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ІІ. МОНОГРАФИИ И КНИГИ 

 
ІІ.1.1. Мусурлиева Н, Бояджиев Д, Стойкова М. Орална хигиена и хроничен 
пародонтит. Медицински Университет – Пловдив 2016. ISBN 978-619-7085-
76-1 (книга) 
 
       Зъбната плака е един от главните фактори за развитието на 
пародонталните заболявания. Особено внимание трябва да се обръща на 
контрола върху супрагингивалната плака. В тази връзка са разгледани 
различните подходи и методи за мотивация на пациентите за подобряване на 
оралната хигиена. Проучени са хигиенните навици на пародонтално болните, 
както и някои аспекти на влияние на оралната хигиена върху качеството на 
живот на болните с пародонтит. 
 
 
        Dental plaque is one of the major factors in the development of periodontal 
diseases. Particular attention should be paid to the control of the supragingival 
plaque. In this context, various approaches and methods for motivating patients to 
improve oral hygiene are discussed. Hygienic habits of periodontal patients were 
studied, as well as some aspects of the influence of oral hygiene on the quality of life 
of patients with periodontitis. 
 
 
ІІ.2.2. Musurlieva N. Chronic periodontitis. Risk factors, quality of life. Lambert 
Academic Publishing 2015. ISBN 978 -3-659-39763-9 (книга) 
 
     Разгледани са и класифицирани рисковите фактори за развитие на 
хроничния пародонтит. Оценено е и анализирано влиянието им самостоятелно 
и съвместно в изследваната извадка, на базата на което е формулиран модел 
за оценка на риска от развитие на хроничен пародонтит. 
 
     The main purpose of this study is to evaluate the quality of life of patients with 
chronic periodontitis; assess the risk and analyze the risk factors for development of 
chronic peridontitis. The author present the logistic model of risk assessment. 
     
 
 
ІІ.3.3. Мусурлиева Н, Станев С. Проблемът с грешките в денталната 
медицина – можем ли да ги избегнем и каква е ролята на съсловната 
организация в тяхното решаване. Лакс Бук 2017. ISBN 978-619-189-080-4 
(книга) 
 
       Трудът има за основна цел да даде повече яснота на въпросите, свързани 
с оценка на грешките в лечебната практика на лекарите по дентална медицина, 



както и познаването на документите, които се прилагат при решаване на тези 
случаи от Комисията по професионална етика на БЗС и районните колегии в 
страната. 
 
        The main purpose of this paper is to give more clarity to the issues related to the 
errors evaluation in dentists‘ medical practice, as well as the knowledge of the 
documents, which are used in resolving these cases by the Committee on 
Professional Ethics of the Bulgarian Dental Association and the District colleges in 
the country. 
 
 
III.4.4. Божкова Т, Мусурлиева Н. Медико-социални аспекти на оралното 

здраве при гериатрични пациенти. Тотално обеззъбяване - качество на 

живот. Университетско изд. „Паисий Хилендарски”2019.  ISBN 978-619-202-

464-2. 

 

         Монографичният труд има за основна цел да представи характерните 
особености в оралното здраве на гериатричните пациенти, проблемите при 
предоставянето на денталните грижи за тях, както да даде насоки за 
подобряването качеството на предоставеното дентално обслужване. Тоталното 
обеззъбяване е проблем с висока социална значимост особено като се има в 
предвид влиянието, което оказва върху качеството на живот на пациентите. 
Епидемиологичните данни показват, че хората над 65 години са най-силно 
засегнати от този проблем. Разгледани са подробно причините за загубата на 
зъби, влиянието върху естетиката, говора, храненето, направен е исторически 
преглед на методите за възстановяване на дъвкателния апарат. Проведено е 
собствено проучване за влиянието на пълното обеззъбяване върху качеството 
на живот. 
 
        The main purpose of the monographic work is to present the characteristic 
features in the geriatric patients‘ oral health, the problems in the provision of dental 
care for them, as well as to provide guidelines for improving the quality of the dental 
care provided. Total tooth loss is a problem of high social significance, especially 
given the impact it has on patients' quality of life. Epidemiological data show that 
people over 65 are most affected by this problem. The causes of tooth loss, the 
influence on aesthetics, speech, nutrition are examined in detail, a historical review of 
the methods of recovery of the chewing apparatus is made. Our own research has 
been conducted on the total tooth loss impact on the quality of life. 
  
 

 
III.5.5. Мусурлиева Н. Административните нарушения в денталната 
практика. Лакс Бук 2018. ISBN 978-619-189-102-3 
 
             Монографичният труд разглежда подробно какви административни 
нарушения могат да се допуснат в денталната практика, какъв е реда за 
тяхното решаване, наказанията, които могат да бъдат наложени. 
 



           The monograph paper examines in details what administrative violations can 
be caused in dental practice, the order in which they can be resolved, the penalties 
that may be imposed. 
 
 
III.6.6. Мусурлиева Н. Предизвикателства пред промоцията на оралното 
здраве в България. .  ISBN 978-619-202-470-3. 
 
             
          Монографичният труд е посветен на промоцията на оралното здраве като 
прави задълбочен анализ на развитието й в България както очертава и 
основните проблеми и предизвикателства пред нея в настоящето. 
 
       The monographic work is dedicated to the promotion of oral health and provides 
an in-depth analysis of its development in Bulgaria, outlining the main problems and 
challenges facing it in the present. 
 
             
 
ІІІ. ПУБЛИКАЦИИ В МЕЖДУНАРОДНИ СПИСАНИЯ С ИМПАКТ ФАКТОР 
 
ІІІ.7.1. Musurlieva N, Stoykova  M, Boyadjiev D. Validation of a scale assessing 
the impact of periodontal diseases on patient’ quality of life (pilot research). 
Brazilian Dental Journal 2012; 23(5):570-4. IF 0.55  

 
 

ВАЛИДИЗИРАНЕ НА СОБСТВЕНА СКАЛА ЗА ПРОУЧВАНЕ ВЛИЯНИЕТО 
НА ПАРОДОНТИТА ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА БОЛНИТЕ 

(пилотно проучване) 
                                 Н. Мусурлиева ,  М. Стойкова ,  Д. Бояджиев 

 
Цел на настоящото проучване е да се оцени влиянието на пародонтита 

върху качеството на живот на индивида с помощта на специално разработен 
инструмент.  

Материал и методи: За валидизиране на инструмента е направено 
пилотно проучване на 30 диагностицирани пациенти с пародонтит (n=30), 
посещаващи за лечение Катедрата по пародонтология към Факултета по 
дентална медицина в Медицински университет - Пловдив, България. 
Минималният размер на извадка от 30 души е създаден на базата на пауър 
анализ за изчисляване размера на извадката. Средната възраст на 
участниците е 48,95 ± 11,85 години (56,67±9,05 години за мъжете и 4,33±9,05 
години за жените).   Проведено е стандартно интервю, за което е използван 
собствения инструмент: въпросник и петстепенна рангова скала, съдържаща 11 
въпроса (първоначален вариант). Интервюто е повторено на същите хора след 
три месеца, за да се направи тест-ретест анализ на въпросите. Данните са 
обработени със SPSS–v.13. 

Резултати: Резултати от статистическия анализ след първото интервю: 
коефициент на Кронбах (α=0,882); коефициент на Спирман-Браун (rsb=0,998); 
среден междуайтъмен коефициент на корелация (R=0,426); тежест на 
въпросите  (0,173-0,757); дискриминационна сила на въпросите – (0,405-0,809). 



Резултати след повторното интервю: (α=0,883); (rsb=0,998); (R=0,507); тежест 
(0,287-0,757); дискриминационна сила (0,524 – 0,809). При два от въпросите се 
установи ниска съгласуваност с останалите и те бяха изключени от бъдещата 
статистическа обработка. Окончателният вариант на инструмента съдържа 9 
въпроса.  

Заключение: След направената валидизация се доказа, че 
разработената скала е надежден инструмент за оценка влиянието на 
пародонтита върху качеството на живот на пациентите и ще бъде използвана в 
окончателното проучване. 
Ключови думи: пародонтит, качество на живот, валидизация, скала за 
оценка 

Validation of a Scale Assessing the Impact of Periodontal Diseases 
on Patients’ Quality of Life in Bulgaria  

(Pilot Research) 
      The aim of the paper is to present the validation of a scale for assessing the 
impact of periodontal diseases on individuals‘ quality of life in Bulgaria. A pilot 
research was made among 30 diagnosed patients with periodontitis visiting the 
Department of Periodontology, Faculty of Dental Medicine, Medical University of 
Plovdiv, Bulgaria. The minimum sample size of 30 people was established based on 
a power analysis for sample size calculation. The mean age of participants was 48.95 
± 11.85 years, being 56.67 ± 9.05 years for males and 43.33 ± 9.05 years for 
females. Standard interviews were conducted using a specific instrument: self-
designed questionnaire and a 5-degree ranked scale, containing initially 11 
questions. The interviews were repeated after 3 months with the same patients for 
retest analysis. The data was statistically processed using SPSS v.13 software. 
Results received after the initial interviews: Cronbach‘s coefficient (α=0.882), 
Spearman-Brown coefficient (rsb=0.998), average inter-item correlation coefficient 
(R=0.426), difficulty of the questions from 0.173 to 0.757 and discrimination power 
from 0.405 to 0.809. Results after the second interviews: α=0.883, rsb=0.998, 
R=0.507, difficulty from 0.287 to 0.757 and discrimination power from 0.524 to 0.809. 
In two of the questions, a low level of inter-item correlation with the rest of the items 
was found and they were excluded. The final version of the questionnaire contained 
9 questions. The validation proved that the developed scale is sufficiently reliable and 
will be used in the final research, the first one to use such an instrument for 
measuring oral health-related quality of life in Bulgaria. 
Key Words: periodontitis, quality of life, validation, scale 
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РИСКОВИ ФАКТОРИ ЗА ПОЯВАТА НА ХРОНИЧЕН ПАРОДОНТИТ 
(пилотно проучване) 

М. Стойкова , Н. Мусурлиева , Д. Бояджиев  
 
 

Пародонтитът е заболяване с мултифакторна етиология. 



Цел: Да се оценят рисковите фактори за поява на пародонтит  и да се 
определи величината на риска за неговото развитие. 

Материал и методи: Качеството на живот е изследвано при 228 
пациенти с хроничен пародонтит. В рамките на това изследване е проведено 
пилотно проучване „случай-контрола‖ сред 80 пациенти (20 случая „с‖ и 60 
контроли „без‖ пародонтит), за да се направи оценка на риска за развитие на 
хроничен пародонтит. Информацията е набрана чрез пряко индивидуално 
интервю и клиничен преглед. За обработка на данните са приложени 
вариационен , алтернативен и непараметричен анализ. За оценка на 
комплексното влияние на факторите е използван многофакторен логистично-
регресионен анализ (процедура Backward Conditional). Данните са обработени 
със SPSS–v.13. 

Резултати и обсъждане: Резултатите след проведения еднофакторен 
дисперсионен анализ показват, че от 12-те изследвани рискови фактори,  
сигнификантни са: стрес, диабет, наличие на зъбен камък, криви и сгъстени 
зъби (Р<0.05). За оценка на връзката между променливите е използван 
множествен логистично-регресионен анализ.  Изведени са три предиктора за 
уравнението на окончателната логистична регресия: диабет (B=4,195; P= 
0,001), криви и сгъстени зъби (B=3,022; P=0,010) и стрес (B=2,882; P=0,014). 
Моделът за логистична оценка на риска за развитие на пародонтит има 

прогностична стойност 93.80% (2 =63.91; P=0,000). 
Заключение: Получените резултати от пилотното проучване утвърждават 

някои от доказаните рискови фактори за поява на пародонтит. Диабетът се 
оценява като рисков фактор с най-голяма тежест за развитие на заболяването в 
извадката, което показва необходимостта от една по-задълбочена колаборация 
между общопрактикуващи и дентални лекари за превенция и ранно 
диагностициране на пародонталните заболявания. 
Ключови думи: пародонтит, рискови фактори, диабет 
 

Risk factors for development of chronic periodontitis in Bulgarian 
patients (pilot research) 

 
         The aim of this work was to assess the risks and analyse the risk factors for 
development of chronic periodontitis in Bulgarian patients. The quality of life was 
investigated in a cohort of 228 patients with chronic periodontitis. Within the frame of 
this study, pilot research (a case-control study) was conducted among 80 patients 
(20 cases and 60 control patients without periodontitis) to evaluate the risk for 
development of chronic periodontitis. The minimum sample size of patients was 
determined based on power analysis for sample-size calculation. The mean age of 
participants in the control group was 31.33 § 9.38 years and in the case group, 33.00 
§ 11.52. Data were accumulated by clinical and sociological methods. Descriptive 
statistics and multi-factor logistic regression analysis (Backward Conditional 
procedure) were used. One-factor dispersion analysis showed that, of the 12 studied 
risk factors, the following variables were significant: stress, diabetes, presence of 
calculus, overlapping and misaligned teeth (P < 0.05). Multiple logistic regressions 
were applied to evaluate the association between the variables. Three predictors 
were selected in the final logistic regression equation: diabetes (B D 4.195; P D 
0.001), crooked and overlapping teeth (B D 3.022; P D 0.010) and stress (B D 2.882; 
P D 0.014). The logistic risk assessment model for development of periodontitis has a 
predictive value of 93.80% (x2 D 63.91; P D 0.000). Our results confirmed some 



proven risk factors for periodontal disease. In the studied population, diabetes was 
the single, most important predictor for development of periodontitis.  
Keywords: diabetes; odds ratio; periodontitis; risk factors; stress   
 
 
ІІІ.9.3. Musurlieva N, Stoykova M. Evaluation of the impact of chronic 
periodontitis on individual’s quality of life using a self – developed tool.  
Biotechnology& Biotechnological equipment 2015; Taylor&Francis 
DOI:10.1080/13102818.2015.1058189 . IF:0.379 
 
ОЦЕНКА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА ПАЦИЕНТИ С ХРОНИЧЕН 
ПАРОДОНТИТ С ПОМОЩТА НА СОБСТВЕНО РАЗРАБОТЕН ИНСТРУМЕНТ 

Н. Мусурлиева, М. Стойкова 
 

Цел: Целта на настоящото проучване е да се оцени влиянието на 
хроничния пародонтит върху качеството на живот на пациентите като се 
използва собствено разработен инструмент. 

Материал и методи: Проведено е индивидуално интервю на 228 
пациенти с помощта на собствено разработен инструмент. Всички участници са 
с клинично диагностициран хроничен пародонтит. За валидизация на 
инструмента е извършено пилотно проучване. Инструментът съдържа 9 групи 
въпроси. Отговорите на всеки въпрос са кодирани в пет рангова скала. Оценка 
за влиянието на пародонтита върху качеството на живот се прави чрез сбора  
точки от отговорите на всеки въпрос. Резултатите са обработени с SPSS (v.13). 

Резултати и обсъждане: Само при 18% от случаите пародонтитът 
оказва слабо или не оказва никакво влияние върху качеството на живот. По-
силно негативно влияние върху качеството се наблюдава при  пациентите с 
проявена тежка форма на заболяването – 41% oт пациентите с тежък хроничен 
пародонтит съобщават за силно влияние, а 29% - за изключително силно. От 
анализа на отговорите следва, че хроничният пародонтит въздейства най-
силно върху общото здраве на интервюираните – в 91,67% от случаите, 
следват тези, при които е  повлияно самочувствието – 90,35% и пациенти, които 
се притесняват от външния си вид – 85,57%. Най-малко са пациентите, които са 
отговорили, че засяга говора им - 28.51%. 
    Заключение: Направената оценка показва, че при повечето пациенти с 
хроничен пародонтит качеството на живот е влошено. 
Kлючови думи: орално здраве, качество на живот, хроничен пародонтит 

 
Evaluation of the impact of chronic periodontitis on individual's 

quality of life by a self-developed tool 
 

          The aim of this study was to examine a self-developed tool for the evaluation of 
the impact of chronic periodontitis on quality of life (QoL) among 228 individually 
interviewed patients. All participants were clinically diagnosed with chronic 
periodontitis. A new original tool was designed and developed for the assessment of 
the disease impact on the individuals‘ QoL. A pilot study was conducted for the 
assessment of face and content validity of the scale (initial version a D 0.882, final 
version a D 0.883). The tool contained nine items. The answers to every question 
were coded in a five-degree ranked scale: insignificant influence, weak influence, 
moderate influence, strong influence, extremely strong influence. The points of all 



answers were summed up to give a total score, which was used as a base for 
comprehensive assessment of the impact of periodontitis on QoL. The results were 
processed with SPSS v.13. This study revealed that the negative aspects were more 
prevalent among individuals with severe chronic periodontitis 41% of the patients with 
severe chronic periodontitis reported strong influence of the disease and 29% of the 
patients reported extremely strong influence. The most prevalent domain of 
periodontitis‘ influence was general health 91.67%, followed by self-esteem and 
appearance, and the least affected function was speaking  28.51%. The results 
stated clearly that the QoL of most patients with severe chronic periodontitis was 
worsened. The tool can be successfully utilized in practice, which will help dentists to 
easily evaluate the QoL of patients with periodontitis 
 Keywords: oral health; quality of life; chronic periodontitis; periodontal disease 
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Musurlieva N, Tzekov V, Nikolov D. Quality of life improvement after a three-
year course of sublingual immunotherapy in patients with house dust mite and 
grass pollen induced allergic rhinitis:results from real-life. Health and Quality 
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Подобряване качеството на живот след тригодишен курс на 
лечение със сублингвална имунотерапия на пациенти с 

алергичен ринит, предизвикан от полени, домашен прах и 
акари:резултати от практиката 
Новакова С, Стаевска М, Новакова П, 

