания спрямо 

особеностите на пациенти с различна възрастова характеристика - 50.81±4.49%. 

В заключение може да се обобщи, че специфичността на ортодонтското 

лечение при диагностициране, анализ и клинична дейност са твърде различни от 

длъжностната характеристика на ЛДМ. Това определя и липсата на интерес за 

провеждане на ОЛ в денталните практики. Резултатите са видни на Диаграма 19: 
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Диаграма 19. Разпределение на ЛДМ, които провеждат ортодонтско 
лечение и изборът им на пациенти с различна възраст 

Анализът показва статистически значима разлика между групата на 

денталните лекари, които лекуват деца и останалите две групи P=0.01 (2=8.87). 

Предположението, че денталните лекари, които лекуват възрастни пациенти и не 

провеждат ортодонтско лечение заради самата възраст, не е статистически 

значимо, тъй като съвременната ортодонтия предполага лечение и в по-късна 

възраст. Видно е, че индивидуалността на всеки дентален лекар и деликатността 

на ортодонтската специалност определят личните предпочитания за лечение. 
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По данни на литературата ролята на ЛДМ е да подкрепя и разбира 

пациента, да му вдъхва кураж и увереност по време на лечение. Данните за 

позитивната нагласа на ЛДМ при справяне с трудностите са видни на Диаграма 20: 
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Диаграма 20. Емпатия от страна на денталния лекар при трудни за 

пациента емоционални състояния 

 В групата на ДЛ с трудов стаж до 5 години относителният дял на 

състрадателните дентални лекари е 53.85±9.78%. Зъболекарите, които работят 

между 5 и 15 години разбират дори по-добре своите пациенти и са 57.58±8.60%. 

Въпреки тези малки различия в подкрепата на денталните лекари, 

представените графично данни на Диаграма 19 показват, че подкрепата и 

съпричастността на денталния лекар към емоционалното състояние пациента на 

пациента по време на лечение не зависи от продължителността на трудовия стаж, 

P>0.05. Този етичен аспект във взаимоотношенията дентален лекар-пациент се 

моделира още по време на следването им, а се възпитава в семейството. 

V.4. Проучване мотивацията на денталните лекари за насочване на 

пациентите за консултация 

 Както в медицината, така и в денталната медицина е особено важно 

пациентите да получат навременна и подходяща консултация. Това подпомага 

точно поставяне на диагноза и провеждане на подходящо лечение. 

 Според наредба № 52 на МЗ от 26 ноември 2010 г. за утвърждаване на 

медицински стандарт „ортодонтия”: 
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„1.1.3.1.2. Лекар по дентална медицина без призната специалност по ортодонтия (ЛДМБПСО) 

осъществява: а) първична профилактика на ЗЧДА б) лечение на леки ЗЧД от I клас без екстракции в) 

диагностика на ЗЧДА и насочване за лечение към лекар по дентална медицина с призната 

специалност по ортодонтия.”[245]. 

 Общопрактикуващите дентални лекари в настоящото проучване бяха 

изследвани за това, в коя от тези три групи попадат. От всички дентални лекари 

(n=124), само 15.32±3.23% лекуват деца със ЗЧД; тези, които не провеждат ОЛ са 

84.68±3.23%. От особен нтерес е дали тези дентални лекари, които провеждат 

ортодонтско лечение, извършват същевременно и профилактика на ЗЧД. 

Обработените данни са представени графично на Диаграма 21: 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

провеждат ОЛ не провеждат ОЛ

с първична ЗЧД 
профилактика

без първична ЗЧД 
профилактика

%

 
Диаграма 21. Разпределение по относителни дялове на 

общопрактикуващите ДЛ, които лекуват и профилактират ЗЧД 
Налице е изразено статистическо различие в групите на денталните лекари 

по отношение на провеждането на ортодонтско лечение и извършвана първична 

профилактика на ЗЧД, P<0.05. 

В един конкурентен пазар е напълно възможно пациентите да не бъдат 

насочени за консултация по обективни финансови причини. В настоящото 

проучване денталните лекари са разпитани дали насочват пациентите си за 

консултация. Данните са представени графично на Диаграма 22: 
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Диаграма 22. Разпределение на общопрактикуващите ДЛ да 
провеждат ОЛ и да насочват децата за консултация 

Мотивацията на денталните лекари, които провеждат ортодонтско лечение и 

насочват детето за консултация със специалист, се определя от доверието, което 

те искат да постигнат в работата. В тази група попадат 9.09±2.61% от всички 

дентални лекари, взели участие в проучването. Непонятен обаче остава 

резултатът, при който лекарите не извършват ортодонтски услуги, но и не 

настояват за консултация на своите пациенти с ортодонт - 23.14±3.83%. Вероятно 

този резултат в групата се дължи на липсата на умения и всякакъв интерес за 

диагностициране на ЗЧД. Налице е статистическо различие за разбирането на 

денталния лекар относно важността на малките отклонения и провеждането на 

консултация с ортодонт P<0.05. 

