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АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ 

ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „ДЕТСКА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА“ 

 

Катедра Детска дентална медицина осъществява обучение по следните дисциплини: 

- Детска дентална медицина – Iва част 

- Дентална профилактика  

- Детска дентална медицина – IIра част 

- Преддипломен стаж по Детска дентална медицина 

 

1. Цел на обучението по дисциплините, преподавани от катедрата Детска 

Дентална Медицина 

Дисциплината „Детска дентална медицина – Iва част“ (в 2 семестъра) представя 

основни концепции за хистогенезата, морфологията и физиологията на зъбните структури, 

динамиката в развитието на временно и постоянно съзъбия, аномалии в морфологията на 

зъбните структури, оралната физиология, оралната екосистема и защитните механизми 

при децата, факторите, влияещи върху нормалното развитие на твърдите зъбни тъкани, 

гингивата и оралната лигавица. Свързаните с дисциплината познания и умения 

подобряват способностите за организация и реализация на профилактиката и лечението на 

оралнните заболявания в детска възраст. 

Дисциплина „Дентална профилактика“ (преподава се  в 2 семестъра)  

Основна цел на обучението по „Дентална профилактика“ е придобиване от студентите на 

познания и умения за първична профилактика на зъбния кариес и заболяванията на 

пародонта като най-често срещани орални заболявания. Тази дисциплина обхваща два 

основни типа методи за профилактика на оралните заболявания: 

- Повишаване на устойчивостта на твърдите зъбни тъкани и интактния 

периодонциум, гингивата и оралната лигавица 

- Оценка и контрол на патологичните фактори в устната кухина 

Дисциплината „Детска дентална медицина – IIра част“ (в 4 семестъра)дава възможност 

за усвояване на познания и умения за клинична работа с деца в следните главни 

направления: 

- Изследване на орален статус на дете 

- Клинични характеристики, диагностика и лечение на кариеса при временни и 

постоянни зъби в детска възраст 

- Клинични характеристики, диагностика и лечение на заболяванията на зъбната 

пулпа и периодонталния лигамент при временни и постоянни зъби в детска 

възраст 

- Клинични характеристики, диагностика и лечение на зъбната дисплазия в детска 

възраст 

- Клинични характеристики, диагностика и лечение на травми при временни и 

постоянни зъби в детска възраст 
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- Психологични проблеми и методи за фармакологично и нефармакологично 

управление на поведението на деца по време на дентално лечение 

- Клинични характеристики, диагностика и лечение на заболяванията на пародонта 

и устната лигавица в детска възраст 

Целите на обучението по Детска дентална медицина се съгласуват с: 

- Мисията и концепцията за университета 

- Обема и кредитния рейтинг на дисциплината (по системата ECTS), видни от 

учебния план 

- Квалификационната характеристика на специалността 

- Образователната степен (магистър) 

Целите са съобразени с мястото на дисциплините в специалността и хронологията в 

учебния план. 

 

2. Учебно съдържание на дисциплините 

Темите и часовете на лекции, упражнения, курсови задачи за всяка от трите дисциплини 

са посочени в учебните програми и сайта на МУ-Пловдив: mu-plovdiv.bg  

Съдържанието е подредено хронологически така, че всяка следваща лекция и свързаните с 

нея упражнения да ползват вече изучена материя и понятия. 

 

3. Академични ресурси 

Академичният състав на катедрата включва 5 хабилитирани преподаватели, 3 

нехабилитирани преподаватели с научна степен „доктор“ със съответната научна 

специалност и 12 нехабилитирани преподаватели. От всички преподаватели, 14 имат 

придобита специалност по Детска дентална медицина, 7 имат специалност Обща дентална 

медицина, а 3 са зачислени и провеждат обучение по специалността Детска дентална 

медицина. 

Лекциите се четат от хабилитирани преподаватели (доцент или професор) с придобита 

научна степен (доктор или доктор на медицинските науки) по съответната докторска 

програма. До 18% от лекциите се възлагат на нехабилитирани преподаватели, 

притежаващи научна степен по съответната докторска програма. 