Йончева М,  Стойкова М,  Мусурлиева Н, Цеков В, Николов Д 
 

             Въведение: Алергичният ринит повлиява в голяма степен качеството 
на живот на пациентите, засягайки ежедневните им дейности, работата и 
ходенето на училище. Пациентите се оплакват от проблеми със съня, 
емоционални проблеми. Предимствата на сублингвалната имунотерапия за 
подобряване качеството на живот на пациентите с алергичен ринит се 
споменават едва отскоро. Цел на настоящото проспективно проучване е да се 
оцени ефекта от три годишен курс на лечение със сублингвалната 
имунотерапия на пациенти с алергичен ринит, предизвикан от домашен прах, 
акари и полени. 
           Материал и методи: Изследвани са 191 пациенти (105 мъже, средна 
възраст 27,3 години) със средна до тежка форма на алергичен ринит, 
предизвикан от домашен прах, акари и полени. Качеството на живот на 
пациентите след прилагането на сублингвалната имунотерапия е оценено с 
помощта на инструмента Rhinoconunctivitis Quality of Life Questionnare, 
приложен в началото и след края на лечението. 
           Резултати и обсъждане: Общият бал от QoL, получен в началото и след 
третата година показва значително намаляване при пациентите с алергичен 
ринит от прах и акари (от 2,95 на 0,76), както и при пациентите с алергия от 
полени (2,83 на 1,22) (р<0,001). Подобрението в КЖ при първата група 
пациенти е в следните сфери – дейности 3,52 на 0,68; сън 2,48 на 0,31; общи 



проблеми 1,79 на 0,49; практични проблеми 3,57 на 0,68; назални проблеми 
3,91 на 0,74; очни проблеми2,92 на 0,39; емоции 3,03 на 0,39. Подобрението в 
КЖ при втората група пациенти е в следните сфери – дейности 3,68 на 1,69; 
сън 1,85 на 0,84; общи проблеми 1,74 на 0,97; практични проблеми 3,52 на 1,37; 
назални проблеми 3,72 на 1,57; очни проблеми 3,58 на 1,3; емоции 2,48 на 1,19.  
         Заключение: Проучването доказва значително подобрение на КЖ на 
пациенти с алергичен ринит, предизвикан от домашен прах, акари и полени, 
след лечение със сублингвална имунотерапия. 
Kлючови думи: алергичен ринит, качество на живот, сублингвална 
имунотерапия, полени, прах, акари, сенсибилизация 
 

Quality of life improvement after a threeyear course of sublingual 
immunotherapy in patients with house dust mite and grass pollen 

induced allergic rhinitis: results from real life 
 

        Background: Along with its high prevalence, the burden of allergic rhinitis rests 
upon the serious impact on quality of life of patients. Allergic rhinitis is associated 
with impairments in daily activities, work and school performance, and practical 
problems. Patients suffer from sleep disorders and emotional problems. Тhe 
advantages of sublingual immunotherapy on quality of life have only recently begun 
to emerge. The objective of this prospective real-life study was to evaluate the effect 
of a three-year course of sublingual immunotherapy with house dust mite (HDM) and 
grass pollen extracts on quality of life in adults with allergic rhinitis. Methods: A total 
number of 191 adult patients [105 (54,979%) men; mean age 27.3 years (SD-6.14)] 
with moderate to severe allergic rhinitis and clinically relevant sensitization to house 
dust mites or grass pollen were prospectively evaluated in the course of management 
of their disease. Health-related quality of life was assessed by Rhinoconjunctivitis 
Quality of Life Questionnaire at baseline and after three-year course of sublingual 
immunotherapy. Results: The mean overall Qol score assessed at baseline and at 
the end of the third year of treatment decreased significantly in patients treated with 
HDM extract (from 2.95 to 0.76) as well as with Grass pollen extract (from 2.83 to 
1.22) (р < 0.001). The improvements in treated with HDM extract were as followed: 
activities – 3.52 to 0.68; sleep- 2.48 to 0.31; general problems – 1.79 to 0.49; 
practical problems – 3.57 to 0.68; nasal symptoms – 3.91 to 0.74; eye symptoms – 
2.92 to 0.39; emotions – 3.03 to 0.39. The improvements in grass pollen group were: 
activities – 3.68 to 1.69; sleep- 1.85 to 0.84; general problems – 1.74 to 0.97; 
practical problems – 3.52 to 1.37; nasal symptoms – 3.72 to 1.57; eye symptoms – 
3.58 to 1.3; emotions – 2.48 to 1.19. Conclusion: Our study conducted in real life 
provided evidence that a three-year course of SLIT with HDM extract as well as with 
grass pollen extract significantly increased QoL in patients with allergic rhinitis. 
Keywords: Allergic rhinitis, Quality of life, Sublingual immunotherapy, House dust 
mite, Grass pollen, Real life, Sensitization 
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ДИАБЕТЪТ КАТО СИСТЕМЕН РИСКОВ ФАКТОР  
ЗА РАЗВИТИЕТО  НА ХРОНИЧЕН ПАРОДОНТИТ 

(пилотно проучване) 
Н. Мусурлиева,  М. Стойкова 

 
Диабетът е важен системен фактор за развитие на пародонтит.  
Цел: Целта на изследването е да се проучи ролята на диабета като 

системен рисков фактор за развитието на хроничен периодонтит.  
Mатериал и методи:  Проведено е стандартно индивидуално интервю на 

228 пациенти с хороничен периодонтит с помощта на собствен въпросник. В 
рамките на това проучване е извършено епидемиологично проучване „случай-
контрола― на 80 пациенти.  

Резултати: В проведеното проучване диабетът е доказан като значим 
рисков фактор след приложен многофакторен логистично-регресионен анализ. 
Построен е логистичен модел за оценка на риска за развитие на хроничен 
пародонтит, в който диабетът има най-висок регресионен коефициент (В=4,195). 
От всички болни в извадката с диагноза хроничен пародонтит 34 души 
(14,91±2,36%) съобщават, че имат диабет, което е един сравнително висок 
относителен дял. Диабетът е най-разпространен сред пациентите с пародонтит, 
които са  над 40 години. Диабетният статус, комбиниран с тютюнопушене и 
наличие на пародонтални патогени, са основните клинични детерминанти на 
пародонталната деструкция. В подкрепа на това твърдение е полученият 
резултат – в изследваната извадка 85,29±6,07% от диабетиците пушат.  

Заключение: Сред породонтално болните е висок относителния дял на 
тези, с диабет. Голяма част от диабетно болните с пародонтит пушат.  На 
базата на получените резултати се препоръчва по-тясна колаборация в 
дейността на ендокринолози и дентални лекари за превенция и  ранно 
откриване на хроничния пародонтит. Мотивацията за избягване на вредните 
навици трябва да се провежда от екип от специалисти. 
Kлючови думи: хроничен пародонтит, диабет, рисков фактор 
 
 

Diabetes – A Systemic Risk Factor for the Development of Chronic 
Periodontitis in Bulgarian Patients 

 
       Aim: Diabetes is an important systemic factor for the development of 
periodontitis. This study examines the association between the diabetes type 2 and 
development of chronic periodontitis in the sample of Bulgarian patients. Material: 
228 patients with chronic periodontitis were surveyed using a questionnaire specially 
designed for the study, and a casecontrol study was carried out. Results: Applying 
Multiple Logistic Regression, this study proves that diabetes type 2 is one of the 
factors with the strongest relative weight in the surveyed sample. A logistic model for 
assessing the risk of developing chronic periodontitis has been built, in which 
diabetes has the highest regression coefficient (В=4.195). Of all surveyed with 
chronic periodontitis, 15% also have diabetes type 2. It is most common in the group 
aged over 60. Most of the patients have never had their dental calculus removed, 
which is also a proven risk factor. On the basis of establishing diabetes type 2 as a 
risk factor in the surveyed sample, we recommend a closer cooperation between 



dental practitioners, endocrinologists and general practitioners, aimed at prevention 
and treatment of periodontal diseases. 
Key words: diabetes, risk factor 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА СЕНСИБИЛИЗАЦИЯТА НА ДЕЦА С АЛЕРГИЧЕН 
РИНИТ 

Новакова С, Йончева М, Стойкова М,  Мусурлиева Н,Танева Д 
 
 

              Цел: Целта на настоящото cross-sectional проучване е да се 
характеризира сенсибилизацията на деца с ново диагностициран алергичен 
ринит с помощта на кожен prick-test. 
              Материал и методи: Проучването включва 221 деца с ново 
диагностициран алергичен ринит. Изследвани са двата типа на 
сенсибилизация. 
             Резултати и обсъждане: Средната възраст на изследваните е 9 
години, преобладават момчетата 142-ма (64.25%). Сред децата с алергичен 
ринит е най-разпространена сенсибилизацията към домашен прах, тревен 
полен и Алтернария. Полисенсибилизацията се наблюдава при 46.61% от 
децата по време на поставяне на диагнозата алергичен ринит. Средната 
възраст на моносенсибилизираните деца (8.86) е статистически значимо по-
ниска от тази на полисенсибилизираните (11.13) (p<0.001). Продължимостта  на 
случаите при моносенсибилизацията е 2.39 години, а при поли 2.63, което не 
показва статистически значима разлика (p>0.05). 
            Заключение: Проучването показва, че при децата с алергичен ринит е 
най-висока сенсибилизацията към домашен прах и тревен полен. Алтернарията 
също е ревалентен алерген. 
Полисенсибилизацията зависи от възрастта на детето, както и от 
продължимостта на симптомите. Пациентите с алергичен ринит са 
полисенсибилизирани още в началото на заболяването като това се отнася и за 
двата типа сенсибилизация. 
Kлючови думи: алергичен ринит, деца, моносенсибилизация, 
полисенсибилизация, болестност, сенсибилизация, кожен prick test. 
 
 

Characteristics of sensitization among children with allergic rhinitis 
 

           It is critical for successful management of allergic rhinitis to identify clinically 
relevant sensitizations. Polysensitization is a frequent phenomenon among young 
patients and its understanding is of significant practical importance. The aim of this 
cross-sectional study was to characterize the sensitization of children with newly 
diagnosed allergic rhinitis by skin prick – test. The study included 221 children with 
newly diagnosed allergic rhinitis (AR) [mean age 9, range 3–17 yeаrs, 142 boys 
(64.25%)]. Both type and number of sensitizations were assessed. The mean age 
and the duration of symptoms were considered at the time of diagnosis. Sensitization 
to house dust mite (HDM), grass pollen and Alternaria were the most prevalent in 



children with allergic rhinitis. Polysensitization was demonstrated in 46.61% of 
children at the time of diagnosis of AR. The mean age of monosensitized children 
was significantly lower (8.86) than in polysensitized children (11.13) (p < 0,001). The 
duration of symptoms was 2.39 years in mono – and 2.63 in polysensitized children 
with no significant difference between both groups (p >0.05). Our study demonstrated 
the high prevalence of sensitization to HDM and grass allergens in children with AR. 
Alternaria was also found to be a relevant allergen. Polysensitization occurring 
frequently in children with allergic rhinitis depended upon the age of the children 
rather than the duration of symptoms. The results suggested that children with 
allergic rhinitis are polysensitized from the beginning of the disease and that 
polysensitization is its own phenotype. 
 Keywords: Allergic rhinitis, children, monosensitized, polys 
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KOМУНИКАТИВНИТЕ УМЕНИЯ В ДЕНТАЛНАТА ПРАКТИКА 
(обзор) 

В. Александрова, Н. Мусурлиева,  М. Стойкова 
 

 
              През последните години са проведени множество проучвания относно 
връзката дентален лекар-пациент и факторите, които са определящи за това 
дали пациентът ще се съгласи с предложеното лечение и ще остане лоялен 
към лекуващия го. 
              Цел: Целта на настоящото проучване е да се направи преглед на 
наличната литература за комуникацията в денталната практика. 
              Mатериал и методи: Литературните източници са издирени в базата 
данни Pub  Med. 
              Резултати: Според много автори  65% от информацията обменена 
между дентален лекар-пациент се извършва с помощта на невербалните 
методи за комуникация и само 35% с вербалните. В тази връзка са описани 
различните модели на взаимоотношения между лекаря и пациента, 
последователните стъпки на Harter за включване на пациента при взимането на 
решение за лечение, както и изследванията на автори относно важността на 
добрата комуникация за удовлетворението на пациента от лечението. Описани 
са някои от психологическите инструменти за оценка състоянието на пациента 
преди и по време на лечение- скалата на Corah, Gale and Illing за оценка на 
безпокойството по време на дентално лечение, DFS  скалата за оценка на 
страха, DVSS скалата за оценка на когнитивното, емоционално и поведенчeско 
задоволство след лечение. 
               Заключение: За да се постигне доверие в отношенията дентален 
лекар-пациент, трябва да се прилагат подходящи методи на комуникация и към 
всеки пациент да се подхожда индивидуално и съобразно неговите нужди. 
Kлючови думи: комуникативни умения, дентална практика, отношения 
дентален лекар-пациент 
 
 
 



COMMUNICATION SKILLS IN THE DENTAL PRACTICE: A REVIEW 
 

        Background: In recent years, there has been a lot of research on the 
relationship between dentists and patients on the factors that cause the patient to 
follow a treatment and be loyal to his dentist. Objective: The purpose of this review is 
to study the literature related to communication in the dental practice.  Data 
collection: The articles reported in this literature review were searched on the 
PubMed database. Outcomes: According to some authors, 65% of the information is 
transmitted by means of non-verbal methods and only 35% - verbally. In this respect, 
the following have been described: models of behavior dentist-patient; Harter‘s steps 
sequence of patients‘ involvement in the health care decision-making process; 
Sahm‘s, Bartsch‘s and Witt‘s research on the importance of communication, 
according to which the information properly received by the patient is related to the 
satisfaction of the treatment. Some assessment tools for the psychological state 
before and during the treatment have been described - scale Corah, Gale and Illig - 
(DAS) for measurement of the anxiety from dental treatment; (DFS) - measures the 
level of fear of treatment; Janke‘ study with its own developed and standardized 
questionnaires - (STAIDFS); Corah‘s tool for assessing the cognitive, emotional and 
behavioral satisfaction of patients- (DVSS). Conclusion: The conclusion to be drawn 
is that dentists should be trained and in their work should apply adequate 
communication methods, tailored to the individual characteristics of each patient, to 
build confidence between each other.  
Keywords: communication skills, dental practice, dentist-patient relationship. 
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ПРОУЧВАНЕ НА ОРОФАЦИАЛНИТЕ ДИСФУНКЦИИ И ВРЕДНИ НАВИЦИ НА 

4-5 ГОДИШНИ ДЕЦА В БЪЛГАРИЯ 
 

Йовчева К, Йорданова М, Йорданова С, Мусурлиева Н 
 
              Целта на настоящото проучване е да се изследва разпространението 
на орофациалните дисфункции сред 4-5 годишни деца с млечно съзъбие.  
            Mатериал и методи: Проведено е cross-sectional епидемиологично 
проучване на 471 деца.Обект на изследването са наличието на затруднено 
носно дишане, атипично преглъщане, смущения в говора, вредни навици за 
смучене, спане с отворена уста. 
            Резултати: 31% от изследваните деца са с вредни навици за смучене. С 
отворена уста спят 46.1% от децата, а неправилно носно дишане имат 19.6%. 
Инфантилен начин на преглъщане се наблюдава при 37% от случаите, 4.2% от 
пациентите са със смущения в говора. 
          Заключение: В  ранна профилактика на малооклузиите при млечно 
съзъбие, важно място заема превенцията на поведенченските рискови 
фактори. Ранният мониторинг на функционалния статус позволява 
своевременно ортодонтско лечение, съобразено с индивидуалните нужди на 
всяко дете. 



Kлючови думи: орофациални дисфункции, млечно съзъбие, превенция 
 
 

Prevalence of Orofacial Dysfunctions And Oral Habits in A Sample 
of 4-5-Year Old Bulgarian Children 

   
         The aim of this study is to estimate the prevalence of orofacial dysfunctions in a 
sample of Bulgarian kindergarten children with primary dentition. 471 girls and boys 
participated in this observational crosssectional epidemiological study. The presence 
of non-nutrive sucking behaviors, open mouth posture, nasal breathing impairment, 
swallowing pattern and symptoms of speech disorders were assessed and analyzed. 
31% of the examined children have a harmful sucking habit. An open mouth posture 
was observed in 46.1% of all children, while impaired nasal breathing was assessed 
in 19.6% of the subjects. Infantile swallowing was preserved in 37% of all participants 
and 4.2% of the children were registered with symptom of speech disorders. The 
early detection and diagnosis of environmental etiologic factors may be an important 
step to prevent malocclusions in children with primary dentition. Regular monitoring 
of the functional status allows timely orthodontic prevention and an early treatment 
according to each child‘s individual needs.  
Keywords: orofacial dysfunctions, prevalence, primary dentition 
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ПРОУЧВАНЕ НА МАЛОКЛУЗИИТЕ ПРИ 4-5 ГОДИШНИ ДЕЦА В БЪЛГАРИЯ 
 

Йовчева К, Йорданова М, Йорданова С, Мусурлиева Н 
 

             Целта на настоящото проучване е да се изследва разпространението 
на малоклузиите сред 4-5 годишни деца.  
            Mатериал и методи: Проведено е cross-sectional епидемиологично 
проучване на 471 деца.Обект на изследването са наличието или не на 
разстояние между зъбите (треми), краудинг ефекта, трансверзалните, 
вертикални и предно-задни оклузални отношения. 
            Резултати: 35.6% от изследваните деца са с нормална оклузия. Треми 
се откриват при 78.2% от изследваните, струпване на зъби при 16.1% и 
краудинг при 5.7%. Сагитални отклонения клас I се наблюдават в 64.1% от 
случаите, клас II в 29.1%, клас III в 9.6%. Данните за сагиталните оклузални 
съотношения при втори временни молари са следните-равно стъпало се 
открива при 70% от децата, а случаите с медиално и дистално стъпало са 
процентно равно разпределени. Предна отворена захапка (>3мм) имат 9.5% от 
пациентите, а <3мм.4.9%. Кръстосана захапка във фронта имат 6.4%, 
едностранна кръстосана захапка при странични зъби имат 3.2% и двустранна 
1.5%. С нормална оклузия са 30% от изследваните, дълбока захапка с 
гингивално покритие- 27%, без гингивално покритие 8.5%. Латерална девиация 
на долна челюст се среща при 2.5%. 
          Заключение: В повече от половината от изследваните преобладават 
малоклузиите (64.4%), което налага нуждата от ранна профилактика на тези 
заболявания. 