 

ГЛАВА VI 

VI. АПРОБИРАНЕ НА МЕТОД ЗА ОЦЕНКА НА МОТИВАЦИЯТА ПРИ ДЕЦА 

И РОДИТЕЛИ С Q - МЕТОДОЛОГИЯ 

VI.1. Q-методология за изследване на мотивацията при ортодонтско 

лечение на деца от град Пловдив 

Мотивацията, сътрудничеството и съгласието са определящите успеха на 

ОЛ фактори. Здравната информираност е в основата на по – добрата мотивация 
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на пациента. Настоящото проучване е първото в България, при което се използва 

Q – методология за изследване и оценка на факторите при ОЛ.  

Първата стъпка включва интервю и децата избират от предложените им 50 

становища, впоследствие, според тях някои отпадат и остават 30. Групирани по 

важност, тези, които се отнасят най - близо са отбелязани с +4, неутралната зона с 

0, а най – далеч с -4 спрямо усещанията им за необходимост от ОЛ. Изгражда се Q 

– матрица след интервюта на 10 деца, на възраст 7 години. Възможностите за 

избор са представени на Диаграма 23: 
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Диаграма 23. Q-матрица и сортиране на 30 карти за изследване 

факторите за мотивация на деца при ортодонтско лечение 

В резултат на дефинираните 4 основни фактори за избор на ортодонтско 

лечение при децата е изведен модел, който описва инициирането и основните 

зависимости от мотивацията за провеждането му, представен на Диаграма 24: 
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Диаграма 24. Модел за избор на ортодонтско лечение, в зависимост от 

мотивацията на децата 

Собственият избор на детето да се подложи на ортодонтско лечение 

включва различни нюанси на основните категории, представени на Диаграма 24. 

Дори резултантната категория „Избор на ортодонтско лечение” се основава на 

няколко подкатегории: 

 Фокусиране върху денталната визия 

Фокусирането или взирането в зъбите представлява особен интерес за 

проучването. Според редица изследователи на оралното здраве и естетиката, 

това е първото нещо, което се забелязва у другия човек и буди уважение и 

харесване дори на сексуална основа. Други стигат по – далеч, отбелязвайки, че 

социалната привлекателност при младите хора се повлиява положително от 

дентофациалната визия. 
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VI.2. Q-методология за изследване на мотивацията при ортодонтско 

лечение на родителите, чиито деца участват в проучването 

Q – матрицата за родителите, с 30 определени от тях становища в 7 

категории е представена на Диаграма 25: 
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Диаграма 25. Q-матрица за изследване факторите за мотивация на 

родителите при ортодонтското лечение на техните деца 

VI.3. Сравнение на резултатите при деца и родители от проведените Q-

методологии за изследване на мотивацията при ортодонтско лечение  

Оценката на мотивацията за активно търсене на ортодонтското лечение е в 

основата на оптималното му провеждане. Подобряването на външния вид и 

постигане на функционално орално здраве са важните мотиви при ортодонтското 

лечение. Доказано е, че социалните и културни фактори също влияят на 

усещането за потребност. Вследствие на повишената иинформираност, търсенето 

на ортодонтски услуги значително се увеличи.Зависимостите при някои 

съществени фактори за детето и родителите са представени в Таблица 3: 
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Таблица 3. Сравнение на факторите при деца и родители за значението 

на мотивацията при ОЛ 

Фактори Деца  Фактори Родители 

„Естетика и социална 
реализация“ и мотивация 

rxy=0.81, (P<0.01) „Очаквание за 
позитивни 
резултати от ОЛ“  

rxy=0.91, (P<0.01) 

„Естетика и осъзнатата 
небходимост“ и мотивация 

rxy=0.78, (P<0.01) „На социалната 
среда“ 

rxy=0.91, (P<0.01) 

„Стремеж към 
съвършенство“ и 
мотивация 

rxy=0.60, (P<0.01) „Естетика и 
осъзната 
необходимост“ 

rxy=0.81, (P<0.01) 

„Естетика и значение на 
чуждото мнение“ и 
мотивация 

rxy=0.42, (P<0.01) „На 
информирания 
избор“ 

rxy=0.79, (P<0.01) 

В настоящото проучване мотивацията на майката е по- висока от тази на 

детето и е причина за провеждане на ОЛ. Родителите взимат окончателното 

решение, въпреки че мотивите им се различават от тези на детето. Формираните 

четири фактора съвпадат при значението на „Естетика и осъзнатата небходимост“ 

и за двете групи, като мотивацията е по – висока при родителите (P=0.001). От 

гледна точка на родителите, най – важната причина за потребност от ортодонтско 

лечение е естетиката и затова техните очаквания за резултатите от лечението са 

позитивни - rxy=0.91 (P=0.001). Разбирането на детето за естетика е прагматично и 

има отношение към социалната реализация r 
xy

 = 0.81 (P<0.01). Влиянието на 

социалните стереотипи, основани на вида на лицето са мотивиращ фактор както 

при родителите, така и при децата за започване на лечение. Децата обаче нямат 

пълното разбиране за влиянието на приятелския им кръг, социалните норми, 

красотата и др. и дори го отричат.  