Практическите упражнения се водят от нехабилитирани преподаватели (асистент, главен 

асистент). Нехабилитираните преподаватели  притежават ОКС „Магистър по Дентална 

медицина“ и са назначени след конкурс. 

 

4. Материални ресурси 

Катедрата по Детска дентална медицина разполага с 5 клинични зали, оборудвани с по 6 

дентални юнита, включително юнит за работа на леворъки студенти и преподаватели, 6 



Page 3 of 10 
 

столчета за денталния лекар, монитор, сестринска кабина и помещение за провеждане на 

оценка и мотивация за орална хигиена; една семинарна зала, осигурена с техника за 

мултимедийно презентиране, демонстрационни макети и материали; и една фантомна 

зала, оборудвана с 12 работни места, разполагащи с фантомни глави, комплекти с 

изкуствени зъби, всички необходими накрайници, инструменти и материали за целите на 

фантомното обучение, като подготовка за бъдеща клинична работа. Една от клиничните 

зали се използва за провеждане на преддипломен стаж по Детска дентална медицина. 

Катедрата разполага с високо технологичен кабинет,  оборудван с Er-YAG лазер, 

микроскоп и най-съвременна апаратура за диагностика и лечение на оралните 

заболявания, което създава много добри условия за обучение на студенти, докторани и 

специализанти. Катедрата разполага и със специално създаден кът за игра на малките 

пациенти. 

 

5. Лекционно обучение    

Лекциите се подготвят и изнасят под формата на мултимедийни презентации, които се 

предоставят на студентите по електронен път, за да могат да се подготвят за всяко занятие. 

Обемът и форматът на представяне на лекциите са избор на водещия лектор. 

 

6. Практически упражнения 

Провеждат се по групи. При всяка една от трите дисциплини, преподавани в катедрата, 

практическите упражнения се отличават със специфични особености. 

Упражненията по Детска дентална медицина – Iва част са семинарни. За упражненията 

се предоставят методични указания, тестове и мултимедийни презентации по темите в 

учебната програма. Поставят се самостоятелни и екипни задачи, провеждат се дискусии. 

Проверяват се: 

- Подготовката на студента 

- Резултатите (получени знания и умения) от конкретното упражнение 

На студентите се предоставят работни тетрадки, в които те отразяват основните моменти 

от всяка тема и прерисуват схеми и микроскопски препарати. 

Упражненията по Дентална профилактика са семинарни. За упражненията се 

предоставят методични указания и тестове, съобразени с темите в учебната програма. 

Поставят се самостоятелни и екипни задачи, провеждат се  дискусии. Проверяват се: 

- Подготовката на студента 

- Резултатите (получени знания и умения) от конкретното упражнение 

През последния семестър на обучение по Дентална профилактика на студентите се възлага 

индивидуална задача да подготвят и представят реферат по избрана от тях тема от 

наличен списък. 
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Упражненията по Детска дентална медицина – IIва част са клинични.         През първия 

семестър от обучението по тази дисциплина упражненията се провеждат във фантомна 

зала и включват: 

- семинарна част, в която се дискутират теми от теоретичния материал, 

предварително представен на лекции, както и различни казуси, и 

- практическа част, в която преподавателят демонстрира работа върху изкуствени 

зъби, монтирани във фантомна глава, последвана от самостоятелна работа на 

студентите.  

На студентите се предоставят работни тетрадки, в които се отразява извършената 

практическа работа. 

След успешно преминат фантомен курс, студентите от IV курс, летен семестър, започват 

да посещават клинични упражнения в клинични зали, които включват: 

- семинарна част, в която се дискутират теми от теоретичния материал, 

предварително представен на лекции, както и различни казуси, и 

- практическа част, по време на която преподавателят демонстрира различни 

клинични случаи и под негово ръководство студентите работят с пациенти до 18 

годишна възраст. Клиничната работа включва преглед, оценка на риска за 

развитие на орални заболявания, приложение на различни методи и средства за 

профилактика на оралните заболявания, обучение и мотивация за лична орална 

хигиена, професионална орална хигиена, както и лечение на заболяванията на 

твърдите зъбни тъкани, зъбната пулпа и периодонталния лигамент при временни и 

постоянни зъби, заболяванията на пародонта и устната лигавица, както и на 

травматичните увреждания на временни и постоянни зъби в детска възраст.  