Kлючови думи: заболеваемост, оклузални взаимоотношения, малоклузии, 
превенция 
 

PREVALENCE OF MALOCCLUSIONS IN A SAMPLE OF 4-5-YEAR-OLD 
BULGARIAN CHILDREN 

 
The aim of this study is to estimate the prevalence of malocclusions in a sample of 4-
5-year-old children. Methodology: 471 boys and girls participated in this observational 
cross-sectional epidemiological study. The presence of spacing, no spacing and 
crowding, anteroposterior, transverse and vertical occlusion relationships was 
assessed and analyzed. Results: Normal occlusal relationships were found in 35.6% 
of all children. Generalized spacing was found in 78.2% of the subjects, followed by 
no spacing in 16.1% and crowding in 5.7%, respectively. Class I canine relationship 
was found in 64.1% of the children, followed by Class II in 29.1% and Class III in 
9.6%. A fl ush terminal molar relationship was found in approximately 70% of the 
children, followed by mesial and distal molar relationships equally distributed. An 
increased and decreased overjet was observed in 9.5% and in 4.9% of the children. 
An anterior cross-bite was documented in 6.4% of all the examined children. An 
unilateral posterior cross-bite and a bilateral posterior crossbite were observed in 
3.2% and in 1.5% of the sample. A posterior edge-to-edge bite was found in 1.9%. A 
normal overbite was found in 30.1% of all children; a deep bite with and without 
gingival contact was registered in 27% and in 8.5% respectively; an anterior open 
bite was seen in 7.2% of the children and a posterior open bite in 1.3%. The 
percentage of mandible lateral deviation cases is 2.5%. Conclusion: Due to the high 
prevalence of malocclusions with 64.4%, early attention may be given to orthodontic 
prevention measures.  
Keywords: cross-sectional study, occlusal relationship, prevalence, prevention, 
malocclusions 
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Трансгранично обучение по културна компетентност в 
преддокторския учебен план-сравнение между отношението на 
американските и българските студенти по дентална медицина 

 
Иванов К,  Андонов Б, ИвановА,  Янева-Рибагина K, Mусурлиева Н 

 
           Проучено е мнението на 719 американски и български студенти по 
дентална медицина  от три различни университета относно прилагането на 
идеите на глобалната дентална медицина и филантропията. Включени са 
въпроси, касаещи участието в благотворителни мисии в страните и извън 
граница. Много от респондентите споделят, че техните университети не ги 
възпитават в духа на филантропията и доброволчеството. Болшинството са на 
мнение, че именно денталните училища са отговорни за прилагането на 
глобалните стандарти за орални здравни грижи и равния достъп на различните 
етнически групи до дентални грижи. Изследваните смятат, че обучението им в 



чужди университети би им помогнало да изучат културното разнообразие, би ги 
запознало с идеите на филантропията и доброволчеството. Според тях 
международният обмен ще спомогне за достигане на глобалната дентална 
медицина, ще повиши тяхната културна грамотност, знанията им за социо-
икономическите различия и неравнопоставености в различните общества. Това 
проучване би спомогнало за по-доброто разбиране на факторите, определящи 
решението за участие на студентите в различни програми за международен 
обмен. 
Ключови думи: културна компетентност, обучение, учебен план 
 
    Aim:To examine dental students perceptions about the mission of dental schools 
to advance global dentistry and philanthropy. A survey among 228 third, fourth and 
sixt year dental students was conducted at the Medical University of Plovdiv. Based o 
the total number of respondents, the majority of students 90% believa that 
volunteerism and philanthropy are important attributes of a well-rounded dental 
practioner and that their school does teach them about these virtues. 
Key words: curriculum, cultural competence 
 
 
V.17.7.    Andonov B,   Yaneva-Ribagina K, Musurlieva N , Ivanoff A, Ivanoff Ch. 
Survey  of  dental  students’  perceptions  about  the  mission  of  dental  
schools  to  advance  global  dentistry  and  philanthropy. Folia Medica 2015; 
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Проучване мнението на студенти по дентална медицина 
относно мисията на денталните университети да обучават в 

духа на глобалната дентална медицина и филантропията 
Андонов Б, Янева-Рибагина К, Мусурлиева Н, Иванов А, Иванов К 

 
       Най-важната цел на глобалната дентална медицина е да обучава 
студентите за работа в мултикултурана среда. 
       Цел на настоящото проучване е да се изследва отношението на студентите 
към мисията на денталните училища да възпитават в духа на филантропията и 
глобалната дентална медицина. 
      Материал и методи: Проучването обхваща 228 студенти от трети, четвърти 
и пети курс дентална медицина- МУ Пловдив. То е част от проекта Global Oral 
Health Initiative (GOHI). Оригиналният въпросник на GOHI е преведен на 
български. Приложен е Pearson chi-square test за сравнение на категорийните 
променливи (p < 0.05). SPSS v.14 е използван за статистическа обработка на 
данните. 
        Резултати: Болшинството от респондентите (90%) вярват, че 
филантропията и доброволчеството са важни черти за съвременния дентален 
лекар и университетите трябва да ги възпитават в техния дух. 54% от 
разпитаните са на мнение, че техните училища не окуражават 
доброволчеството. От друга страна мултикултурната среда в университетите 
учи студентите да зачитат правата на хората от различни култури. Голяма част 
споделят, че са готови да заминат в други страни по различни програми за 
обмяна на опит. 



          Заключение: Студентите желаят техният университет да ги запознае и 
отдели повече внимание в учебния си план на идеите на глобалната дентална 
медицина. 
Ключови думи: културна компетентност, обучение, учебен план 
 
       Seven hundred and nineteen American and Bulgarian dental students were 
surveyed at three colleges of dentistry to compare their perception about their dental 
schools commitment to advance global dentistry and philanthropy.The majority 
agreed (90%0 that dental schools have a moral obligations to raise global standarts 
of oral health care. 
Key words: curriculum, cultural competence 
 
 
V.18.8.  Musurlieva N, Stoykova M, Boydhziev D. Studying the effectiveness of 
Farquhar's six-step method in motivating patients with chronic periodontitis 
about good oral hygiene. International journal of dental and oral health 2017; 
16(7):1-6. 

 

Проучване ефективността на шест стъпковия метод на Farquhar 
за подобряване оралната хигиена на болни с хроничен 

пародонтит 
Мусурлиева Н, Стойкова М, Бояджиев Д 

 
                Шест стъпковият метод на Farquhar използва като основа теорията за 
собствената ефикасност. Цел на проучването е да се установи ефективността 
на метода  за подобряване на оралната хигиена. 
             Материал и методи: Изследавните са разделени на две групи чрез 
сляпо рандомизиране - контролна (n=23) и експериментална (n=25). 
Пациентите от контролната група са инструктирани за 20 мин. С помощта на 
традиционните методи. При експериментална първо са приложени 
традиционните методи, а след това за 10 мин. шест стъпковия метод на 
Farquhar. За оценка ефективността на двата метода е проверено как се изменя 
след три седмици OHI индекса. В контролната група той намалява от 3 на 
първото посещение на 2.535(p = 0.032). Същият тест е приложен и за 
експерименталната група. Тук OHI намалява от 2.556 на 1.516 т. е и при двете 
групи има подобраване на оралната хигиена. За да се провери дали Farquhar 
метода повлиява в по-голяма степен това подобрение е формирана разлика 
между средните на разликите в индексните числа на OHI в двете групи. 
Статистическият анализ показва, че разликата в средната при 
експерименталната група е 1.040 (р=0.004) и е по-голяма от разликата при 
контролите 0.465. 
Ключови думи: хроничен пaрoдонтит, метод на Фаркуар, орална хигиена 
 
 

 
 



Studying the effectiveness of Farquhar's six-step method in 
motivating patients with chronic periodontitis about good oral 

hygiene 
 
 
         The six-step method  is a systematic method using as a basis namely the self-
efficacy theory. The aim of the study is to determine how effective is Farquhar's six-
step method for improving oral hygiene. By blind randomization study participants 
were divided into two groups - control group (n = 23) and intervention (n = 25). 
Patients from the control group were instructed for 20 min. through the traditional 
methods. In the intervention group the traditional instruction was applied first, and 
then for 10 min. Farquhar's six-step method was applied. For assessing the efficiency 
of the two methods, it was checked whether OHI is significantly altered in the third 
week. In the control group  the OHI index number from 3 at the first visit was reduced 
to 2.535 in the third week (p = 0.032). Improvement of the oral hygiene was recorded 
due to instructions received. The same test was performed in the intervention group.  
A decrease in OHI was also recorded in patients from this group, from 2.556  to 
1.516. In order to check whether Farquhar‘s six-step method affects this 
improvement to a greater extent, a differences is formed between the mean 
differences in the OHI index numbers of both groups. The statistical analysis shows 
that the mean difference in the intervention group is 1.040 (p = 0.004) and is greater 
than the difference in the control group 0.465. This result concludes that the 
improvement of oral hygiene in the intervention group, in which, in addition to the 
traditional methods, additional cognitive processes were used, is considerably 
greater and has a greater effect. 
Key words: chronic periodontitis, Farquhar's  model ,motivation, oral hygiene 
 
 
V.19.9. Yovcheva K, Musurlieva N, Goev G. Supraeruption interception of 
second primary molar-case report. International journal of dental and oral 
health 2017; 16(9):61-3. 
 

Клиничен случай на ранна загуба на временен втори молар 
Йовчева К, Мусурлиева Н, Гоев Г 

 
     Целта на всички ранни терапевтични методи, използвани във временното 
смесено съзъбие имат за цел да предотвратят ортодонтските отклонения във 
постоянното съзъбие. Този клинияен случай представя ранна загуба на долен 
временен молар, която води до отклонения във вертикалните оклузални 
взаимоотношения на двете челюсти. За да се избегнат проблемите в 
постоянното съзъбие е изработен и поставен мястопазител. 
Ключови думи: мястопазител, ранна загуба на молар 
 
     The aim of all early therapeutic methods used in early mixed dentition is to 
prevent the occurrence of orthodontic irregularities in the permanent dentition. In this 
case of early loss of lower second primary molar change in the vertical occlusal 
relationships was detected. To intercept further negative consequences for the 
permanent dentition a band-loop space maintainer was constructed and fixed.  
Keywords: space maintainer, early loss of deciduous molar . 
 



 
V.20.10. Boyadzhieva E, Dimitrova S, Filipov I, Musurlieva N. Survey on 
materials, methods, and difficulties in obturating the root canal system among 
Bulgarian dental practioners. International journal of dental and oral health 
2017; 16(7):83-8. 
 

Проучване на материалите, методите и средствата за 
запълване на кореновите канали, използвани от денталните 

лекари в България 
Бояджиева Е, Димитрова С, Филипов И, Мусурлиева Н 

 
 

      Сложната анатомия на кореновите канали създава затруднения в 
почистването и 3Д обтурацията им, което е предпоставка за много неудачи и 
усложнения след ендодонтското лечение. Целта на настоящото проучване е да 
се  изследват методите, средствата и проблемите, които срещат денталните 
лекари при обработката на кореновите канали.  
Материал и методи: Проучено е мнението на 157 дентални лекари на 
различна възраст, стаж и локализация на практиката. Въпросникът включва 15 
въпроса. 
Резултати: 30% от респондентите споделят, че практикуват ежедневно 
ендодонтско лечение, повече от половината са на мнение, че сложната 
анатомия на каналите е причина за неуспехите при лечението им. Все още 
голяма част от денталните лекари използват формалин резорцинови пасти и 
цинк окис евгенолови пасти за запълване. 80% са на нение, че им е нужна 
допълнителна информация за обработването на каналите. Въпреки 
еволюционните постижение в иригирането и обтурирането на каналите, 
повечето дентални лекари продължават да използват остарелите техники. 
Ключови думи: обтурация, канална система, проучване 
 
          Complex anatomy of the root canal system creates difficulties in its cleaning, 
shaping and 3D obturation, which is a prerequisite for a number of failures of the 
endodontic treatment.This survey is aimed at identifying the methods and tools used 
for obturation of the root canal system, as well as the problems associated with their 
application in dental practice.An anonymous survey was conducted among 157 
dental practitioners of different ages, length of service and practice location. The 
questionnaire includes 15 questions, the respondents are expressing their opinion on 
the frequency of endodontic treatment, the difficulties, methods and means of 
obturation of the root canal system.30% of the respondents conduct endodontic 
treatment every day. More than half of the respondents indicated the complex root 
canal anatomy as the greatest difficulty in processing and filling the root canal 
system, single-cone technique is referred to by more than 60% as the most 
commonly used root canal obturation method , and zinc-oxide eugenol and formalin-
resorcin sealers are still reported by the largest percentage of respondents. 80% of 
the respondents indicated that they needed additional information on the root canal 
system obturation. Despite the evolution in the techniques of shaping, irrigation and 
obturating, the majority of practitioners have used established in time methods and 
means of obturating the root canal system.  
Keywords: obturation, root canal system, survey 
 



V.21.11.   Musurlieva N, Stoykova M , Novakova S."A study into malpractices in 
the dental practice in the town of Plovdiv - Bulgaria over a 5-year period”. The 
Journal of dentists 2017; 5:74-78 
 

ПРОУЧВАНЕ НА ДЕЙСТВИЯТА С НЕЖЕЛАНИ ПОСЛЕДСТВИЯ В 
ДЕНТАЛНАТА ПРАКТИКА ЗА ПЕТГОДИШЕН ПЕРИОД 

Стойкова М, Мусурлиева Н, Братойчев Цв 
 

 
        Увод: Денталните лекари като всички други медицински специалисти 
допускат в практиката си действия с нежелани последствия (т.н. грешки) 
(malpractice). Не познаването на ситуациите, при които можеш да сгрешиш, 
водят до увеличаване на „грешките‖. 
       Целта е да се установи вида на „нежеланите последствия‖, станали повод 
за жалби от пациентите до Комисията по професионална етика (КПЕ) към 
Районната колегия (РК) на Български Зъболекарски Съюз (БЗС) в гр. Пловдив и 
резултатите да се сравнят с подобни проучвания в други страни. 
       Материал и методи: Използван е документален метод, за да бъдат 
проучени ретроспективно  от 2011-2016 година 30 жалби от пациенти до КПЕ 
към РК на БЗС в гр. Пловдив. Данните са сравнени с изследвания в Турция и 
Иран. 
        Резултати: Malpractice се срещат при денталните лекари навсякъде по 
света. Характерът им е разнороден. Най-често грешки се допускат при 
протезиране и хирургично лечение. В Пловдив картината е малко по-различна – 
50% от грешките са допуснати при случаи на имплантиране, каквито са и 
констатациите за България на ИАМО. Като най-чести пропуски в 
имплантологията са констатирани: пристъпване към лечение без екзактна 
образна диагностика; липса на прецизен  анализ след клиничен преглед и 
отливане на модели; липса на: план на лечение и финансов план на 
процедурите; подписана декларация за информирано съгласие; прикрепен към 
финансовия документ  сертификат и фактура от фирмата производител на 
избраната имплантологична система; неправилно протезиране. 
По данни на редица автори в повечето държави липсва регистър за неправилни 
действия на денталните лекари.   Независимо от усилията на СЗО и други 
международни организации, липсва единна система за регистрация на „грешки‖ 
в денталната практика. Такава липсва и в България. 
Ключови думи: грешки, регистър на грешки 
     
 
         In their work, dentists sometimes allow malpractices to occur. The aim of this 
study is to investigate the nature of the ―adverse consequences‖ that may serve as 
grounds for claims from patients to the Professional Ethics Commission (PEC) and 
the Regional College (RC) of the Bulgarian Dental Association (BDA) in Plovdiv, 
Bulgaria. Material and methods: The documental method has been applied in 
investigating retrospectively 42 claims from patients to PEC-Plovdiv, filed in the 
period from 2011 to 2016, and the findings have been compared to those of similar 
investigations in Tehran and Turkey. Results and discussion: After an in-depth 
analysis, it was established that the actions that had resulted in claims filed with 
PEC-Plovdiv, were ‗errors‘ in: prosthetics – 34%; surgical treatment – 6%; 
infringement of the rights of the patient (mostly – administered treatment without the 



informed consent of the patient) – 10%; mounting implants – 50% (prostheses and 
surgical treatment as part of implantology are also included here). According to 
foreign publications, errors in prostheses and surgical interventions are the most 
common. The same errors have been found to be the most common in Plovdiv, too, 
in addition to errors in implantology. In Bulgaria, as well as in many other countries, 
there is no register of dental malpractices. Conclusion: The adverse consequences of 
dental treatment have been established to be of the same origin in the 3 surveyed 
regions. The safety strategies are designed to prevent unintentional injuries to the 
patient.  
Keywords: Error, dental practice, malpractice, register. 
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Административната отговорност в денталната практика 

Мусурлиева Н, Станев Ст. 
 