В сравнение с добре познатите инструменти, които се  използват при ОЛ, 

Q – методологията съдържа много характеристики като качествен, иновативен 

инструмент за оценка на субективни фактори, каквито са информираността и 

мотивацията. Така проблемите се изследват в дълбочина, а вътрешният свят на 

личността става по - разбираем за изследователите на оралното здраве. 
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Изводи  

 

1. В настоящото проучване е изразена положителната нагласа на децата към 

личността на ЛДМ. 

 

2. Децата показват висока информираност и желание за опазване на личното 

здраве. Наблюдава се статистическо различие по пол за мнението на 

децата при споделената отговорност за опазване на оралното здраве. 

 

3. Информираността подобрява възможностите на децата за оптимално 

лечение. 

 

4. Ползите от ортодонтското лечение са комплексни и в различни направления 

според разбиранията на родителите. 

 

5. Родителите нямат необходимата здравна информация и мотивация за 

превенция от зъбно-челюстни деформации и аномалии, както и за активно 

търсене на ортодонтска помощ. Липсва качествена комуникация и 

сътрудничество между ЛДМ и родителите. 

 

6. Лекарите по дентална медицина не са мотивирани да насочват своите 

пациенти за консултация и профилактика на ЗЧД. Това определя 

необходимостта от създаване на програма за обучение в денталните 

кабинети. 

 

7. Чрез Q – методологията са определени факторът „Естетика и значение на 

чуждото мнение“ за децата и факторът „Естетика и осъзната потребност“ за 

родителите като съществени за мотивацията при ортодонтско лечение. 
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Препоръки и предложения 

 

Въз основа на конкретните резултати, получени при проведеното 

проучване е необходимо да се направят препоръки към следните целеви 

групи, с цел преодоляване на различията в информираността им по 

отношение избор и необходимост от ортодонтско лечение: 

 

1. Към родителите: 

 Да бъдат положителен пример за своите деца при спазване на 

лична орална хигиена; 

 Да потърсят консултация със специалист до 7 годишната възраст 

на детето; 

 Да обърнат внимание на употребата на биберони, залъгалки, както 

и на вредни навици  и да се насочат към ортодонт за ОЛ; 

 Да подкрепят детето при активно лечение с ОА и да спазват 

дадените от специалиста инструкции. 

 

2. Към денталните лекари: 

Съвременните дентални лекари трябва да приемат ролята си на 

промотори и да приемат идеята, че подобрявайки оралното здраве на 

своите пациенти, те печелят доверието им.  

 Да не се опитват да разрешават проблеми, които не са им в 

компетенцията 

 Да се стремят да информират своите пациенти, не само за 

новостите в съвременното дентално лечение, но и да ги  

възпитават в елементарни хигиенни навици 

 Да дискутират проблеми, свързани с оралното здраве на детето 

 Да насочват детето за консултация с ортодонт преди 7 – 

годишната му възраст 

 Да го поощряват 
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 Да възпитават цялото семейство в ЛОХ 

 Да информират децата и възрастнитеза вредата от 

нерационалното хранене и употребата на газирани напитки 

3. Към БЗС: 

 Следдипломното обучение на денталните лекари да включва 

лекции, насочени към профилактика  ипревенция на оралното 

здраве от ЗЧДА 

 Да изисква от денталните лекари в извънболничната помощ 

извършване на профилактични дейности, насочени към децата 

 Да разработва и въвежда програми за профилактика на децата 

4. Към НЗОК: 

 Децата до 18 години да имат право на безплатна консултация от 

ортодонт, след издаване на направление от дентален лекар 

 Да се създадат механизми за финансиране на ортодонтското 

лечение към задължителното здравно осигуряване, при които 

детето в зависимост от ИОТД да ползва различни пакети отстъпки, 

лизингово финансиране или пълно финансиране на лечението. 

Еднократно, през целия живот. 

 

Приноси 

С настоящия труд за първи път е направен опит да се изследват три страни, 

имащи отношение към осъществяване на ортодонтското лечение. Анализът на 

проблема ще доведе до обединяване на усилията на трите групи за опазване на 

оралното здраве на децата.  

Направена е комплексна оценка на факторите, които влияят върху 

информираността и мотивацията на деца и родители при избор на ортодонтско 

лечение. 

Подобно целенасочено проучване за оценка на субективни фактори на 

оралното здраве като здравна информираност и мотивация се прави за първи път 

у нас чрез инструментариума на Q-методологията. 
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