На студентите се предоставят работни тетрадки, в които се отразяват проведените 

семинари и колоквиуми и всички клинични случаи, по които те работят и въз основа на 

които покриват необходимия за семестъра норматив, както и карти-приложения за 

определяне на риска от орални заболавания, изготвяне на профилактична програма и 

лечебен план на пациент в детска възраст. 

 

7. Информационни ресурси. Основна литература. Сайтове. 

Преподавателят е длъжен да има разработени лекции и упражнения по дисциплината и да 

предоставя в електронен вид лекциите си, обучаващи тестове и други учебни материали. 

Представя се списък на основната препоръчвана литература по съответната дисциплина, с 

приоритет на достъпните източници. Препоръчват се и интернет ресурси, от които може 

да се намерят подходящи материали за подготовката на студента. 

Източници за самостоятелна подготовка по дисциплината „Детска Дентална 

Медицина – Iва част“  

1. Лекционен курс по Детска дентална медицина – Iва част през IV и V семестър  
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2. Сборник тестове за самоподготовка по Детска дентална медицина – I част на 

студенти по Детска дентална медицина, 2013 

3. Банчев М., Хр. Матеева, Хистогенеза, морфология и физиология на зъбите у 

децата, София, МФ, 1980/1989. 

4. Вутов М., Детска стоматология, МФ, София 1998. 

5. Матеева Хр., Пропедевтика и профилактика в детската стоматология. Учебник за 

студенти по стоматология, МФ, София 1993. 

6. Стоилова Р. Патология на временните зъби във връзка с пренаталното и    ранното 

постнатално развитие на детето. Дисертация, Пловдив, 1991, (Автореферат) 

7. Стоилова Р.  Развитие на временното съзъбие във връзка с бременността, Кувел 

прес, Пловдив, 2000, 142.  

8. Пенева М. и кол., Орална ембриология, хистология и биология, Изток-Запад, 

София 2007.  

9. Jimmy Pinkham, Paul Casamassimo, Henry W. Fields, Dennis J. McTigue, Arthur 

Nowak, Pediatric Dentistry: Infancy Through Adolescence (Pediatric Denistry), St 

Louise, Elsevier Saunders, 2005. 

10. McDonald R. E., D. R. Avery, J. A. Dean, Dentistry for the child and adolescent, St. 

Louis, Mo. : Mosby, ©2004. 

11. Welbury R., M.S. Duggal, M.T. Hosey, Paediatric Dentistry, Oxford University Press, 

2005. 

12. www.ebooktoyou.net/.../pediatric-dentistry-infancy-through-adolescence-by-

pinkham-pdf.php 

13. http://www.amazon.com/Pediatric-Dentistry-Infancy-Adolescence-

Denistry/dp/0721603122/ref=pd_sim_b_1 

14. www.amazon.de/Pediatric-Dentistry-Infancy-Through.../0721646956 

 

Източници за самостоятелна подготовка по дисциплината „Дентална 

Профилактика“  

1.  Лекционен курс по Дентална профилактика през V и VI семестър 

2. Атанасов Б. Средства за хигиена, профилактика и лечение на устната кухина. 

Автопринт, Пловдив 2000. 

3. Атанасов Н., Стоматологични профилактични програми, теории и практика. Ен Би 

Си груп, София 2004. 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Jimmy%20Pinkham
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Paul%20Casamassimo
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_3?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Henry%20W.%20Fields
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_4?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Dennis%20J.%20McTigue
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_5?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Arthur%20Nowak
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_5?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Arthur%20Nowak
http://www.ebooktoyou.net/.../pediatric-dentistry-infancy-through-adolescence-by-pinkham-pdf.php
http://www.ebooktoyou.net/.../pediatric-dentistry-infancy-through-adolescence-by-pinkham-pdf.php
http://www.amazon.com/Pediatric-Dentistry-Infancy-Adolescence-Denistry/dp/0721603122/ref=pd_sim_b_1
http://www.amazon.com/Pediatric-Dentistry-Infancy-Adolescence-Denistry/dp/0721603122/ref=pd_sim_b_1
http://www.amazon.de/Pediatric-Dentistry-Infancy-Through.../0721646956
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4. Атанасов Н., Профилактика на зъбния кариес с флуориди (проекти с флуорирано 

мляко). Ен Би Си груп, София 2004 

5. Вутов М., Детска стоматология, МФ, София 1998. 