          Административното право е система от правила, уреждащи 
установяването на административни нарушения и налагането на 
административни наказания. Целта на настоящото проучване е да се разгледа 
административната отговорност в денталната практика като е анализирано 
съществуващото здравно законодателство в Република България. 
Ключови думи: дентална практика, административна отговорност 
 

Administrative responsabilithy in dental practice 
 

   Administrative law is a system of rules governing the establishment of 
administrative offenses and the imposition of administrative penalties. The purpose of 
this study is to look at administrative responsibility in dental practice by analyzing the 
existing health legislation in the Republic of Bulgaria. 
Key words: dental practice, administrative responsabilithy 
 
V.23.13. Musurlieva N, Stoykova M. Oral health of geriatric patients – medico-
social aspects. Здравна политика и мениджмънт 2019;19(2):47-9. ISNN 1313-
4981 
 

Орално здраве на гериатричните пациенти-медико-социални 
аспекти 

Мусурлиева Н, Стойкова М 

 
       Гериатричните пациенти са специфична група поради уязвимостта си към 
физиологични, психологични, социални и здравословни проблеми. Разкриване 
на съвременната характеристика на гериатричния пациент, особеностите на 
стареенето в био-психо-социален аспект, допълнителна лекарска 
квалификация и добиване на компетенции, подобряващи обгрижването на тези 
пациенти, е наложителнa предвид запазващата се тенденция на демографско 
стареене.  Специфични здравни проблеми в тази възрастова група са 



различните форми на деменция, когнитивни и поведенческите нарушения 
водещи до прогресивна загуба на самостоятелност на болните, хронични 
заболявания. Типичните промени в оралното здраве на тази група пациенти  
включват: загуба на зъби, халитоза, ксеростомия, пародонтални заболявания и 
др. 
Ключови думи: гериатрични пациенти, орално здраве 

 

Oral Health of Geriatric Patients - Medical-Social Aspects  

            The technology development, improved standard of living and quality of 
health services enables more and more people to live to an advanced age and at the 
same time retain their ability to lead an active, healthy, dynamic and productive 
lifestyle . The extended life of the human population is a great medical and social 
success, but it is also a great challenge, requiring enormous efforts, dedication 
and commitment from medical and non-medical professionals working with older 
patients. Geriatric patients are a specific group due to their vulnerability to 
physiological, psychological, social and health problems. Revealing the special 
characteristics of geriatric patients‘ oral health in the context of aging as a bio-
psycho-social phenomenon, the further qualification of the dental practitioner and the 
acquisition of competences which might improve the care of these patients is crucial 
given the sustained trend of demographic aging. The purpose of this study is to 
outline the main medical and social aspects of oral health of the elderly. 

Material and methods: A search was made in the Pubmed scientific 
literature database for all available publications by March 2019. 

Results and discussion : Specific health problems in this age group are the various 
forms of dementia, cognitive and behavioral disorders , leading to progressive loss of 
autonomy in sick and chronic illnesses.Typical changes in the oral health of 
adult patients include: tooth loss, xerostomia , oral infections with viral, bacterial or 
fungal etiology, periodontal disease, oral and parapharyngea cancer. The concept of 
healthy aging requires a special pathway and care for oral health that would 
guarantee optimal quality of life in geriatric patients. Barriers to achieve this 
are compromised levels of oral care due to physical limitations - many adult patients 
are either restricted or unable to perform daily oral hygiene care as a result of 
cognitive disorders, locomotory disorders, inflammatory bowel diseases, and 
tendons, neuro-muscular changes, etc.,difficulties in understanding and perceiving 
the health information provided especially by patients with dementia and cognitive 
disorders , communication difficulties;  the influence of various socio-economic 
factors and complicated access to dental services; usage of many and different 
drugs; lack of special training modules for the specific needs of geriatric patients in 
the dentists‘ educational programs. The listed obstacles and challenges can be 
overcome by building new dental care models for geriatric patients. 

Key words: oral health, geriatric patients 
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Проучване толерантността и отношението на обществото към 
чуждестранните студенти от различни културни  общности в 

България 
Мусурлиева Н, Стойкова М 

 
       Целта на настоящото изследване е да се проучи толератността и 
отношението на обществото към чуждестранните студенти от различни 
културни общности. 
Материал и методи: За постигане на целта е проведена пряка индивидуална 
анкета на 43 чуждестранни студенти по дентална медицина и обща медицина 
при МУ-Пловдив. Използван е специално разработен въпросник, включващ 
въпроси, целящи да проучат познанията на чуждестранните студенти за 
българските традиции и култура и българския език, мнението им дали се 
зачитат религиозните им убеждения, културната им идентичност и др. 
Резултатите са обработени с SPSS v.14. Използван е параметричен и 
непараметричен тест.  
Резултати и обсъждане: От студентите 67% се чувстват „добре дошли― в 
България и само осем са на мнение, че са „нежелани― чужденци. Висок е 
относителният дял на тези, които се чувстват сред студентската общност и 
обществото „като българи―. Повече от половината анкетирани  чувстват 
зачитане на културната им идентичност и религиозни убеждения от колеги и 
преподаватели в университета. 
Ключови думи: толерантност, чуждестранни студенти, културна 
общност 
 

Study of the tolerance and attitude of the society towards 
international students of various cultural backgrounds in Bulgaria 

(pilot research) 

Abstract: The tolerance of a society towards people with different cultural, language, 
religious and social background is an indicative feature of the social and cultural 
competence level of the society itself. Purpose: To research the tolerance and 
attitude of the society towards international students of various cultural backgrounds.  
Materials and methodology: A direct individual survey among 43 international 
students in general and dental medicine at the Medical University of Plovdiv was 
performed. A specially prepared questionnaire, including questions, targeted at 
examining the knowledge of the foreign students of the Bulgarian traditions and 
culture, the Bulgarian language and their opinion if their religious believes, cultural 
identification etc. are respected was used. The results are processed by SPSS v. 14. 
A parametric test was used. 
Results: Most of the respondents – 54% share that they have being in Bulgaria for 
more than three years. The main reasons for their stay at the country are their 
studies. Three of the interviewed individuals state war as a main reason for their 
arrival. 67% of the students feel "welcomed‖ and only eight share the opinion that 
they are "unwanted‖ foreigners. 70% of the interviewed know and speak Bulgarian 
language. Almost the same percentage are acquainted with the Bulgarian culture and 
customs. More than half of the interviewed (81%) feel that their cultural identity and 



religious believes are respected by their fellow students and teachers at the 
university.  
Conclusion: The results show that the academic and students community and the 
society, in general, are tolerant and respectful towards the cultural identity of the 
foreign students. 
Key words: tolerance, foreign students, cultural community 
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Проблеми и предизвикателства пред грижата за 
пародонталното здраве 
Мусурлиева Н, Стойкова М 

 
       Пародонталните заболявания засягат 5-20% от възрастното население по 
света. За съжаление вниманието, което им се отделя е малко, поради факта, че 
все още не се отчита връзката им с редица общи заболявания, грижата за 
пародонталното здраве не се включва в здравните политики и програми и 
проблемите с венците се считат за чисто козметичен дефект. 
Ключови думи: пародонтални заболявания, дентални грижи, проблеми 
 
       Periodontal diseases are truly a ‗silent‘ global epidemic with a huge disease 
burden and socio-economic effects. Unfortunately, awareness of periodontal health 
remains low worldwide, and the majority of people affected do not initiate early care, 
due to various personal, cultural and socio-economic factors.  
Key words: periodontal diseases, dental care, problems 
 
V-А. ПУБЛИКАЦИИ В БЪЛГАРСКИ СПИСАНИЯ БЕЗ ИМПАКТ ФАКТОР 
 
V-А.26.1. Стойкова М,  Мусурлиева Н.  Някои проблеми на профилактиката     
и промоцията на денталното здраве в България (обзор ). Дентална 
медицина 2011; 93 (2):178-182 

 
НЯКОИ ПРОБЛЕМИ НА ПРОФИЛАКТИКАТА      

И ПРОМОЦИЯТА НА ДЕНТАЛНОТО ЗДРАВЕ В БЪЛГАРИЯ  
(обзор ) 

М. Стойкова ,  Н. Мусурлиева  
 

Една от важните цели на съвременното общество е постигане на най-
високо ниво на здраве. При реализирането на тази задача играят основна роля 
профилактиката и промоцията на здравето. Промоцията е процес на създаване 
на възможности на хората чрез саморегулиращо се здравно поведение да 
подобрят собственото си здраве. Оралното здраве е неделима част от общото. 
В този смисъл промоцията и профилактиката са еднакво важни както  за 
здравето на устната кухина, така и за общото здраве 



Редица изследователи доказват, че за жалост в съвременните условия, в 
които се развива денталното здравеопазване в България, двата подхода не са 
достатъчно популярни. Залага се на терапевтичния модел, а не на 
превантивния. Като причини са посочени – липса на стимули за населението за 
поддържане и съхранение на оралното здраве: пакетът от дентални услуги, на 
който има право  българският пациент, не включва профилактични 
мероприятия; социално-икономическата ситуация не позволява на голяма част 
от населението да се грижи адекватно за денталното си здраве. Направено 
проучване в България показва, че около 70% от хората търсят дентална помощ 
само при необходимост.  

За успешната роля на промоцията и профилактиката при оралното 
здраве водеща роля играе мотивацията, а именно - осъзнаването на факта, че 
здравето в устната кухина влияе върху общото здраве на индивида. Редица 
автори са на мнение, че превенцията и промоцията ще бъдат успешни само при 
колаборация между лекари, общество и държава.  
Ключови думи: промоция, профилактика, орално здраве  
 

Some problems of promotion and profilaxis of dental health in Bulgaria 
 

               Promotion is the process of empowering people through self-regulating 
health behaviors to improve their own health. Oral health is an integral part of the 
general health. In this sense, promotion and prophylaxis are equally important for oral 
health and general health. 
A number of researchers prove that unfortunately, in the current conditions in which 
dental healthcare is developing in Bulgaria, the two approaches are not popular 
enough. Greater focus is given to the therapeutic model, not the preventive one. The 
following reasons are cited - lack of incentives for the population to maintain and 
preserve oral health; the package of dental services to which the Bulgarian patient is 
entitled does not include preventive measures; the socio-economic situation does not 
allow a large part of the population to adequately care for their dental health. A 
survey conducted in Bulgaria shows that about 70% of people seek dental care only 
when needed. 
The successful role of promotion and prophylaxis in oral health is driven by 
motivation, namely the perception that oral health affects the overall health of the 
individual. A number of authors believe that prevention and promotion will be 
successful only in collaboration between doctors, society and the state. 
 

Key words : promotion, profilaxis, oral healt 
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МОДЕЛ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ОРАЛНОТО ЗДРАВЕ 
 НА ВЪЗРАСТНИ ПАЦИЕНТИ 
Н. Мусурлиева, М. Стойкова 

 
Утвърждаване на поведение към по-добро дентално здраве се постига 

трудно.Тъй като голяма част от оралните заболявания не са с летален изход, 



тяхната значимост се подценява. За да се изгради здравословно поведение по 
посока на денталното здраве, е необходимо здравното възпитание да стане 
част от общите здравно - мотивационни въздействия. Te трябва да са 
широкоспектърни, да са включени в цялостния процес на личностно 
изграждане. 

Цел на проучването е авторите да разработят Модел за подобряване 
оралното здраве при възрастни пациенти по подобие на Модела на здравните 
убеждения, развит от Розенщок. 

Материал и методи: Проучени и анализирани са разработените от 
различни автори модели за модифициране  рисковото поведение на пациенти : 
1. Когнитивни модели: А) модел на здравните убеждения; Б) предпазно-
мотивационна теория; 2. Социокогнитивни модели: А) теория на обмисленото 
действие; Б) теория на планираното поведение и др.  

Резултати и обсъждане: на базата на направения анализ е създаден 
собствен модел за подобряване оралното здраве при възрастни пациенти, 
който може да се прилага и при здрави хора. Структуриран е екип от участници 
в модела: В центъра е денталният лекар. Като партньори в осъществяването на 
целта са посочени: А) медицински специалисти – акушер-гинеколози, 
ендокринолози, общопрактикуващи лекари и др.; Б) немедицински специалисти 
– психолози, педагози, юристи; В) семейство, общество, държава ( в лицето на 
различни правителствени и неправителствени организации, масмедии); 
Стимулите за подобряване на оралното здраве са разделени на: А) Вътрешни: 
възприемането значимостта и тежестта на заболяването; убеждението, че 
промяната на рисковото поведение на индивида ще доведе до определени 
ползи; Когато пациентът е вече болен, той е възприел тежестта на 
заболяването с негативните усещания от симптомите му.  В) Външни: 
здравната информация - какво представлява заболяването, причините за 
появата му, как да се избегне; и здравното образование - лицето трябва да 
знае, да притежава нужните умения, да осъзнава, че промяната на рисковото 
му поведение е в негов интерес, на семейството и обществото. 

Заключение: Внедрен в практиката,  предложеният модел  може 
успешно да се използва за подобряване оралното здраве на българския 
пациент. Ако бъде адекватно приложен, той може да доведе до промяна в 
мисленето и поведението на хората, а световната практика доказва, че веднъж 
променено, поведението, насочено към здравословен начин на живот, 
персистира у индивида за дълъг период от време или завинаги. 
Ключови думи: рисково поведение, пародонтит, здравна мотивация 
 
 

Oral Health Improvement Model for Adult Patients  
 
         Affirmative behavior towards better dental health is difficult to achieve. Since 
many oral diseases are not lethal, their importance is underestimated. In order to 
build healthy behaviors in the direction of dental health, it is necessary that health 
education becomes part of the overall health - motivational concept. The concept 
should be broad-spectrum, integrated into the overall process of personal 
development. 
The aim of the study was to develop an Oral Health Improvement Model for 
Adult Patients , similar to the Health Belief Model developed by Rosenstock. 



Material and Methods: Models for modifying patients' risk behaviors have been 
studied and analyzed: 1. Cognitive models : A) a model of health beliefs; B) 
precautionary theory; 2. Sociocognitive models : A) theory of deliberate action; B) 
theory of planned behavior, etc. 
Results and Discussion: Based on the analysis, we have created our own model 
for improving oral health in adult patients , which can be applied to healthy people . A 
team of model participants has been structured: The center is the dentist. As partners 
in achieving the goal the following groups are indicated: A) medical specialists - 
obstetricians, endocrinologists, general practitioners, etc .; B) non-medical specialists 
- psychologists, educators, lawyers; C) family, society, state (represented by various 
governmental and non-governmental organizations, mass media). 
Key words: periodontitis, motivation, risk behavior 
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Еаstern Academic Journal 2016; 4:1-9. 
 

Oртодонтски отклонения във временно съзъбие вследствие на 
вредни навици и неправилни функции 

(обзор) 
Йовчева К, Мусурлиева Н 

 
           Целта на настоящата публикация е да се резгледат  ортодонтските 
отклонения във временното съзъбие вследствие на вредни навици и 
неправилни функции. 
            Mатериал и методи: Литературните източници са издирени в базата 
данни Pub  Med. 
            Резултати: Вредните орални навици са повтарящи се движения на 
определени мускулни групи, които не изпълняват физиологична функция, но 
водят до изпитването на удовлетвореност. Те се създават най-често до 1-
годишна възраст, по-рядко от 1- до 2-годишна възраст и ако персистират след 3-
годишна възраст могат да повлияят негативно върху развитието на съзъбието, 
като последиците могат да бъдат тежки и трайни. Такива вредни навици са 
смучене на пръст, биберон, устна, предмети, гризане на нокти, самонараняващи 
навици, а парафункции са устно дишане, неправилно преглъщане и бруксизъм. 
            Заключение:  Познаването на правилния растеж и развитие на зъби и 
челюсти представлява основата за своевременно диагностициране, 
профилактика и лечение на ортодонтските отклонения във временно съзъбие. 
Ключови думи: вредни навици, парафункции, ортодонтски аномалии 
 
        Harmful oral habits are a repetitive movements of certain muscle groups that do 
not meet the physiological function, but lead to satisfaction. They are established 
most often by 1 year of age, less than 1 to 2 years of age and if they persist after 3 
years of age can negatively affect the development of the occlusion, as the 
consequences can be severe and lasting. These bad habits are non-nutritive sucking 
behaviors (finger, pacifier, lips or objects), nail biting, self-harming habits and the 
parafunctions are oral breathing, improper swallowing and bruxism. The aim of this 
publication is to consider malocclusions in primary dentition due to bad habits and 
incorrect functions, because knowing the proper growth and development of teeth 



and jaws form a basis for timely diagnosis, prevention and early orthodontic 
treatment in primary dentition. Keywords: oral habits, parafunctions, malocclusions . 

