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1. Belcheva AB, Shindova MP.  

Caries inhibition with CO2-laser during orthodontic treatment: a study protocol for a 

randomized split-mouth controlled clinical trial.  

Trials. 2022; 23, 208. doi.org/10.1186/s13063-022-06117-y 

 

Abstract 

Introduction: White spot lesions associated with orthodontic treatment are a common problem. 

Recent studies reported increased resistance to acid demineralization of enamel after sub-

ablative CO2-laser irradiation in a combination with fluoride application. The aim of the study 

is to assess the efficacy of CO2-laser in combination with a fluoride varnish in the prevention, 

severity, and extent of white spot lesions during orthodontic treatment with fixed appliances. 

Methods and analysis: This is a protocol for a randomized, split-mouth controlled, clinical 

trial. The participants will be children aged 12–18 years at high caries risk, requiring fixed 

orthodontic treatment. The vestibular surfaces of maxillary anterior teeth of eligible patients 

will be exposed to CO2-laser irradiation in combination with fluoride therapy and fluoride 

therapy alone followed by bonding of orthodontic brackets. The patients will be recalled 6 and 

12 months post-irradiation. Outcome measures will be visual examination with International 

Caries Detection and Assessment System criteria and SoproLife fluorescence. Data will be 

analyzed by Student’s t test for paired samples and proportional odds logistic regression 

model, p<0.05. 

Ethics and dissemination: The study protocol has been approved by the Committee for 

Scientific Research Ethics, Medical University-Plovdiv, Bulgaria (Reference number P-

605/27.03.2020, Protocol of approval No. 2/01.04.2021) and registered on a publicly accessible 

database. This research received institutional funding from the Medical University–Plovdiv, 



Bulgaria. The results will be presented through peer-reviewed publications and conference 

presentations. 

Trial registration: ClinicalTrials.gov NCT04903275. Registered on June 2021. 

Резюме  

Въведение: Белите кариозни лезии, които се появяват в резултат от провеждането на 

ортодонтско лечение, са често срещан проблем. Резултатите от последните проучвания 

показват повишена киселинна устойчивост на емайловата повърхност след обработване 

с CO2 лазер в комбинация с локално приложение на флуорен препарат. Целта на 

настоящото проучване е да се оцени ефективността от приложение на CO2 лазер в 

комбинация с флуорен лак по отношение на профилактика, стадий и степен на 

деминерализация на белите кариозни лезии при лечение с фиксиран ортодонтски 

апарати. 

Материал и методи: Представен е протокол за рандомизирано, кръстосано, 

контролирано клинично проучване. Обект на изследване ще са деца, разделени на две 

групи, на възраст между 12 и 18 години с висок риск от орални заболявания, при които 

ще се провежда ортодонтско лечение с фиксирана техника. Преди поставяне и залепване 

на брекетите, в едната група вестибуларните повърхности на горните фронтални зъби ще 

обработват с  CO2 лазер в комбинация с локално приложение на флуорен лак, а в другата 

група – само с флуорен лак. Проследяване на пациентите ще се осъществи 6 и 12 месеца 

след първото посещение. Регистрирането на промените ще се осъществява чрез визуална 

диагностика с помощта на International Caries Detection and Assessment System и лазерна 

флуоресценция с помощта на SoproLife. Ститистическата обработка на данни ще 

включва Student’s t test и пропорционален логистичен регресионен модел, p<0.05. 

Етична комисия: Изследването е одобрено от Комисия по научна етика на Медицински 

Университет – Пловдив, със становище № P-605/27.03.2020, Протокол №2/01.04.2021 и 

регистрирано в публични база-данни (регистър) за клинични проучвания 

ClinicalTrials.gov NCT04903275/01.06.2021. 

2. Petrova S, Tomov G, Shindova M, Belcheva A.  

Phenotypic characteristics of molar-incisor mineralization-affected teeth. A light and scanning 

electron microscopy study,  

Biotechnology & Biotechnological Equipment. 2021; 35:1: 1906-1911,  

doi: 10.1080/13102818.2022.2028577 

 



Abstract 

This study aimed to characterize the morphology of the first permanent molars affected by 

molar-incisor hypomineralization (MIH) using a light microscope (LM) and scanning 

electronic microscope (SEM). A total of 8 teeth were divided into two groups: experimental 

group − 4 first permanent molars being clinically diagnosed as MIH, and control group − 4 

sound and healthy first permanent molars. The free surfaces of each tooth were split in half 

across in a buccolingual direction and then were examined using SEM and LM. Under LM 

observation the hypomineralized enamel appeared opaquer and demonstrated areas of porosity. 