6. Кондева В., М. Куклева Оклузален кариес при постоянни детски зъби. Медицинско 

издателство ЕТ “Васил Петров”- ВАП Пловдив 2010. 

7. Куклева М., Флуорна профилактика и риск от зъбна флуороза. Медицинско 

издателство ВАП, Пловдив 2010. 

8. Куклева М., Рискови фактори за зъбна флуороза. Автореферат, /Докторска 

дисертация/ Пловдив 2009. 

9. Куклева М., Профилактика и лечение на началния кариес в детска възраст с 

флуорен гел. Автореферат, / Дисертация / Пловдив 1999. 

10. Матеева Хр., Пропедевтика и профилактика в детската стоматология. МФ, София 

1993. 

11. Пенева М. Зъбният кариес през ХХІ век. Изток-Запад, София 2008. 

12. Пенева М. и кол., Профилактика на оралните заболявания, Изток-Запад, София 

2007. 

13. Axelsson P., Preventive materials, methods and programs, Quintessence 2004. 

14. Axelsson P., Risk prediction and preventive dentistry, Quintessence 2004. 

15. American Academy of Pediatric dentistry. Guideline on fluoride therapy. 

www.aapd.org/media/Policies Guidelines/G_Fluoride Therapy.pdf 

16. American Dental Association. ADA statement on enamel (dental) fluorosis. 

www.ada.org/prof/resources/positions/statements/fluoride_community_enamel.asp 

17. FDI/WHO/ADR. Global consultation on oral health through Fluoride. 

http://www.fdiworldental.org.  

18. World Health Organization. The world health reports 2003. Geneva: WHO; 2003 

http://www.who.int/oral_health 

 

Източници за самостоятелна подготовка по дисциплината „Детска Дентална 

Медицина – IIра част“  

1. Лекционен курс по клиника на детска дентална медицина през VІІ, VІІІ, ІХ и Х 

семестър  

2. Атанасов Н. Профилактика на зъбния кариес с флуориди (проекти с флуорирано 

мляко). Ен Би Си груп, София 2004. 

3. Белчева А. Коронкови фрактури на постоянните детски зъби – Пловдив, 2009. 

4. Ботушанов П. Кариесология и оперативно зъболечение – Пловдив, 1997. 

5. Ботушанов П. Зъбен кариес и неговата профилактика – Мед. и физк. София, 1987. 

6. Ботушанов П., Ст. Владимиров. Ендодонтия – теория и практика –Автоспектър, 

Пловдив, 1998. 

7. Вутов М., Детска стоматология, МФ, София 1998. 

8. Вутов М. Лечение на стоматологичните заболявания в детска възраст  /второ 

преработено издание/ – София, 1988. 

http://www.aapd.org/media/Policies%20Guidelines/G_Fluoride%20Therapy.pdf
http://www.fdiworldental.org/
http://www.who.int/oral_health
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9. Илиева Ем. Фармакологично управление на детското поведение в стоматологичния 

кабинет – София, 2005. 

10. Илиева Ем. Детето пациент на стоматолога – София, 2000. 

11. Кондева В., Куклева М. Оклузален кариес при постоянни детски зъби. Медицинско 

издателство ВАП, Пловдив 2010. 

12. Куклева М. Флуорна профилактика и риск от зъбна флуороза. Медицинско 

издателство ВАП, Пловдив 2010. 

13. Маркова Н. Кариес на ранното детсво – Пловдив, 2003. 

14. Пенева М. Зъбният кариес през ХХІ век. Изток-Запад, София 2008. 

15. Стоилова Р. Развитие на времените зъби във връзка с бременността – Пловдив, 

2000. 

16. Тсукибоши М. Лечебно планиране при травматизирани зъби – София, 2001. 