Key words: oral habits, parafunctions 
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Проучване хигиенните навици на болни с хроничен пародонтит 
Мусурлиева Н 

 
              Зъбната плака е разглеждана като основен етиологичен фактор за 
развитието на пародонталните заболявания. Оралната хигиена се изтъква като 
основен елемент от профилактиката на пародонталните заболявания, въпреки 
това у нас липсват данни за оралнохигиенното ниво на пациентите с 
пародонтит.  
              Цел на настоящата публикация е да се разгледат хигиенните навици на 
болните с хроничен пародонтит.  
               Mатериал и методи: В тази връзка през 2010-11 г. е проведено 
собствено проучване на оралната хигиена на  228 болни с хроничен 
пародонтит. Те са подбрани по метода на собствено случаен подбор в  
клиничните зали на катедра Пародонтология при ФДМ-Пловдив,  и различни 
дентални практики в града. Използван е социологическият метод стандартно 
индивидуално интервю. Разработен е собствен въпросник, включващ въпроси, 
касаещи вида на използваната вода за уста, кратността на миене на зъбите, 
честотата на смяна четката за зъби, вида на използваните средства за 
почистване на зъбите, използване на води за уста, честота на почистване на 
зъбен камък, честота на посещение на дентален лекар.  
             Резултати:Устната хигиена на изследваните е незадоволителна. Те  са 
прилагали  главно традиционните средства за почистване на зъбите - четка и 
паста. По-голяма част от респондентите не  използват предлаганите на пазара 
допълнителни средства за премахване на плаката и не  почистват редовно 
зъбен камък. 
            Заключение: Орално-хигиенните навици на болните с хроничен 
пародонтит включват традиционните средства и методи. Нужно е повишаване 
на здравната информираност и култура на тези болни във връзка с оралната 
хигиена. 
Ключови думи:  зъбна плака, орална хигиена, хроничен пародонтит 
 
 

INVESTIGATION OF THEORAL HYGIENE-RELATED HABITS OF PATIENTS 

WITH CHRONIC PERIODONTITIS 
 
       Oral hygiene is a risk factor for periodontal disease. Plaque control in patients 
with periodontal disease is the key in their prevention. In Bulgaria there are not data 
for the investigation of oral hygiene–related habits among patients with periodontal 
disease.The purpose of this publication is to explore and present the oral hygiene-
relate habits of patients with chronic periodontitis. A pilot research was made among 
228 diagnosed patients with periodontitis visiting the Department of Periodontology, 
Faculty of Dental Medicine, Medical University of Plovdiv, Bulgaria in relation to their 



treatment. All patients were surveyed using a questionnaire specially designed for the 
study. The questionnaire includes issues concerning- the type of mounthwash water, 
the frequency of replacement toothbrush, the frequency of scaling, the frequency of 
visiting the dentist. Oral hygiene of the participants is poor. They are applied 
traditional means of cleaning teat h- brush and tooth paste.The mayority of 
respondents do not use commercially avaible additional funds for the removal of 
plaque and tartar. They not scaling the tartar regulary.  
Keywords: oral hygiene, plaque, chronic periodontitis 
 
V.30.5. Мусурлиева Н. Приложение на когнитивните модели в денталната 
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Приложение на когнитивните модели в денталната практика 
Мусурлиева Н 

  
 
            Мотивацията на пациентите за поддържането на добри орално-хигиенни 
навици е ключът към постигането на добро орално здраве. Разработени са 
различни психологически модели за модифициране на рисковото поведение на 
пациентите. В случая с промоция на оралното здраве, те се приемат трудно от 
пациентите поради факта, че повечето от оралните заболявания не са с 
летален изход. Едни от най-разпространените са  когнитивните модели за 
саморегулация на поведението. В България липсват данни за тяхното 
приложение  за повишаване личната ефикасност при спазване на оралната 
хигиена.  
           Цел на настоящата публикация е те да се проучат  и представят 
предимствата и недостатъците на различните когнитивни модели.  
           Материал и методи: Осъществено е проучване на достъпната 
литература, налична в базата данни Pub Med. Използвани са ключови думи 
dental care, oral health, motivation, cognitive methods. 
          Резултати: Когнитивните модели  изследват предикторите на здравното 
поведение. Те произтичат от теорията за очакваната субективна полза на 
Едуардс, която предполага, че поведението е резултат от рационалната 
преценка на потенциалните негативи и ползи.  Когнитивните модели описват 
поведението като резултат от рационалната обработка на информация и 
поставят акцент върху индивидуалните когниции.  
        Заключение: Необходимо е провеждането на допълнителни изследвания, 
доказващи ефективността от приложението на когнитивните методи за 
мотивация в денталната медицина. Те успешно биха могли да се използват в 
практиката като надеждни и икономически изгодни методи за първична 
профилактика. 
Ключови думи: когнитивни модели, мотивация, орална хигиена 
 

APPLICATION OF THE COGNITIVE MODELS IN DENTAL 

PRACTICE 
 
       The motivation of patients to maintain good oral hygiene habits is the key in 
achieving good oral health. Different psychological models of modifing risky behavior 
of patients have been developed. In the case of oral health promotion these models 



are accepted difficult from patients as most oral diseases are not fatal. One of the 
most common are the cognitive models of self-regulation of behavior. In Bulgaria 
there are no data for their applications in improving personal efficiency of 
maintenance of oral hygiene. The purpose of this publication is to explore and 
present the advantages and disadvantages of various cognitive models. A study of 
the available literature in the database Pub Med was performed. The following 
keywords are used- dental care, oral heath, motivation.  
Keywords: cognitive models, motivation, oral hygiene 
 
V.31.6. Мусурлиева Н. Мениджмънт на денталните грижи при пациенти с β 
майор таласемия. Списание Редки болести и лекарства сираци 
2016;7(3):8-10. 
 
 

Мениджмънт на денталните грижи при пациенти с β майор 
таласемия   
Мусурлиева Н 

 
 

            Таласемия майор е генетично обусловено заболяване, което се 

унаследява предимно по автозомно-рецесивен начин. Характеризира се с висок 

HbF, ранно начало, тежка хемолитична анемия, скелетни и органни увреждани, 

характерни орофасциални появи. Заболяването се  дължи  на генетичен 

дефект (мутация в 11 хромозома). Денталните грижи при пациенти с таласемия 

майор изискват мултидисциплинарен подход, включващ координация и 

консултация за извършването на  всяка процедура с хематолог и педиатър. 

Изисква се и дефиренциация на нуждите на пациента от първична или 

специализирана дентална помощ, защото някои от манипулациите при такива 

пациенти налагат прилагането им в болнични заведения за предотвратяване на 

риска от усложнения. 

Ключови думи : таласемия майор, орални прояви, дентални грижи 

 

Management of dental care for patients with Thalassemia major 

        Thalassemia is a genetically transmitted disease that is mostly inherited in an 
autosomal recessive manner. It is characterized by high HbF, early onset, severe 
hemolytic anemia, skeletal and organ damage, typical orofastsialni appear. The 
disease is caused by a genetic defect (mutation in chromosome 11). The dental care 
for patients with thalassemia major requires a multidisciplinary approach involving 
coordination and consultation for the performance of every procedure with 
hematologist and pediatrician. It is required as well a differentiation of the patient 
needs for primary or specialized dental care having in mind that some of the 
manipulations for such patients might demand an implementation in hospital centers 
to prevent the risk of complications.  
Keywords: thalassemia major, oral manifestations, dental care 
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Триметиламинурия (синдром на рибената миризма) 

(обзор) 
Мусурлиева Н 

 
               Синдромът на рибената миризма (известен също като 
триметиламинурия) е автозомно - рецесивно метаболитно разстройство, 
характеризиращо се с наличие на необичайно високо количество 
триметиламин, концентриран в телесните секрети – пот, урина, вагинални 
секрети, издишван въздух. Състоянието засяга едва 10-15% от популацията и 
се дължи на дефект в гена FMO3, който е отговерен за разграждането на 
триметиламина. 
             Цел на настоящата публикация е да се направи преглед на достъпната 
литература относно етиологията, диагностиката и лечението на заболяването. 
            Материал и методи: Осъществено е проучване на наличните източници 
в базата данни Pub Med. Използвани са ключови думи : Fish-odor syndrome, 
trimethylaminuria. 
              Резултати: Пациентите с триметиламинурия се оплакват от 
излъчването на неприятна, остра миризма на риба от тялото, която може да е 
постоянна или да се появява само в определени моменти (след консумация на 
определени храни). Обикновено заболяването се среща много по-често при 
жените, което се обяснява с нивата на хормоните естроген и прогестерон. 
Диагнозата се поставя след лабораторно изследване на 24 часова урина за 
нивата на триметиламина. На пациентите предварително се назначава per os 
прием на холин. Тестът се провежда два пъти - без спазване на хранителна 
диета от страна на пациента и след провеждането й. В литературата не се 
откриват  данни за съществуването на системна оценка относно ефективността 
на различните методи на лечение на синдрома на рибената миризма. 
           Заключение: Триметиламинурията  е генетично заболяване, което 
оказва  влияние върху социалния живот на болните, водейки до изолация и 
депресия. 
Ключови думи : триметиламинурия, синдром на рибената миризма 
 

Trimethylaminuria 
       Trimethylaminuria, or fish odor syndrome is a rare metabolic disorder 
characterized by the presence of trimethylamine  whose odor is described as 
resembling that of rotting fish—in the urine, sweat, and expired air. The cause of the 
syndrome is rooted in the dysfunctional metabolism of TMA. This condition affects 
10-15% of population and the cause of the syndrome is rooted in the dysfunctional 
metabolism of trimethylamina. Measurement of urine for the ratio of trimethylamine to 
trimethylamine oxide is the standard screening test for diagnosis of the condition.The 
main method for treatment is the appropriate diet, the use of certain antibiotics, food  
supplements and appropriate soaps for hygiene. 
Keywords:trimethylaminuria, fish odor syndrom 
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Връзка между орално и общо здраве - клиничен случай на 
пациент с цитомегаловирус, токсоплазмоза и множествен 

кариес 
Мусурлиева Н 

 
 
         Оралното здраве е част от общото здраве на индивида и двете понятия са 
неделимо свързани. В подкрепа на изказаното твърдение  представяме 
клиничен случай на  4 годишна пациентка, която е лекувана за инфекциозно 
заболяване със симптоми – повишена температура, треска, слабост, увеличен 
черен дроб. Диагнозата на детето е токсоплазмоза и цитомегаловирусна 
инфекция. От анамнезата е уставено, че пациентката има алергия към казеина 
на млякото и не консумира никакви млечни продукти. Освен това е с доказана 
алергия към моркови и ябълки. Детето посещава кабинета с оплаквания от 
множество кариеси, които се появяват и развиват изключително бързо.  
Процесът на изграждане на твърдите зъбни структури изисква пълноценно 
доставяне на минерални вещества и белтъци. В нашия случай балансираното 
хранене на детето е било нарушено, а от там и нормалното развитие на 
зъбните структури. 
Ключови думи : множествен кариес, алергия,токсоплазмоза, 
цитомегаловирус 
 

Relationship between oral andgeneral health - clinical case of 
a patient with cytomegalovirus, 

toxoplasmosis and multiple caries 
 

 
         Oral health is part of the general health of individuals and the two definitions 
are inseparably linked. In support of this statement we present a clinical case of a 4- 
years old patient who was treated for an infectious disease with symptoms – fever, 
chills, weakness, enlarged liver. The diagnosis of the child is toxoplasmosis and 
cytomegalovirus infection. The anamnesis shows that the patient has an allergy to 
casein in the milk and does not consume any dairy products.Furthermore she is with 
proven allergy to carrots and apples. The child attends the practice with complaints of 
multiple cavities that form and grow very fast. The process of hard tooth structures 
development requires full delivery of minerals and proteins. In our case the balanced 
nutrition of the child has been violated, and thus the normal development of tooth 
structure. 
Keywords:multiple caries, allergy, toxoplasmosis, cytomegalovirus 
 
V.34.9.  Мусурлиева Н. Представяне на клиничен случай на пациент с 
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лекарства сираци 2016;7(1):3-5. 
 



 

Представяне на клиничен случай на пациент с епилепсия и 
детски паралич-орални прояви 

Мусурлиева Н 
 

 
      Епилепсията е хронично заболяване на главния мозък, което се 
характеризира с различни по характер пристъпи – двигателни, сетивни, 
психични, поведенчески, които имат съответна електро- физиологична 
компонента, регистрирана посредством електроен- цефалография (ЕЕГ). 
Представяме клиничен случай на 32 г. мъж с генерализирани епилептични 
припадъци и абсанси (Grand mal). Пациентът дълго време е лекуван с 
хидантоинови препарати, вследствие на което е развил генерализиран 
пародонтит. Пациентът е с флуороза 2-ра степен. 
Ключови думи : епилепсия, пародонтит, флуороза 
 

Clinical case of a patient with epilepsy and poliomyelitis–oral 

manifestations 
 
Epilepsy is a chronic disease of the brain which is characterized by different types of 
motor, sensory, mental, behavioral attacks. These attacks have relevant 
electrophysiological components recorded by electroencephalography (EEG). We 
present a clinical case of a 32 year old male patient with epileptic seizures (grand 
mal). The patient was treated for long time with hydantoin medicaments, resulting in 
generalized periodontitis. The patient has a second degree fluorosis.  
Keywords: epilepsy, periodontitis, fluorosis 
 
V.35.10.  Мусурлиева Н. Влияние на стреса върху пародонталното здраве. 
Eastern Academic Journal 2015; 4:65-70. 
 

Влияние на стреса върху пародонталното здраве 
Мусурлиева Н 

 
 
            Стресът, преминаващ в дистрес е един от системните рискови 
индикатори за развитието на пародонтални заболявания. 
           Цел : Настоящото изследване има за цел да проучи дали изследвания 
контингент е бил подложен на влиянието на рисковия индикатор стрес.  
          Материал и методи: Проучването е проведено месеците януари-март 
2011г. сред 228 пациенти с хроничен пародонтит. Респондентите са разпитани 
с помощта на специално съставен въпросник. Пародонталният статус на 
пациентите е определен като е използван Обществения пародонтален индекс. 
Статистическата обработка на данните е извършена с SPSS v.17.  
         Резултати: Почти 68% от интервюираните са били подложени на 
влиянието на този рисков индикатор. Относителните дялове на подложените на 
стрес при двата пола и в трите разглеждани възрастови групи са почти 
еднакви-около 70%. В извадката (95.08±2.77%) от мъжете, подложени на стрес, 
пушат, което означава, че те използват вредния навик за туширане на 



напрежението. Липсата на работа, не се явява стресогенен фактор за 
пациентите в извадката.  
Ключови думи: рисков фактор, стрес , хроничен пародонтит 
 

 
THE IMPACT OF STRESS ON THE PERIODONTAL HEALTH 

 
         The stress going into distress is one of the systemic risk indicators for 
development of periodontal diseases. This study aims to examine whether the 
studied contingent was subjected to the influence of the risk indicator stress. The 
study was conducted between January and March 2011 among 228 patients with 
chronic periodontitis. Respondents were interviewed using a specially designed 
questionnaire. Patients‘ periodontal status is determined using the Public periodontal 
index. Statistical data processing was performed with SPSS v.17. Almost 68% of 
respondents were influenced by this risk indicator. The relative units of patients under 
stress in both sexes and in all three age groups are almost equal, about 70%. In the 
sample (95.08 ± 2.77%) of the men under stress are smoking, which means that they 
are using this bad habit to mitigate tension. The lack of work is not a stressor for the 
patients in the sample.  
Keywords: chronic periodontitis, a risk factor, stress 
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Oрални прояви при пациент със синдром на Даун-представяне 
на клиничен случай 

Мусурлиева Н 
 

        Синдромът на Даун е генетично заболяване. Представяме клиничен 
случай на 34-годишна пациентка. Оралните прояви са типични за нейното 
състояние-системен генерализиран пародонтит, характерен стоматит, зъбно-
челюстни деформации, рецедивиращ herpes simplex, множествен кариес. 
Планът за лечение включва етиотропно,патогенетично и специализирано 
лечение. 
Ключови думи: синдром на Даун, орални прояви 
 

Oral manifestations in a patient with Down syndrome – case report 
 
        Down syndrome (trisomy 21) is a genetic disorder caused by the presence of an 
extra chromosome in the 21th homologous pair. We present a clinical case of a 34 
year old female patient with this syndrome. Oral manifestations in this patient are 
typical of that condition – systemic generalized periodontitis, stomatitis typical for her 
endocrine and metabolic disease (hypothyroidism), tooth and jaw deformities, 
recurrent herpes simplex, multiple caries, neglected oral hygiene. Treatment plan 
includes etiotropic, pathogenic and specialized treatment. Treatment of these 
patients should be directed towards improving quality of life.  
Keywords: Down syndrome, oral symptoms, systematic periodontitis,multiple caries 
 



V.37.12.  Мусурлиева Н. Унаследени дисплазии на емайла. Списание Редки 
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Унаследени дисплазии на емайла 
Мусурлиева Н 

 
           Унаследената несъвършена емайлогенеза може да бъде самостоятелно 
засягане на емайла или симптом на общо унаследено заболяване. Наблюдава 
се и в двете съзъбия.  Клиничната манифестация на това рядко заболяване 
варира при различните пациенти, в зависимост от фенотипа – хипоплазия, 
хипоминерализация или хипоматурация.  Лечението на емайловата дисплазия 
представлява предизвикателство за денталните специалисти и изисква 
интердисциплинарен и комплексен  подход за възстановяване на естетиката и 
функцията. Тези пациенти се нуждаят от продължаващи през целия живот 
грижи. 
Ключови думи: унаследената несъвършена емайлогенеза, лечение, редки 
болести 

Inherited imperfect emelogenesis 
 

     Inherited imperfect emelogenesis may be a single affect on the enamel or a 

symptom of a common inherited disease. It is also observed in both teeth 

rows.    The clinical manifestation of this rare disease varies with different patients, 

depending on the phenotype - hypoplasia, hypomineralysis or hypomaturition.  Its 
treatment is a challenge for dental specialists and requires interdisciplinary and 

complex    approach to restoring teeth aesthetics and their function. These patients 

need lifelong care. 
Key words : inherited imperfect ejallogenesis, treatment, rare diseases 
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Орални прояви при пациенти с бъбречна тубулна ацидоза 
Мусурлиева Н 

 
 

            Бъбречна тубулна ацидоза (БТА) е заболяване свързано с натрупване 
на пикочна киселина в организма, поради неспособност на бъбреците да 
филтрират урината. Тя може да бъде две форми – първична и вторична 
(придобита). Най-честата форма на първична БТА при децата е дисталната 
бъбречна тубулна ацидоза. При нея се наблюдават характерни орални промени 
– зъбите са с несъвършена емайлогенеза. 
Ключови думи :  бъбречни заболявания, дистална бъбречна  тубулна 
ацидоза, amelogenesis imperfecta   
 

 
 



Renal Tubular Acidosis 
 

      Renal Tubular Acidosis (RTA) is a disease associated with the accumulation of 
uric acid in the body due to the kidney's inability to filter urine. It can be two forms - 
primary and secondary (acquired).   The most common form of primary RTA among 
children is Distal Renal Tubular Acidosis. It causes characteristic oral changes - the 
teeth have imperfect ejallogenesis. 