The SEM observation of enamel with MIH revealed superficial defects which embedded 

numerous colonies of microorganisms as well as disorganized prisms and loosely packed 

crystallites. Our results support the idea that there is a significant distinction between the 

structure of MIH-affected and sound unaffected enamel. The clinical appearance of MIH-

affected enamel correlated with the severity of enamel changes. 

 

Резюме  

Целта на настоящото изследване е да се проучат морфологичните характеристиките на 

промените по зъбните повърхности на първи постоянни молари при Моларно-инцизивна 

хипоминерализация с помощта на светлинна микроскопия и сканираща електронна 

микроскопия. Обект на изследване са 8 зъба, разделени по равно в две групи: 

експериментална група - включва 4 първи постоянни молара с диагноза Моларно-

инцизивна хипоминерализация, и контролна група – включва 4 клинично здрави първи 

постоянни молара. Откритите повърхности на всеки зъб са разделени в буколингвална 

посока на две равни половини и обследвани с помощта на светлинен и сканиращ 

електронен микроскоп. При наблюдение със светлинен микроскоп 

хипоминерализираният емайл изглежда порьозен и непрозрачен. Наблюдението на 

емайла с помощта на сканиращ електронен микроскоп при зъби с диагноза Моларно-

инцизивна хипоминерализация разкрива повърхностни дефекти с множество 

микроорганизми, хаотично разположени призми и хлабаво прикрепени кристали. 

Получените резултати потвърждават съществуването на значителна разлика между 

засегнат хипоминеррализиран емайл при Моларно-инцизивна хипоминерализация и 

здрав интактен емайл. Клиничната картина корелира със степента на засягане  тъканта.  

 



3. Katsarov P, Shindova M, Lukova P, Belcheva A, Delattre C, Pilicheva B. 

Polysaccharide-Based Micro- and Nanosized Drug Delivery Systems for Potential Application 

in the Pediatric Dentistry.  

Polymers. 2021;13(19):3342. doi.org/10.3390/polym13193342. 

 

Abstract 

The intensive development of micro- and nanotechnologies in recent years has offered a wide 

horizon of new possibilities for drug delivery in dentistry. The use of polymeric drug carriers 

turned out to be a very successful technique for formulating micro- and nanoparticles with 

controlled or targeted drug release in the oral cavity. Such innovative strategies have the 

potential to provide an improved therapeutic approach to prevention and treatment of various 

oral diseases not only for adults, but also in the pediatric dental practice. Due to their 

biocompatibility, biotolerance and biodegradability, naturally occurring polysaccharides like 

chitosan, alginate, pectin, dextran, starch, etc., are among the most preferred materials for 

preparation of micro- and nano-devices for drug delivery, offering simple particle-forming 

characteristics and easily tunable properties of the formulated structures. Their low 

immunogenicity and low toxicity provide an advantage over most synthetic polymers for the 

development of pediatric formulations. This review is focused on micro- and nanoscale 

polysaccharide biomaterials as dental drug carriers, with an emphasis on their potential 

application in pediatric dentistry. 

 

Резюме  

Бързият темп на развитие на микро- и нанотехнологиите през последните години 

предлага редица нови възможности за приложение на лекарствените средства в 

дентлната медицина. Приложението на полимерни системи носители е успешна 

технология за приготвянето на микро- и наночастици с контролирано освобождаване на 

лекарствени средства и насочено действие в устната кухина. Тези иновативни стратегии 

обуславят потенциално по-ефективен терапевтичен подход за профилактика и лечение 

на заболявания в устната кухина не само при възрастни пациенти, но и в детска възраст. 

Благодарение на тяхната биосъвместимост, високата толерантност и биоразградимост, 

полизахаридите хитозан, алгинат, пектин,  декстран, малтоза са най-предпочитаните 

съединения като системи-носители при производството на микро- и наночастици. 

Полизахаридите притежават базови характеристики, позволяващи приоритетното им 

включване в състава на лекарствени препарати, и създават възможност за лесно 



моделиране на свойствата на получения лекарствения продукт. Ниската имунногенност 

и токсичност на повечето синтетични полимери им дават предимство при разработването 

на препарати за приложение в детска възраст. Настоящият обзор е насочен към 

проучване на полимерните микро- и наночастици като носители на лекарствени вещества 

с акцент върху тяхното приложение в детската дентална медицина. 

 

4. Belcheva A, Shindova M, Hanna R.  

Efficacy of Laser Doppler Flowmetry, as a Diagnostic Tool in Assessing Pulp Vitality of 

Traumatised Teeth: A Split Mouth Clinical Study.  

J Pers Med. 2021;11(8):801. doi:10.3390/jpm11080801. 