17. R. Mc. Donald, D. V. Avery. Dentistry for the child and Adolescently, 1994 

18. R. Mathewson, R. Primosch. Fundamentals of Pediatric Dentistry - Quintessence 

Publishing, 1995. 

19. R. Welbury. Paediatric Dentistry, 1999 

 

 

8. Контролни работи 

Студентите трябва да се натоварват динамично и интензивно през семестъра. Изхожда се 

от презумцията, че начинът за придобиване на знанията и уменията е важен фактор за 

тяхната дълбочина, трайност и приложимост. Текущ контрол на знанията на студентите се 

провежда чрез семинари, колоквиуми и тестове по време на семестъра. Оценка на 

клиничната работа на студентите се извършва чрез практическа супервизия, която се 

провежда в края на Х семестър. На студентите се предоставя своевременно информация и 

разяснения на резултатите от контрола (на следващото упражнение), което да подпомогне 

по-нататъшната им подготовка. 

Резултатите от тези проверки влизат като компонент в крайната оценка за всеки семестър, 

отразена в личен картон на студента. 

 

9. Самостоятелна подготовка и извънаудиторна работа на студента 

Самостоятелната работа се ръководи от преподавателя (асистента), който напътства 

студента, както в литературните източници, така и в методите на тяхното усвояване. 

Предоставят се и обучителни тестове, вкл. on-line, за самостоятелна работа и упражнения 

на студентите. 

 

10. Сътрудничество между преподавателите и студентите 

Това сътрудничество се изразява в: 
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- Ангажираност на преподавателя към студента и неговата предварителна 

подготовка, текущи трудности по усвояване на материала и възможности за 

постигане на по-добри резултати с индивидуална програма за учене  

- Използване на часове за консултации. 

- Включване на студентите в екипи по научни задачи, изследвания, проекти и др. 

- Организиране и провеждане на кръжоци с различна тематика. 

 

11. Изпити  

В катедата по Детска дентална медицина оценяването на придобитите от студентите 

знания и умения се извършва чрез: 

1.Текущи оценки, предвидени по учебен план на съответната дисциплина, които се дават 

за: 

- Резултатите на студента в семинарни или клинични упражнения, курсови и 

самостоятелни задачи, работа на студента с преподавателя по научни изследвания 

и проекти и др.; 

- Провеждане на семинари, колоквиуми, тестове и практическа супервизия по 

учебен план 

2. Изпит по дисциплината 

3.Държавен изпит по Детска дентална медицина след успешно преминат преддипломен 

стаж 

  

 

12. Стандарти за оценяване 

Успешното изучаване на преподаваните в Катедрата по Детска дентална медицина 

дисциплини от учебния план се оценява като стойност от оценки, разпределени в два 

основни елемента: 

Първият включва оценката за учебната дейност на студента през целия семестър (не 

повече от 30%), както и отделни оценки от текущ контрол на знанията (семинари, 

колоквиуми и тестове) и практическата работа на студента (важи за дисциплината „Детска 

дентална медицина - IIра част“ и за преддипломния стаж в VI курс). 

Вторият включва оценката от изпита по дисциплината (не повече от 70%). Важно 

значение има и регламентът за провеждане на изпита, така че да се сведе до минимум 

възможността за манипулиране на неговите резултати. 

За дисциплината се разработват ясни стандарти за оценка. 

Нивата за възпроизвеждане и ползване на знанията от студентите се определят като 

информационно-репродуктивно, технологично-продуктивно, проблемно-продуктивно, 

иновационно-творческо. На основа на гореизложеното, за всяка оценка за теоритическия 

компонент на изпита се определя дадена характеристика: 
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 Слаб (2) получава студент при оскъдни познания, които не могат да послужат като 

база за следващите нива на обучение 

 Среден (3) получава студент, който възпроизвежда знанията в „готова схема“, като 

липсват основни моменти от разработваната тема; липсва готовност за 

самостоятелно използване на получените знания и професионални компетентности, 

терминологията не е усвоена, изложението се характеризира с беден език; 