Keywords :    kidney disease,   distal kidney    tubular acidosis, amelogenesis 

imperfecta . 
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Орално здраве при пациенти с хронични бъбречни 
заболявания 
Мусурлиева Н 

 
 

          Хроничнoтo бъбречнo заболяване (ХБЗ) е социално значим здравен 
проблем,  оказвайки негативни последици върху качеството на живот на 
пациентите. Според научни изследвания, при тези болни много по-често се 
наблюдават патологични състояния в устната кухина в сравнение със здравите 
лица. Целта на настоящото проучване е да се очертаят типичните промени в 
оралното здраве на пациентите с хронични бъбречни заболявания,  да се 
представи алгоритъм за тяхното диагностициране и оценка, както да се 
отправят препоръки за правилното лечение. 
Ключови думи : орално здраве, хронично бъбречно заболяване 
 

Oral health in patients with chronic renal diseases 

 

            Chronic renal disease is  a socially significant problem that is a negative 
effect on quality of life of patients. According to  various studies in this patients much 
more often  observed pathological changes in oral cavity compared to healthy 
patients. The purpose of present study is to describe oral manifestation  of patients 
with chronic renal disease, to present the algorithm for diagnostic and assessment 
whatever to direct recommendations for accurate treatment. 
Keywords: oral health, chronic renal disease 
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Oсновни проблеми при предоставянето на дентални 

услуги на гериатрични пациенти 

Мусурлиева Н 
 

            Концепцията за здравословното остаряване изисква и специален подход 

и грижи за оралното здраве. В отговор на тази нужда е създаден нов клона в 

денталната медицина, наречен гериатрична дентална медицина. Тя включва 

предоставянето на дентално лечение на възрастни хора, като диагностика, 

профилактика и лечение на орални заболявания. Гериатричната дентална 

медицина поставя множество предизвикателства пред здравните специалисти.    

Целта на настоящата публикация е да се очертаят основните проблеми при 

предоставянето на дентални услуги на гериатрични пациенти. При тях от 

първостепенна важност е предоставянето на ортопедично лечение, за да се 

възстановят увредените функции и се подобри качеството на живот. Този вид 

лечение и прогнозите след него зависят от множество фактори. Превантивни 

грижи за оралното здраве на възрастните също поставя много 

предизвикателства пред здравните специалисти. В днешно време тази група 

пациенти запазват много по-дълго естественото си съзъбие, отколкото в 

миналото, но все още заболеваемостта от кариес, пародонтити, ксеростомия 

остава висока. Повечето програми за профилактика на оралните заболявания 

са насочени към младите хора и в тях хората над 60 години не намират място. 

Мнозина все още са на мнение, че загубата на зъби е естествен процес и не 

може да бъде предотвратена.  

Ключови думи: гериатрични пациенти, дентални услуги, орално здраве 
 

BASIC PROBLEMS IN THE PROVISION OF DENTAL SERVICES FOR 
GERIATRIC PATIENTS 

         The concept of healthy aging requires a special approach and care for oral 
health. In response to this need, a new branch of dentistry, called geriatric dental 
medicine, was created. It includes the provision of dental treatment for the elderly, 
such as diagnosis, prophylaxis and treatment of oral diseases. Geriatric dental 
medicine poses many challenges to healthcare professionals.      The purpose of this 
publication is to outline the main problems in providing dental services to geriatric 
patients. 
Primary care is the provision of orthopedic treatment to restore damaged features 
and improve quality of life. This type of treatment and the predictions behind it 
depend on many factors. Preventive care for adult oral health also poses many 
challenges for healthcare professionals. Nowadays, this group of patients retain their 
natural dentition much longer than in the past, but still the level of cases with caries, 
periodontitis, xerostomia remains high. Most oral diseases prophylaxis programs 
target young people and  adults over 60 have no place in them. Many people still 
believe that tooth loss is a natural process and can not be prevented. 
Keywords: geriatric patients, dental services,oral health 
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Проучване мнението на студентите по дентална медицина за 
проблемите и предизвикателствата на професията 

Мусурлиева Н 
 

            Променената социално-икономическа среда в България и новите 
възможности за реализация на професионална дейност пораждат и по-високи 
изисквания както към подготовката на лекарите по дентална медицина, така и 
към техните практики. Професионалното развитие на лекаря по дентална 
медицина се измерва с постигнатото ниво на специализация и поддържане на 
квалификацията. Технологичното усъвършенстване на практиката се основава 
на модерното оборудване и адекватната организация на материалните и 
човешки ресурси. По отношение на развитието на денталните лекари липсват 
достатъчно данни, които да обяснят сложните и многоаспектни връзки между 
факторите от социално-икономическата среда и промените в професионалните 
и технологическите характеристики на дейността на лекарите по дентална 
медицина. Лекарите по дентална медицина, с въвеждане на пазарните 
механизми, се изправят пред съществени предизвикателства: конкуренция, 
свободен избор, пазарно ценообразуване.  
            Цел : Да се проучи мнението на студентите дентална медицина относно 
основните проблеми и предизвикателства, които виждат пред тях, когато 
завършат.  
           Материал и методи: Проучването е проведено сред 160 студенти  по 
дентална медицина от ФДМ при МУ-Пловдив. Използван е социологичният 
метод пряка индивидуална анкета. Въпросникът включва въпроси, касаещи 
основните проблеми и предизвикателства, които младите хора виждат пред тях 
след като завършат университета. Резултатите са обработени с SPSS v.10.  
           Резултати: Основните проблеми,  които се очертават пред младите 
дентални лекари са липсата на средства за след дипломно обучение и 
квалификация (тематичните курсове са изключително скъпи); свръх 
концентрирането на дентални лекари в големите градове, особено тези с 
дентални факултети; липсата на държавна политика за регулиране на този 
процес; остарялата наредба за  придобиване на специалност в сферата на 
здравеопазването (Наредба №1 от 22.01.2015г.), водеща до невъзможност за 
надграждане на знания и специализации. Друг наболял проблем, е че в 
обучителния  университетски план се акцентира главно върху средствата за 
вторична и третична профилактика, а не на промоция на оралното здраве. 
Ключови думи: студенти дентална медицина, дентална професия,проблеми 
след завършване 
 

Survey of dental students' opinions on the problems and 
challenges of the profession 

 
Aim: To study the opinion of dental medicine students on the major problems and 
challenges they face after graduating.  



Material and Methods: The study was conducted among 160 students of dental 
medicine at the Faculty of Medicine at Plovdiv Medical University. The sociological 
method used is a direct individual survey. The questionnaire includes questions 
about the main problems and challenges that young people face after they have 
graduated from university. The results were processed with SPSS v.10. 
 Results: The main problems that young dental doctors face are the lack of funds for 
postgraduate training and qualification (specialized courses are extremely 
expensive); over-concentration of dental doctors in large cities, especially those with 
dental faculties; the lack of a state policy to regulate this process; the outdated 
ordinance for acquiring a specialty in the field of health care (Ordinance No. 1 of 
January 22, 2015), which leads to the impossibility of upgrading knowledge and 
specializations. Another pressing issue is that the university curriculum focuses 
primarily on methods of secondary and tertiary prophylactics but not prevention. 
Keywords: dental students, dental proffesion,problems 
  

 
 
VІ. ПУБЛИКАЦИИ В СБОРНИЦИ 
 
VІ.42.1. Мусурлиева Н, Стойкова М. Инструменти за оценка на оралното 
здраве, свързано с качеството на живот. Наука и младост, МУ-Пловдив, 
2009-2010:162-173 (сборник доклади) 
 

 
ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОЦЕНКА НА ОРАЛНОТО ЗДРАВЕ ,  

СВЪРЗАНО С КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ (OHRQOL) 
(обзор) 

Н. Мусурлиева, М. Стойкова  
 

 Понятията за здраве и качество на живот могат да варират съгласно 
социалния, културен, политически и практически контекст, в който концепциите 
за качество на живот се разглеждат. Липсата на консенсус относно 
взаимовръзката между здраве, болест и качество на живот обяснява широкия 
интерес към разработване на различни скали за измерването им. 
 Целта на разработката е да проучи различни инструменти за оценка на   
качеството на живот, свързано с оралното здраве и да разгледа предимствата 
и недостатъците от приложението им. 
 Материал и методи: Прегледани и резюмирани са 100 статии от Medline, 
Elsevier, Internet  и други публикации по проблема. Релевантни с целта на 
проучването са 45 от източниците. 
 Резултати и обсъждане: На базата на дефиницията на СЗО, че 
„Здравето е състояние на пълно физическо, психическо и социално 
благополучие на личността, а не само отсъствие на болест или недъг‖ са 
анализирани различни модели на здравето и болестта, свързани с 
мултидисциплинарния подход към понятието здраве. Направен е преход към 
оралното здраве и  връзката му с благополучието на личността и качеството на 
живот на индивида. Във връзка с това са разгледани различни видове 
инструменти за определяне статуса на оралното здраве. 1. Генерични 
инструменти – като предимство се изтъкват психометричните им свойства, 
които позволяват да бъдат разработени скали и се правят сравнения между 



популации с различни проблеми. Те не са чувствителни към резултата от 
денталните грижи и реагират слабо на промени в свойствата. 2. Инструменти, 
базирани на спецификата на болестта – при тях е по-вероятно да се отразят 
дори и слаби промени в специфичните свойства и така да се реагира по-точно.  
За компенсиране на недостатъците Bowling предлага двата вида да бъдат 
използвани в комбинация. В денталната практика са известни различни скали. 
В разработката са анализирани предимствата и недостатъците на: инструмента 
на  Reisine (SIP), индексът (GOHAI), индикатора на Locker и Miller (SOSHI), 
инструмента (SIDD), най-използвания (OHIP - 14), инструмента на Mc Grath 
(OHQuL-UK), (DIDL), (DIP) и др. 
 Заключение: Инструментите за измерване връзката между орално 
здраве и качество на живот все още не са широко разпространени в денталната 
медицина Те се основават на съвременната концепция за здраве и болест и 
като такива, трябва да дават възможност пациентът сам да изрази 
удовлетворение  от здравословния си, социален и  психологически статус в 
рамките на съществуващото заболяване преди и след лечение. 
Ключови думи: инструменти за оценка, качество на живот, орално здраве 
 

 
ORAL HEALTH ASSESSMENT TOOLS, 

RELATED TO QUALITY OF LIFE 
 

          The concepts of health and quality of life may vary according to the social, 
cultural, political and practical context in which the concepts of quality of life are 
considered. The lack of consensus on the relationship between health, disease and 
quality of life explains the broad interest in developing different scales for measuring 
them. 
              The purpose of the study is to explore different tools for assessing oral 
health- related quality of life and to consider the benefits and disadvantages of using 
them. 
              Material and Methods: 100 articles from Medline , Elsevier , 
the Internet, and other publications on the issue have been reviewed and 
summarized . Relevant to the purpose of the study are 45 sources. 
Instruments for measuring the link between oral health and quality of life are not yet 
widespread in dental medicine. They are based on the modern concept of health and 
disease and as such, should enable the patient to express his or her satisfaction with 
his / her health, social and psychological status within the existing disease before 
and after treatment. 
Keywords: tools for assessment, oral health 
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ВРЪЗКА МЕЖДУ ОРАЛНО ЗДРАВЕ И КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ 
(обзор) 

М. Стойкова, Н. Мусурлиева 
 

 Най-често дискутираните теми в съвременните медицински проучвания 
са темите за здраве, болест, качество на живот и връзката между тях. Тъй като 
концепцията за здраве търпи непрекъснато развитие, връзката му с качеството 
на живот може да  се променя в зависимост от  социалния, културен, 
политически и практически контекст, в който се разглежда. 
 Цел на настоящото проучване е да се направи преглед на различни 
концепции за връзка между орално здраве и качество на живот. 

Материал и методи: Проучени са публикации в различни електронни 
източници – Pub. Med., Medline, Elsеvier  и др.  Във връзка с темата са открити и 
анализирани 20 статии. 

Резултати и обсъждане: Направен е критичен преглед на съвременните 
дефиниции на различни автори за орално здраве. Идеята е връзката между 
орално здраве и качество на живот след обслужване в дентален кабинет да се 
демонстрира  не само с липсата на кариес или пародонтално заболяване, а  и с 
възстановяване на психологическия и социален комфорт  на личността. 
Акцентирано е върху съвременната личност - центрирана дентална медицина, 
която включва био-психо-социалния подход към личността на индивида. 
Показан е нараствящият интерес в съвременната литература към тази тема – 
направен мета анализ от M. Naito сочи, че за периода 2000-20004 г. 
публикациите, свързани с нея, са се увеличили тройно в сравнение с периода 
1995-1999 г. Преведени са примери за страни, в които връзката между качество 
на живот и орално здраве играе водеща роля при формиране на здравната им 
политика. 

Заключение: За значението на разисквания проблем говори 
нарастващият брой публикации. Връзката между орално здраве и качество на 
живот е предмет на проучване от мултидисциплинарни специалисти като 
лекари, психолози, специалисти в областта на общественото здраве и др. 
Ключови думи: орално здраве, качество на живот 
 

RELATIONSHIP BETWEEN ORAL HEALTH AND QUALITY OF LIFE 
 

A critical review of the contemporary definitions of different authors for oral health has 
been made. The idea is to demonstrate the connection between oral health and 
quality of life after dental care not only with the absence of caries or periodontal 
disease, but also with the restoration of the psychological and social comfort of the 
individual. The focus is on the contemporary personality - centered dental medicine, 
which incorporates the bio-psycho-social approach to the individual's personality. 
Keywords: oral health, quality of life  
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ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА ПАЦИЕНТИ ОТНОСНО МОТИВАЦИЯТА 
ИМ ЗА ПОСЕЩЕНИЕ ПРИ ДЕНТАЛЕН ЛЕКАР 

Н. Мусурлиева, М. Стойкова  
 

Мотивацията за посещение при дентален лекар е особено актуален 
проблем в съвременната дентална медицина.  

Целта на проведеното проучване е  да се разкрият причините за 
посещение в дентален кабинет – дали посещението е по повод терапия, по 
спешност или с  профилактична насоченост. 

Материал и методи: Проведено е стандартно интервю на 140 пациенти, 
посетили за лечение катедрата по „Пародонтология‖ на ФДМ, МУ-Пловдив и 
дентални практики в града. Въпросникът е предварително валидизиран – 
коефициент на Кронбах (ἁ=0,88). За статистическа обработка на резултатите е 
използван алтернативен анализ   и софтуерен продукт SPSS-13. 

Резултати и обсъждане: Необяснемо голям е делът на тези, които 
отговарят, че нищо не ги спира да посещатават дентален лекар. На второ място 
по относителен дял са отговорите, че по финансови причини не посещават 
зъболекар. Страхът като фактор е посочен само от 12% от респондентите. Най-
голям е делът на посещенията по спешност или наличие на някакво неудобство 
в устната кухина – 70% и само 25% са посещения по повод профилактика. При 
анализиране на последния вид посещения се оказва, че 60% от пациентите, 
посетили денталния си лекар за профилактичен преглед, нямат причина да не 
го направят. Това означава, че те нямат финансови затруднения, което 
потвърждава изнесеното в литературата, че порфилактиката е привилегия на 
хората с добри финансови възможности. 

Заключение: Изводът, който може да се направи е, че за жалост в 
областта на денталната медицина за България е типичен терапевтичният, а не 
превантивният модел. 
Ключови думи: мнение на пациенти, мотивация за посещение при дентален 
лекар, лечение, профилактика 
 
SURVEY  OF PATIENTS' OPINIONS REGARDING THEIR MOTIVATION TO VISIT 

A DENTIST 
  
          The motivation to visit a dentist is a particularly relevant problem in modern 
dental medicine. 
The purpose of the study was to find out the reasons for the visit to the dental office 
- whether the visit is for therapy, emergency or prophylactic. 
Material and Methods: A standard interview was conducted of 140 patients who 
visited the Department of Periodontology at the Faculty of Pediatric Medicine, MU-
Plovdiv and different dental practices in the city. The questionnaire is pre-validated - 
Cronbach coefficient (ἁ = 0.88). Alternative analysis and software product SPSS-
 13 were used for statistical processing of the results . 
Results and Discussion: There is an inexplicably high proportion of those who 
respond that nothing stops them from visiting a dental doctor. The second share 
represents answers that  patients ―do not visit a dentist due to financial 
reasons‖. Fear was indicated by only 12% of respondents. The highest is the share of 
emergency visits or the presence of any discomfort in the oral cavity - 70% and only 
25% are visits for prevention. 
Keywords: opinion, motivation of patients, visits to a dentist 
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ИЗСЛЕДВАНЕ МНЕНИЕТО НА ПАЦИЕНТИ С ПАРОДОНТИТ   

ЗА ВЛИЯНИЕТО МУ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ 
Н. Мусурлиева, М. Стойкова 

 
 Основна цел на СЗО е всеки индивид да достигне максималния си 
здравен потенциал, респективно по-добро качество на живот. Балансът между 
повишени изисквания на пациентите и ограничени ресурси може да бъде 
постигнат тогава, когато  здравеопазните системи включат в политиките си не 
само чисто медицински дейности,  а и здравна промоция и превенция на 
болестите. Подобна промяна е невъзможна без предоставяне на подходяща 
информация на населението. Нивото на информираност по отношение на 
оралното здраве е важен фактор за подобряване здравния статус и качеството 
на живот на хората. 
 Целта на изследването е да се проучи мнението на пациенти с 
пародонтит относно  влиянието на заболяването върху качеството им на живот.  
 Материал и методи: През 2010 година в  град Пловдив е проведено  
стандартно интервю на 228 пациенти с пародонтит  със специално разработен 
за целта въпросник. Въпросникът е част от собствен инструмент за измерване 
влиянието на пародонтита върху качеството на живот. Данните са обработени с 
алтернативен и графичен анализ (SPSS 13). 
 Резултати и обсъждане: Отговор „не влияае‖ са дали 17,10% от 
пациентите, което вероятно се дължи на липса на информираност. Мнението 
на останалите 82,90% е разпределено както следва: според 43,86% 
пародонтитът влияе умерено  върху качеството им на живот, а според 
останалите 39,04% влиянието му е силно. При анализиране на факториалните 
признаци – пол, образование и възраст, се оказва, че полът оказва влияние 
върху отговорите на анкетираните – от 131 анкетирани жени 12,97% дават 
отрицателен отговор, а от 97-те мъже -  22,68%.  При хората с основно 
образование се наблюдава най-висок относителен дял на отрицателните 
отговори – 30,00%. Възрастта също оказва влияние – в най-младата 
възрастова група (20-39 години) е най-висок относителният дял на 
отрицателните отговори  - 27,27%, т.е. ако изобщо някои от участниците в тази 
група страдат от заболяването, то все още не е довело до тежки структурни и 
функционални проблеми. 