 

Abstract 

Aim: This study aimed to evaluate the efficacy of laser Doppler flowmetry (LDF) in 

determining the changes in the pulpal blood flow (PBF) during post-traumatic period of the 

traumatised permanent teeth. 

Methods: 88 teeth of 44 patients (mean age 10.30 ± 2.38) were recruited according to the 

eligibility criteria and divided into two groups: test group (44 traumatised teeth) and control 

group (44 sound and healthy teeth). The measurement of PBF was performed, using a LDF 

monitor. 

Results: The analysis of the LDF outcomes in function of diagnosis indicated that the 

measurements of the traumatised teeth were significantly higher than those of non-traumatised 

teeth (p ˂ 0.05). 

Conclusions: LDF application provides dentists with fundamental benefits in terms of an early 

and precise investigation of PBF. In addition, LDF is a useful monitoring tool for 

revascularization of traumatised teeth and reliable objective diagnostic indicator of pulp vitality. 

Trial registration: ClinicalTrials.gov (Registration number: NCT04967456). 

 

Резюме  

Цел: Да се проучи ефективността на Лазер доплер флоуметрията за регистриране на 

промените в кръвотока на пулпата при проследяване на травматично увредени 

постоянни зъби.  

Материал и методи: 88 зъба на 44 пациента (средна възраст 10.30 ± 2.38) са обект на 

проучването, подбрани по включващи критерии и разделени на две групи: 

експериментална група (44 травматично увредени зъба) и контролна група (44 здрави 



интактни зъба). Измерването на кръвотока на пулпата се осъществява с помощта на 

Лазер доплер флоуметрия.  

Резултати: Анализът на получените резултати демонстрират статистически значимо по-

високи стойности на кръвната перфузия при травматично увредените зъби в сравнение 

със зъбите от контролната група (p ˂ 0.05). 

Заключение: Приложението на Лазер доплер флоуметрията дава на денталните лекари 

съшествено предимство по отношение на ранно и прецизно изследване на кръвната 

перфузия в пулпата. Още повече, Лазер доплер флоуметрията представлява 

изключително полезена технология за мониторинг на реваскуларизация на травматично 

увредени зъби и надежден обективен индикатор за диагностика на виталитета на 

пулпата.  

 

II. Публикации в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни 

бази данни с научна информация (само в Scopus и Web of Science) 

 

1. Shindova M, Belcheva A, Taralov Z. 
Pulse oximetry in paediatric dentistry. 
Folia Med (Plovdiv). 2022; 64(2):202-206. doi: 10.3897/folmed.64.e69136. 

Abstract 
 
Pulse oximetry is a technique used to measure the levels of blood oxygen saturation. Because 
this technique is regarded as non-invasive, easy to apply, and accurate technology, the number 
of possible applications in general dentistry practice has been gradually increasing. The aim of 
the present study was to summarise the contemporary research literature concerning the use of 
pulse oximetry in paediatric dentistry. We made a critical evaluation of the clinical applications 
of pulse oximetry and the advantages and disadvantages of this technique. Knowledge of 
innovative methods and techniques for treatment and diagnostics by paediatric dentists is a 
valuable advantage in dealing with the functional problems in attending dental patients. The 
expository analysis allows reviewing the succession of this diagnostic approach. 
 
Резюме 
Пулсоксиметрията се използва за мониториране на кислородната сатурация в 
артериалната кръв. Методът е неинвазивен, лесно приложим и с голям точност на 
измерването, което прави все повече възможностите му за приложение в денталната 
практика. Целта на настоящата обзорна статия е обобщаване и анализ на съвременната 
научна литература по отношение на приложението на пулсоксиметрията в детската 
дентална практика. Представен е критичен анализ на предимствата и недостатъците на 
проучваната технология. Познаването на новите методи и технологии за лечение и 
диагностика от детския денталния лекар е предимство при работата в денталната 



практика. Представените данните позволяват преглед на описаните в литературата 
резултати от приложението на пулсоксиметрията в диагностичен план. 
 