 Добър (4) получава студент, който развива темата описателно, репродуктивно, като 

използва типови ситуации; ограничена самостоятелност при използване на 

получените знания и придобитите професионални компетентности; в изложението, 

макар да има наличие на добра езикова култура, се допускат неточности в 

използваните понятия; 

 Много добър (5) получава студент, който развива темата самостоятелно, 

продуктивно, нестандартно, търсейки нов алгоритъм и анализ на използваните 

литературни данни; прави опит да изведе и обоснове своя теза; адекватно използва 

понятията от научната област на изучаваната дисциплина, има добра езикова 

култура; 

 Отличен (6) получава студент, който самостоятелно, логично, с наличие  на 

творчески елемент извежда темата; обосновано и оригинално ползва и 

интерпретира литературата, свързана с разкривания въпрос; наблюдава се 

сформираност и готовност за ползване на придобитите знания и професионални 

компетентности; точност и богата езикова култура на изложението, клинично 

мислене. 

При започване на занятията студентите трябва да бъдат запознати  със стандартите за 

оценяване, процедурите за провеждане на текущ контрол и възможностите за получаване 

на обратна връзка за напредъка им през семестъра. 

 

13. Формиране на крайната оценка 

Крайната оценка определя в каква степен даденият студент е постигнал целта на 

обучението, поставена в началото. Тя е многокомпонентна и включва оценка от писмен 

краен изпит, оценка от устен краен изпит и оценка от текущ контрол. 

За всеки компонент участващ в крайната оценка се определя коефициент на значимост (от 

0 до 1) като общата сума на коефициентите трябва винаги да бъде 1. Крайната оценка се 

получава като сбор от оценките по шестобална система от различните компоненти, 

умножени със съответните коефициенти на значимост. 

Qкрайна оценка = К1Qоценка от текущ контрол   + К2Qоценка от писмен изпит   + К3Qоценка от устен изпит       

К1=0,20;  К2=0,50;  К3=0,30 

Ако един от компонентите на крайния изпит е слаб 2, крайната оценка е 

задължително слаб 2. 
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Компонентите, участващи при формиране на оценката и коефициентите на значимост за 

всяка дисциплина се определят от Академичния съвет с приемане на настоящия 

академичен стандарт на дисциплината. 

 

 

14.  Документиране, съхранение на резултатите и контрол на дейността по 

оценяването 

 

 Оценяваните студенти имат правото и задължението да се информират за 

регламента, процедурите и резултатите от оценяването, да предевяват претенции и 

жалби при неспазване на настоящите правила. 

 Правото на студента по смисъла на предходната точка е в сила в случаите на 

установени технически пропуски или грешки (например при изчисляване или 

нанасяне на оценките), както и при сериозни основания за разминаване на 

фактически показаните познания, умения и компетентности и получената крайна 

оценка за тях. 

 Допускат се корекции на оценките в случаите по предходната алинея в 

студентската книжка, изпитния протокол или по партидата в главната книга само 

от титуляра на дисциплината. 

 Евентуални спорове и претенции от страна на студентите се отправят писмено към 

оценяващия екип, който следва да даде аргументиран отговор до края на 

следващия работен ден. 

 Установени и доказани случаи на сериозно нарушаване на правата на студента при 

оценяването на неговите знания, умения и компетентности се отнасят чрез 

писмена жалба до Зам. Ректора по КА. 

Изпитните материали се съхраняват и се предоставя възможност на студентите да се 

запознаят с тях и основанията за оценка по ред и процедура, обявени предварително. 

Периода, в който се осигурява достъп на студентите до изпитните материали и резултати е 

не по-дълъг от 3 (три) работни дни след датата на изпита.  

Характеристиката на дисциплината се предоставя на студента в началото на обучението. 

Това е в съответствие със ЗВО чл.56, ал.1 „преподавателите са длъжни да разработят и да 

оповестят по подходящ начин и описание на водения от тях лекционен курс, включващо 

заглавия и последователност на темите от учебното съдържание, препоръчителна 

литература, начин на формиране на оценката и форма на проверка на знанията и 

уменията“. 

 

Проф. д-р Мария Куклева,дм 

Ръководител на Катедра по Детска дентална медицина 

Прието на КС с Протокол №100/30.01.2017г. 