Заключение: Жените, по-образованите и по-възрастните  пациенти са 
по-информирани и дават по-адекватни отговори на въпроса „влияе ли 
пародонтитът върху общото ви здраве и качеството на живот?‖.  
Ключови думи: информираност, пародонтит, качество на живот 
 



SURVEY ON THE OPINION OF PERIODONTIS PATIENTS 
ABOUT ITS IMPACT ON QUALITY OF LIFE 

 
The purpose of the study is to examine the opinion of parodontitis patients on the 
disease impact on their quality of life. 
              Material and methods: A standard interview of 228 periodontitis patients 
was conducted in Plovdiv in 2010 with a specially designed questionnaire. The 
questionnaire is part of our own tool for measuring the impact of periodontitis on 
quality of life. Data were processed by alternative and graphical analysis ( SPSS 13) . 
              Results and Discussion: 17.10% of the patients answered ' no impact ', 
which is probably due to lack of awareness. The opinion of the other 82.90% is 
distributed as follows: according to 43.86% periodontitis has a moderate influence on 
their quality of life, and according to the remaining 39.04% its influence is strong. 
Keywords: quality of life, periodontitis, information 
 
 
VІ.46.5. Мусурлиева Н, Стойкова М.  Проучване мнението на пациенти 
относно влиянието на пародонтита върху общото здраве. Конкурс на МНД 
”Асклепий”  Наука и младост, МУ-Пловдив 2012:85-89;  (сборник доклади)  
ISBN 978-954-9549-80-5 
 

ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА ПАЦИЕНТИ ОТНОСНО  
ВЛИЯНИЕТО НА ПАРОДОНТИТА ВЪРХУ ОБЩОТО ЗДРАВЕ 

Н. Мусурлиева, М. Стойкова 
 
 

 За ограничаване негативното влияние на пародонтита върху общото 
здраве е необходима информираност на обществото в тази посока. Тъй като 
въпросите за това влияние  на пародонтита се дискутират от скоро в научните 
среди, в достъпната литература не бяха открити източници за проведени 
социологични проучвания относно мнението на пациентите по проблема. Това 
мотивира авторите да проведат настоящото проучване. 
 Цел: Да се изследва информираността на пациентите с пародонтит за 
влиянието на заболяването върху общото им здраве. 

Материал и методи: През 2010 г. е проведено стандартно интервю на 
228 пациенти с пародонтит, посетили за лечение катедрата по Пародонтология 
при ФДМ, МУ-Пловдив и дентални кабинети в града. Интервюто е проведено 
със специално разработен за целта въпросник. Данните са обработени с 
помощта на непараметричен, алтернативен и графичен анализ. 

Резултати и обсъждане: Висок е относителният дял на отговорилите, че 
пародонтитът повлиява общото им здраве – 91,67%, което показва, че 
пациентите са здравно информирани. По отношение на възрастта – 
преобладават положителни отговори в групата на млада и средна възраст. 
Налице е статистически значима разлика между групата на 20-39 годишните и 

тази на хората над 60 години – P<0,05 (2 =3,98). Най-високият относителен дял 
на положителните отговори в групата на висшистите (44,74%) показва, че 
образованието играе роля за здравната информираност на пациента. 

Заключение: Върху информираността на пациентите относно влиянието 
на пародонтита върху общото им здраве влияят фактори като възраст и 
образование, което може успешно да се използва от специалистите при 



формиране на трайни мотиви у пациентите, целящи постигане на позитивно 
здраве. 
Ключови думи: информираност, пародонтит, здраве 
 

STUDY OF PATIENTS 'OPINION OF 
THE PERIODONTIS’  IMPACT ON GENERAL HEALTH 

 
  
Aim: To investigate the awareness of periodontitis patients about the impact of the 
disease on their overall health. 
Material and Methods: In 2010, a standard interview was conducted of 228 
periodontitis patients who visited the Department of Periodontology at the Faculty of 
Pediatric Dentistry, Medical University-Plovdiv and different dental practices in the 
city. The interview was conducted with a specially designed questionnaire. Data were 
processed using non-parametric, alternative and graphical analysis. 
Results and Discussion:  The proportion of responders that periodontitis affects 
their overall health is high - 91.67%, indicating that patients are health-informed. In 
terms of age – predominate positive responses in the young and middle age group . 
Keywords: quality of life, periodontitis, information 
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Проблеми при диагностиката на халитозата 
Стойкова М,  Мусурлиева Н, Митева Ц, Пеева Ю, Кирова Д 

 
      Халитозата е заболяване с интра и екстра орален произход, при което 
болният има лош дъх от устата. Изучаването на заболяването датира от 50-60 
год. На миналия век. Установено е, че почти 50% от хората по целия свят 
споделят, че страдат от халитоза. В 90% от случаите етиологичната причина за 
нейното развитие е интраорална. Диагностицирането е  най-големия проблем 
при това заболяване. В тази връзка са проучени 3-те основни метода за 
диагностика- органолептично измерване, газ-хроматографски анализ и 
сулфиден мониторинг. В литературата като причини за трудно поставяне на 
диагнозата са посочени: 1. Съществуването на различни типове халитоза 2. 
Мултифакториалната етиология. Поради факта, че в България не се работи в 
областта на диагностиката и лечението на халитозата и в предвид социалната 
значимост н а заболяването, е необходимо внедряването в практиката на 
методика за диагностика и сформиране на екипи за работа с пациенти с 
халитоза. 
Ключови думи: методика на диагностика, халитоза 
 

 



Problems in the diagnosis of halitosis 
  
      Halitosis is a disease of both intra and extra oral origin, in which the patient has 
bad breath from the mouth. The study of the disease dates from 50-60 years of the 
last century. Almost 50% of people worldwide are found to be suffering from 
halitosis. In 90% of cases, the etiological cause of its development is 
intraoral. Diagnosis is the biggest problem with this disease.  
Keywords: halitosis, diagnostic methods 
 
 
VІІІ. УЧЕБНИ ПОМАГАЛА 
  
VІІІ.48.1. Стойкова М, Мусурлиева Н. Нормативни документи свързани с 
денталната практика. МУ-Пловдив 2014:5-79 ISBN 978-619-7085-32-7 
 
         Събрани са най-важните и актуални нормативни актове към момента на 
създаване на учебника, които имат отношение към денталната практика. 
 
         The most important and up-to-date normative acts relevant to dental practice 
have been compiled at the time the textbook was written. 
 
 
VІІІ.49.2. Musurlieva N.  Public dental health. Plovdiv University Press 2019. 
ISBN 978-619-202-463-5. 
 
         Разгледани са темите за ергономия, история на БЗС, управление на риска 
в денталната практика, показателите за оценка на денталното здраве, методите 
и средствата за превенция на оралните заболявания, юридическите и 
санитарно-хигиенни изисквания при разкриване на дентална практика, 
международното здравно сътрудничество в областта на денталната медицина. 
 
        The topics of ergonomics, history of Bulgarian Dental Association, risk 
management in dental practice, indicators for evaluation of dental health, methods 
and means of prevention of oral diseases, legal and sanitary requirements for starting 
of a dental practice, international health cooperation in the field of dental medicine. 
 
ІХ. НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ 
 

1. Научни съобщения от чуждестранни форуми и резюмета, 
публикувани в международни списания и сборници 

 
ІХ. 50.1. Kanazirski N, Musurlieva N. New surgical technique for greating of 
salivary glands excretory ducts. 5 th Congress of the Balkan Stomatological 
Society, 13-16 april 2000, Thessaloniki, Greece, 80-1 (book abstracts) 
 

 
 
 



Нови хирургични техники за реконструкция на каналите на 
слюнчените жлези 

Каназирски Н, Мусурлиева Н 
 

      Травмите в лицево-челюстната област са основна причина за увреждането 
на слюнчените жлези. Повечето от известните методи за тяхното лечение не 
дават добър постоперативен ефект, особено в случаите на образувани фистули 
в паренхима на паротидната жлеза, когато нейният канал е напълно блокиран. 
Представен е нов метод за отвеждане на слюнката от устната кухина при 
пациенти с екстраорални фистули. Хирургичният метод включва първо 
локализация на фистулата, следваща стъпка е ексцизия на фистулата. След 
това се поставя среден пеперуден катетър в центъра на паренхима на жлезата. 
Двата края се отвеждат до пода на устната кухина на разстояние 1.5 см. 
 
     Traumas in the maxillofacial region are a major cause of salivary gland damage. 
Most of the known methods for their treatment do not have a good postoperative 
effect, especially in the case of fistulas in the parenchyma of the parotid gland, when 
its duct is completely blocked. A new method for the removal of saliva from the oral 
cavity in patients with extraoral fistulas is presented. The surgical method involves 
first localization of the fistula, the next step is excision of the fistula. 
 
ІХ.51.2. Musurlieva N, Stoykova M. Rare diseases and oral malodor. 22 th 
Congress of the Balkan Stomatological Society, 4-6 may 2017, Thessaloniki, 
Greece. 
  
 

Редки заболявания и халитоза 
Мусурлиева Н, Стойкова М 

 
 

         Халитозата е заболяване, характеризиращо се с неприятна миризма от 
устата. Някои от случаите на халитоза има екстраорална етиология – различни 
системни заболявания. Целта на този постер е да насочи вниманието на 
специалистите към рядките синдроми като потенциална причина за развитието 
на халитозата. Проведено е систематично проучване на наличната литература 
в Pub Med. Tриметиламинурията е състояние, характеризиращо се с 
натрупване в слюнката, потта на триметиламиноурин – третичен амин, чиято 
миризма наподобява тази на развалена риба. Wegeners granulomatosis е 
системно заболяване, включващо различни орални симптоми като ягодов 
гингивит, лезии на костта и неприятна миризма от устата. Hand Schuller 
Christian е друг синдром с орални изяви като суха уста, загуба на зъби, 
гингивит, халитоза. Денталният лекар може да бъде първия специалист 
сблъскващ се със симптомите на тези рядки заболявания, а именно ранното им 
диагностициране играе вжна роля за тяхното лечение. 
Ключови думи: системни заболявания, халитоза 
 

 
 
 
 



RARE DISEASES AND HALITOSIS 
 
The aim of this poster is to draw attention to rare syndromes with unusual dental 
manifestations. Methods and materials: A systematic review of available literature 
in Pub Med was provided. 
Results: Oculo-facio-cardio-dental syndrome is a X-linked rare congenital anomaly, 
with incidence of less than 1 in 1 million people and it might be lethal in males. 
Heterogeneous clinical features characterize it such as dental radiculomegaly 
(extremely long roots), particularly of the canines and occasionally of other teeth 
including premolars and incisors, congenital cataract, facial dimorphism, and 
congenital heart disease. 
Proteus syndrome is an extremely rare congenital disorder with progressive 
asymmetric overgrowth of multiple tissues. Oral manifestations of Proteus syndrome 
may include gingival overgrowth and malposition of teeth, as well as unilateral 
enamel hypoplasia. 
Ellis-van Creveld syndrome also called chondroectodermal dysplasia is an autosomal 
recessive disease. A typical case of this syndrome exhibits the following tetrad-
disproportionate dwarfism due to chondrodysplasia of long bones, bilateral postaxial 
polydactyly of the hands, ectodermal dysplasia (nails are small and dystrophic, 
generalized hypodontia and abnormally formed teeth), congenital heart 
malformations. Other oral symptoms are: labiogingival frenulum hypertrophy, 
accessory labiogingival frenula, diastema, enamel hypoplasia, teeth may show 
premature eruption at birth or premature exfoliation. Supernumerary teeth may also 
be present. 
Dental abnormalities are present in around 30% of patients with Gardner syndrome, 
and may include supernumerary teeth, compound odontomas, hypodontia, abnormal 
tooth morphology and impacted or unerupted teeth. The highest incidence of dental 
abnormalities is found in patients with multiple osteomas, but dental changes may be 
determined in the absence of skeletal lesions, and the dental anomalies are not 
secondary to bony changes. 
Key words: oral manifestations, rare syndromes 
 
 
ІХ. 52.3.  Yovcheva K, Musurlieva N.  Vertical and sagittal space maintaining in 
early mixed dentition. 22 th Congress of the Balkan Stomatological Society, 4-6 
may 2017, Thessaloniki, Greece. 
 

Вертикални и сагитални отклонения при смесесено съзъбие 
(клиничен случай) 

Йовчева К, Мусурлиева Н 
 
         Целта на този терапевтичен метод е да се избегнат ортодонтски 
усложнения на по-късен етап етап. Представяме клиничен случай на 6 годишно 
момиче, посетило за лечение катедрата по Ортодонтия. Зъб 85 беше 
екстрахиран поради наличие на усложнения след лекуван кариес. Проведе се 
клинично и параклинично изследване. Анализът на моделите показа 
супрапозиция на зъб 55, което е причина за блокаж на латералните и 
вертикални движения. Детето отказа да носи снемаема лингвална пластина и 
това наложи употребата на band-loop мястопазител. 
 



        The purpose of this therapeutic method is to avoid orthodontic complications at 
a later stage. We present a clinical case of a 6 year old girl who visited the 
Department of Orthodontics for treatment. Tooth 85 was extracted due to 
complications following caries treated. A clinical and paraclinical study was 
conducted. Model analysis showed a supraposition of tooth 55, which causes 
blockage of lateral and vertical movements. The child refused to wear a removable 
lingual plate and this necessitated the use of a band-loop guard. 
 
 
ІХ. 53.4.  Yovcheva K ,  Musurlieva N , Krasteva S ,  Stefanova V. Prevalence of 
Increased Overjet in a Sample of Bulgarian Kindergarten Children. Oral Health 
Research congress, Vienna, Austria, September 21-23, 2017. 
 

Разпространение на отворената захапка сред 4-5 годишни деца 
в България 

Йовчева К, Мусурлиева Н, Кръстева С, Стефанова В 
 
             Въведение: Физиологичното развитие на алвеоларните дъги и 
формирането на оклузията в млечното съзъбие позволява орофасциалният 
комплекс да постигне еквилибриум. Морфологичните промени в първичното 
съзъбие в съчетание с външна намеса са причина за развитието на 
ортодонтски деформации с различна тежест, които в различна степен могат да 
бъдат унаследени в следващите две дентиции. Регулярният мониторинг на 
функционалното и оклузалното развитие позволява ортодонтска превенция и 
предприемането на ранни мерки за лечение в зависимост от индивидуалните 
нужди на всеки пациент.  
            Цел: Да се оцени разпространението на овърджета и асоциацията му с 
етиологичните фактори сред 4-5 годишните деца в България.   
           Материал и методи: За провеждането на това епидемиологично 
наблюдателно проучване са прегледани 471 деца от детските градини (230 
момичета и 241 момчета). Регистрирани са оклузията - отворената захапка 
(>3mm; <0mm) и функционалният статус - контакта на устните, вредни навици 
за смучене на пръстите и устните. 
             Резултати: 85.6% от децата имат нормални сагитални отношения във 
фронта. Отворена захапка > 3 мм. се наблюдава при 9.5% от изследваните, а 
<0мм при  4.9%. 27.2% от прегледаните са с наличие на вредния навик смучене 
на устни, а 3% смучене на пръст. 32.3% от всички пациенти нямат контакт на 
устните. Открива се статистически значима разлика между отворената захапка 
> 3 мм. и смученето на устни. При момчетата съществува асоциация между 
устни без контакт и отворена захапка > 3 мм.  
            Заключение:  Проведеното наблюдателно епидемиологично проучване 
изнася нови данни за отклоненията в оклузията,вредните навици в периода на 
временното съзъбие. 
 
 
       Objective: To evaluate the prevalence of overgrowth and its association with 
etiological factors among 4-5 year old children in Bulgaria. 
 Material and Methods: 471 kindergarten children (230 girls and 241 boys) were 
screened for the epidemiological surveillance study. Occlusion - open bite (> 3mm; 



<0mm) and functional status - contact of the lips, bad habits for sucking on the 
fingers and lips are registered. 
 
 
ІХ.54.5.  Krasteva St, Krasteva S, Musurlieva N, Stoilova M. Correlation between 
incisor inclination and alveolar bone in adults with crossbite in anterior 
segment.94th European Orthodontic Society Congress 2018, 17-21 June 2018 
Edinburg, England:214p. (abstract book) 

Връзка между наклона на инцизивите и алвеоларната кост при 
възрастни пациенти с кръстосана захапка във фронта 

Кръстева Ст, Кръстева С, Мусурлиева Н, Стоилова М 
 

           Кръстосаната захапка във фронта се определя като оклузална травма, 
която води до патологични промени в пародонталните тъкани. Целта на 
проучването е да се определи наклона на горните и долни инцизиви на 
латерална цефалограма при пациенти с фронтална кръстосана захапка и да се 
установи връзката със структурата на алвеоларната кост. Изследвани са 42 
латерални цефалограми на пациенти между 18-45 години. Използван е метода 
Steiner,s, за да се определи наклона на инцизивите в горна и долна челюст и 
връзката със труктурата на костта. 
 
          Cross bite at the front is defined as an occlusal trauma that leads to 
pathological changes in periodontal tissues. The purpose of the study was to 
determine the inclination of the upper and lower incisors of the lateral cephalogram in 
patients with frontal cross bite and to establish the relationship with the structure of 
the alveolar bone. 42 lateral cephalograms were studied in patients between 18-45 
years of age. The Steiner, s method was used to determine the inclination of incisors 
in the upper and lower jaw and the relationship with bone structure. 
 
  

1. Научни съобщения на национални и международни форуми у нас 
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ВРЪЗКА МЕЖДУ ОРАЛНО ЗДРАВЕ И КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ 
М. Стойкова, Н. Мусурлиева 

 
  Проучването на литературата показва, че болестите в устната кухина са 
свързани с качеството на живот, защото те често стават причина за 
нарушаване на социалния статус и психологическия комфорт на индивида. 
Множество научни проучвания показват, че прилагането на био-психо-



социалния подход, свързан с въвеждането на инструменти за оценка  и 
последващи мероприятия за подобряване качеството на живот, свързано с 
оралното здраве, имат не само медицински, но и социален ефект. 
Ключови думи: орално здраве, качество на живот, био-психо-социален 
подход 
 
      Literature studies have shown that oral diseases are linked to quality of life 
because they are often the cause of disturbance of the individual's social status and 
psychological comfort. Numerous scientific studies show that the implementation of 
the bio-psycho-social approach related to the introduction of assessment tools and 
follow-up measures to improve the oral health quality of life has not only medical but 
also social effects. 
Keywords: oral health, quality of life 
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Проучване на действията с нежелани последствия в денталната 
практика в гр. Пловдив за 5 годишен период 

Стойкова М, Мусурлиева Н, Братойчев Цв 
 
 
       Денталните лекари понякога допускат в практиката си действия с нежелани 
последствия (преди се наричаха грешки) (malpractice). Не познаването на 
манипулациите и ситуациите, при които можеш да сгрешиш, водят до 
увеличаване на „грешките‖. Целта на настоящото проучване е да се проучи 
естеството на „нежеланите последствия‖, които предизвикват жалби от 
пациентите до Комисията по професионална етика (КПЕ) към Районната 
колегия (РК) на Български Зъболекарски Съюз (БЗС) в гр. Пловдив, България. 
Материал и методи: Използван е документален метод, за да бъдат проучени 
ретроспективно  от 2011-2016 година 30 жалби от пациенти до КПЕ-Пловдив. 
Резултати и обсъждане: След направения анализ се установи, че допуснатите  
неправилни действия, довели до жалби, са: грешки при протезиране – 40%; 
нежелани събития при хирургично лечение – 6%; нарушение правата на 
пациента (най-често нарушение е лечение без взето информирано съгласие)- 
10%; неспазване протокола за работа при поставяне на импланти – 50%. .В 
чужди публикации хирургичните и грешки при протезиране са най-често 
срещаните. За периода в гр. Пловдив като водещи се очертават грешките в 
имплантологията. В България, както и в др. европейски страни, няма регистър 
за допуснати „грешки‖ в денталната практика. Заключение: Стратегиите за 
безопасност имат за цел да предотвратят непреднамерено увреждане на 
пациента. За целта те трябва да бъдат структурирани от съответните 
Асоциации в различните страни и мониторирани от подходяща институция. За 
да се избягват нежелани последствия за пациента, направените такива трябва 
да се регистрират и оповестяват сред денталното съсловие, без да бъдат 
цитирани имена. Познаването на опасностите би довело до редуциране на 
действия с нежелани последствия. 
Ключови думи: действия с нежелани последствия (грешки), дентална 
практика, регистър на «грешки» 
 
       The purpose of this study is to investigate the nature of the "undesirable effects" 
that cause complaints from patients to the Professional Ethics Committee (KPI) of the 
Regional College (RC) of the Bulgarian Dental Union (BSA) in Plovdiv, Bulgaria. 
Material and Methods: A documentary method was used to retrospectively examine, 
from 2011-2016, 30 patient complaints to KPI-Plovdiv 
Key words: malpractice, dental practice, register of errors 
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Редки синдроми с необичайна орална манифестация 
(обзор) 

 Мусурлиева Н, Стойкова М, Ювчева К 
 
 

          Целта на този постер е да акцентира внимание върху рядките синдроми с 
нехарактерни орални манифестации.  
          Материал и методи: Извършен е систематичен обзор на наличната 
литература в базата данни  Pub Med. 
         Резултати: Oculo-facio-cardio-dental синдром е  X-хромозомно свързана 
рядка вродена аномалия с много рядко проявление (1 случай на 1 милион), 
която може да има смъртоносен изход за мъжете. Хетерогенните клинични 
прояви включват радикуломегалия (екстремно дълги корени на зъбите), 
обикновено на кучешките зъби, но може и да се среща при премолари и 
инцисиви, вродена катаракта, фациален диморфизъм, вродени сърдечни 
заболявания. 
Proteus syndrome е изключително рядко заболяване, характеризиращо се с 
прогресивно асиметрично разрастване на тъканите. Оралните прояви се 
изразяват в неправилна позиция на зъбите, хиперплазия на гингивата, 
емайлова хипоплазия. 
Ellis-van Creveld syndrome т. нар. chondroectodermal dysplasia е автозомно 
рецесивно заболяване. Типичната клинична картина включва – диспропорция 
на дългите кости, дължаща се на хондродисплазията, полидактилия на ръцете, 
ектодермална дисплазия ( ноктите са малки и дистрофични, генерализирана 
хиподонтия и абнормално оформени зъби), вродени малоформации на 
сърцето. Други симптоми са – лабиогингивална френулумна атрофия, 
диастеми, хипоплазия,свръхбройни зъби, ранен пробив. 
Дентални отклонения се откриват в  30% пациентите с  Gardner syndrome – 
хиподонтия, одонтоми, неправилна зъбна морфология, непробили зъби и др. 
 Ключови думи : орални прояви, рядки синдроми 
 

Rare syndromes with unusual dental manifestations 
(review) 

 
 
         The aim of this poster is to draw attention to rare syndromes with unusual 
dental manifestations. Methods and materials: A systematic review of available 
literature in Pub Med was provided. 
Results: Oculo-facio-cardio-dental syndrome is a X-linked rare congenital anomaly, 
with incidence of less than 1 in 1 million people and it might be lethal in males. 
Heterogeneous clinical features characterize it such as dental radiculomegaly 
(extremely long roots), particularly of the canines and occasionally of other teeth 
including premolars and incisors, congenital cataract, facial dimorphism, and 
congenital heart disease. 
Proteus syndrome is an extremely rare congenital disorder with progressive 
asymmetric overgrowth of multiple tissues. Oral manifestations of Proteus syndrome 
may include gingival overgrowth and malposition of teeth, as well as unilateral 
enamel hypoplasia. 
Ellis-van Creveld syndrome also called chondroectodermal dysplasia is an autosomal 
recessive disease. A typical case of this syndrome exhibits the following tetrad-



disproportionate dwarfism due to chondrodysplasia of long bones, bilateral postaxial 
polydactyly of the hands, ectodermal dysplasia (nails are small and dystrophic, 
generalized hypodontia and abnormally formed teeth), congenital heart 
malformations. Other oral symptoms are: labiogingival frenulum hypertrophy, 
accessory labiogingival frenula, diastema, enamel hypoplasia, teeth may show 
premature eruption at birth or premature exfoliation. Supernumerary teeth may also 
be present. 
Dental abnormalities are present in around 30% of patients with Gardner syndrome, 
and may include supernumerary teeth, compound odontomas, hypodontia, abnormal 
tooth morphology and impacted or unerupted teeth. The highest incidence of dental 
abnormalities is found in patients with multiple osteomas, but dental changes may be 
determined in the absence of skeletal lesions, and the dental anomalies are not 
secondary to bony changes. 
Key words: oral manifestations, rare syndromes 
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Анкетно проучване относно техниките и затрудненията при 
обезболяване на долночелюстни молари с необратим пулпит 

Симеонова Е, Цанова С, Загорчев П, Димитрова С, Мусурлиева Н 
 
 
            Целта на анкетното проучване е да се проучат използваните в 
денталната практика методи и затрудненията при обезболяването на 
долночелюстни молари с необратими пулпити при използването на 
алтернативни техники на анастезия. 
          Материал и методи: Използвана е анонимна анкета, съдържаща 11 
въпроса. Разпитани са 143  дентални лекари. 
         Резултати: Около 60% от анкетираните, са посочили, че използват 
проводна анестезия в комбинация с допълнително обезболяване. Като основен 
недостатък на проводното обезболяване 45% от анкетираните са посочили 
недостатъчната ефективност, 40% не са запознати с техниката и системите за 
вътрекостно обезболяване. 
Изводи: Вътрекостната анестезия не е предпочитан и използван метод. 
Ключови думи: анкета, проводна анастезия, вътрекостна анестезия 
 
 
        The purpose of the questionnaire is to investigate the methods used in the 
practice of dentistry and the difficulty of analgesia of mandibular molars with 
irreversible pulps in the use of alternative anesthesia techniques. Material and 
Methods: An anonymous survey of 11 questions was used. 143 dental doctors were 
interviewed. 
 Results: About 60% of those surveyed indicated that they used conduit anesthesia in 
combination with additional pain relief. As a major drawback of conduction 



anesthesia, 45% of respondents indicated insufficient efficacy, 40% were unfamiliar 
with the technique and systems of intracutaneous analgesia. 
Key words: intracutaneous analgesia, questionary 
 
 
ІХ.64.10. Бояджиева Е, Димитрова С, Мусурлиева Н. Анкетно проучване 
относно методи, средства и затруднения при обтуриране на коренови 
канали. 16 –ти Научен конгрес гр. Бургас, България 9-11 юни 2016. 
 

Анкетно проучване относно методи, средства и затруднения 
при обтуриране на коренови канали 
Бояджиева Е, Димитрова С, Мусурлиева Н 

 
           Настоящото проучване има за цел да установи използваните методи и 
средства за обтуриране на кореновите канали, както и проблемите, свързани с 
приложението им в денталната практика. 
Материал и методи: Проведено е анонимно анкетно проучване сред 157 
лекари по дентална медицина. Анкетната карта включва 15 въпроса.  
Резултати: От анкетираните дентални лекари 30% провеждат ендодонтско 
лечение всеки ден. Повече от половината споделят, че сложната коренова 
система е най-голямото затруднение при обработка на каналите. 60% от 
разпитаните използват канало-пълнежна паста и щифт за запълване. Цинк-окис 
евгеноловите пасти и формалин-резорциновите все още се използват от 
болшинството дентални специалисти. 
Изводи: По-голяма част от практикуващите използват утвърдени в годините и 
практиката методи и средства за обтуриране. 
Ключови думи: обтуриране, анкетно проучване, коренова система 
 
 
         This study aims to identify the methods and means used for root canal 
obturation as well as the problems associated with their application in dental 
practice.Material and Methods: An anonymous survey was conducted among 157 
dentists. The questionnaire includes 15 questions.Results: Of the dentists surveyed, 
30% performed endodontic treatment daily. More than half say that the complex root 
system is the biggest difficulty in processing the channels. 60% of the interviewees 
use duct filling paste and filler pin. Zinc oxide eugenol pastes and formalin resorcinol 
are still used by most dental specialists. 
Key words: root canal obturation,root canal system 
 
ІХ.65.11. Мусурлиева Н. Орални прояви при пациенти с таласемия майор. 
Седма национална конференция за редки болести и лекарства сираци, гр. 
Пловдив, България, 9-10 септември 2016. 
 

Орални прояви при пациенти с таласемия майор 
Мусурлиева Н 

 
          Талсемията е генетично обусловено заболяване. Представен е клиничен 
случай на на 8-годишен пациент. Заболяването е свързано със специфични 
орални манифестации- изменена морфология на зъбите, висок кариозен 
индекс, пародонтопатии. 



Денталните грижи при такива пациенти изискват мултидисциплинарен подход. 
Ключови думи: таласемия майор, орални прояви, дентални грижи 
 
        Thalassemia is a genetically conditioned disease. A clinical case of an 8-year-
old patient is presented. The disease is associated with specific oral manifestations - 
altered tooth morphology, high caries index, periodontal disease.Dental care in such 
patients requires a multidisciplinary approach. 
Keywords: thalassemia major, oral manifestations, dental care 
 
 
ІХ.66.12. Musurlieva N, Stoykova M, Kirova D. The impact of halitosis on quality 
of life. Anniversary Scientific Conference-70 years Medical University of 
Plovdiv, 20-23 may 2015, Plovdiv, Bulgaria. 
 

Влияние на халитозата върху качеството на живот 
Мусурлиева Н, Стойкова М, Кирова Д 

 
 

          Халитозата е състояние, което засяга  22-50% от хората. Заболяването 
има мултиетиологична история. Освен факторите с чисто орален произход, 
можем да споменем още като причини за нейната поява 
хематологични,бъбречни, ендокринни, стомашно-чревни заболявания. 
Халитозата оказва влияние върху качеството на живот на пациентите, 
засягайки неговия социален аспект. Лошата миризма от устата предизвиква  
ограничаване на социалните контакти, изолация, отчуждение, депресия. Тя 
води до нарушаване на психологическото благополучие на пациентите. 
Ключови думи: халитоза, качество на живот 
 
       Halitosis is a condition that affects 22-50% of people. The disease has a multi-
etiological history. In addition to factors of purely oral origin, we can also mention 
hematological, renal, endocrine, and gastrointestinal diseases as causes of it. 
Halitosis affects the quality of life of patients, affecting its social dimension. 
Keywords: halitosis, quality of life 
 
ІХ.67.13. Мусурлиева Н, Бояджиев Д, Стойкова М. Приложение на системен 
когнитивен подход за подобряване на оралната хигиена при 
пародонтално болни. Шести Балкански конгрес по история и философия 
на медицината. Пловдив, 23-25 октомври 2015г. 
 

Приложение на системен когнитивен подход за подобряване на 
оралната хигиена при пародонтално болни 

Мусурлиева Н, Бояджиев Д, Стойкова М 
 

        Целта на проучването е да се провери доколко ефективен е шест 
стъпковия метод на Farquhar за подобряване на оралната хигиена. Участниците 
в изследването са разделени в две групи- контролна (n=23) и интервенционна 
(n=25). Пациентите от контролната група  са  инструктирани за 20 мин. с 
помощта на традиционните методи. При интервенционната първо е приложен 
традиционния инструктаж, а след това шест стъпковия метод на Farquhar. За 



оценка на оралната хигиена е използван Орално-хигиенния индекс по Greene-
Vermillion.  
Изводи: Подобрението наоралната хигиена при интервенционната група е 
значително по-голямо и с по-голям ефект. 
Ключови думи: когнитивни методи, мотивация, орална хигиена 
 
The purpose of the study was to test the effectiveness of Farquhar's six step method 
of improving oral hygiene. The study participants were divided into two groups - 
control (n = 23) and intervention (n = 25). Patients from the control group were 
instructed for 20 minutes using traditional methods. The intervention was first 
followed by the traditional instruction and then by Farquhar's six step method. The 
Greene-Vermillion Oral Hygiene Index was used to evaluate oral hygiene. 
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Изследване на причините за тотално обеззъбяване-пилотно 
проучване 

Божкова Т, Мусурлиева Н, Стоянова Р, Петкова С 
 

Обеззъбяването на населението в световен мащаб е проблем с висока 
социална значимост. За да се разработят стратегии за ограничаване и 
справяне с проблема е важно да се индентифицират водещите причини за 
загубата на зъби. За тази  цел е проведено  срезово проучване в Катедра по 
протетична дентална медицина на Факултет по дентална медицина на МУ – 
Пловдив. Пациентите са с диагноза Adentia totalis maxillaris et mandibularis. 
Всеки от тях е посетил катедрата с цел лечение с цели протези, запознат е с 
целта на проучването и е дал своето съгласие за това. Проучването е 
проведено по време на зимния семестър на 2018/2019 учебна година. 
Използвана е пряка индивидуална анкета.  Въпросникът е съставен от 23 



въпроса и е раздаден на пациентите преди започване на лечението им. 
Получените резултати показват, че пародонталните заболявания са основната 
причина за екстракцията на зъби в изследвания контингент (71.88±5.62%). 
Ваденето на всички зъби поради финансови причини  изтъкват (6.25±3.02%) от 
изследваните, което може да се обясни със социално икономическия статус на 
българина. Макар страхът да е силен демотивиращ фактор,  той се посочва 
като главна  причина за екстракции само от (12.50±4.13%) от анкетираните. В 
настоящото изследване комбинация от няколко фактора, като основна причина 
за загубата на зъби, изтъкват (6.25±3.02%). 
         Проучването потвърждава изнесеното твърдение в литературата, че 
пародонталните заболявания са основна причина за обеззъбяване на 
населението в световен мащаб. 
 

Investigation of total tooth loss causes 

(pilot study) 

  

Total tooth loss of world's population is a problem of high social 
significance. To develop strategies to prevent and address this issue it is important to 
indentify which are the leading causes of tooth loss.  For this purpose a cross-
sectional study has been conducted ( cross-sectional study ) in the Department of 
Prosthetic Dentistry at the Faculty of Dental Medicine of Medical University - 
Plovdiv. Patients are diagnosed with ―Adentia totalis maxillaris et mandibularis‖. All of 
them had visited the department to treat with complete prosthesis, were familiar with 
the purpose of the study and have given their consent. The study was conducted 
during the winter semester of the 2018/2019 school year. A direct individual poll was 
used. The questionnaire was composed of 23 questions and have been distributed to 
patients before the start of their treatment. 

The results obtained show that periodontal diseases are the main reason for the 
extraction of all subjects in the surveyed contingent (71.88 ± 5.62% ). Extraction of all 
teeth for financial reasons have been pointed out by (6.25 ± 3.02%) of the studied, 
which can be explained by the socio-economic status of the Bulgarian population. 
Although the fear is a strong demotivating factor, it is mentioned as 
the main reason for extractions only from ( 12.50 ± 4.13% ) of the respondents . In 
the present study ―a combination of several factors‖ as the main reason for tooth loss, 
have been given by (6.25 ± 3.02 %) patients . 

This study confirms the allegation in the literature that in global aspect periodontal 
diseases are a major cause of the total tooth loss. 

Key words: tooth loss, periodontal diseases, fear 
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