2. Shindova M, Belcheva A. 
The influence of the dentist`s age, gender, working experience and practitioner type on the use 
of behaviour management techniques in dental treatment of children 
Folia Med (Plovdiv). 2022; 64(2): 314-320. doi: 10.3897/folmed.64.e64841 
 

Abstract  
 
Aim: The objective of the present study was to investigate the influence of dentists’ age, gender, 
working experience, and practitioner type on the use of non-pharmacological behaviour 
management techniques in the treatment of paediatric dental patients. 
Materials and methods: An anonymous, self-completion survey was mailed to 200 randomly 
selected dentists. The recorded information included items on practitioner’s gender, age, 
working experience, specialty status, and frequency of using different non-pharmacological 
behaviour management techniques as well as the factors influencing the choice for specific 
behaviour guidance techniques. 
Results: Significant differences between age/gender distributions were seen in the use of the 
basic non-pharmacological behaviour management techniques. Younger females were more 
likely to indicate that they were comfortable using communicative guidance techniques. The 
respondents in the over 40 age group did not rely at all on negative reinforcement and parental 
presence/absence techniques during the dental treatment of children (p˂0.05). Dental 
practitioners with working experience of fewer than 10 years were more likely to utilize 
behaviour guidance techniques in attending paediatric dental patients compared to their older 
colleagues. No significant difference by practitioner types was seen in the use of the basic 
behaviour management techniques (p˃0.05). 
Conclusions: The present study showed age, gender, working experience, and practitioner type 
statistically significant differences in the use of behaviour management techniques during the 
dental treatment of children. The choice of a technique was influenced mainly by personal 
factors associated with the physical and psychological health of the child. 
 
Резюме 

Цел: Да се проучи влиянието на възрастта, пола, професионалния опит и специалността 
на денталния лекар при използването на нефармакологични техники при лечение на 
пациенти в детска възраст. 
Материал и методи: Проучването обхваща 200 лекари по дентална медицина, на които 
е изпратена анонимна анкетна карта по електронен път.  Въпросникът съдържа въпроси 
относно използването на различни нефармакологични техники за повлияване на 
поведението при дентално лечение на деца, възраст, пол, професионален опит, 
специалност на денталния лекар.  
Резултати: Резултатите показват, че полът и възрастта повлияват значително избора на 



нефармакологична техника за повлияване на поведението при дентално лечение на деца. 
Младите дентални специалисти от женски пол  предпочитат комуникацията с пациента 
за повлияване на поведението му. Анкетираните, които попадат в групата на дентални 
лекари с възраст над 40 години, не използват `Порицанието` и `физическото обуздаване` 
като техники за моделиране на детското поведение (p˂0.05). Анализът на резултатите 
показва, че специалисти с професионален опит под 10 години като цяло са по-склонни 
да използват техники за повлияване на поведението в сравнение с колегите си с по-голям 
трудов стаж. Съпоставката на честотата при използването на основните техники за 
повлияване на поведението не показва статически значими различия по отношение на 
факторът `придобита специалност` (p˃0.05). 
Изводи: Настоящите резултати показват статистически значими различия при 
използването на техниките за повлияване на поведението по отношение на пола, 
възрастта, професионалния опит и следдипломната квалификация на денталния лекар.  
 

3. Shindova M.  

Knowledge and attitudes of dental practitioners regarding the use of behaviour management 

techniques for paediatric dental patients.  

Folia Med (Plovdiv). 2022; 64(1):127-33. doi: 10.3897/folmed.64.e64416. 

 

Abstract 

Introduction: Understanding children’s behaviour and development is crucial in managing and 

treating paediatric dental patients. Dental practitioners are expected to be aware of the 

behaviour management techniques which will facilitate routine dental treatment of the child 

dental patient. 

Aim: The objective of the study was to investigate dental practitioners’ awareness and use of 

non-pharmacological behaviour management techniques in attending paediatric dental patients 

in plovdiv, bulgaria. 

Materials and methods: An anonymous, self-completed mailed survey was sent to 200 

dentists. The recorded information included items on awareness and frequency of using 

different non-pharmacological behaviour management techniques, socio-demographic 

questions, working experience, specialty status. 

Results: Survey response was 59% and 118 dental practitioners participated in the study. Tell-

show-do, positive reinforcement, and stop signals were considered the most used techniques by 

more than 50% of participants. Less than 7% of the respondents reported the use of 

desensitization, cognitive restructuring, and latent inhibition. 

Conclusions: Мost of the dental practitioners had a medium level of awareness of the non-

pharmacological behaviour management techniques. The lack of training in using these 



techniques, however, is of concern. There is a need to build awareness among the dentists 

associated with the child psychology and its application during treatment. 

 

Резюме  

Въведение: Познаването на спецификите в поведението и характеристиките на 

развитието в детска възраст е от ключово значение при дентално лечение на деца. От 

денталния лекар се очаква познаването на голям брой техники за повлияване на 

поведението, което да улесни и осигури ефективен лечебен процес.  

Цел: Да се проучи степента на познаване и използване на нефармакологични техники за 

повлияване на поведението сред лекарите по дентална медицина при лечение на 

пациенти в детска възраст.   

Материал и методи: : Проучването обхваща 200 лекари по дентална медицина, на които 

е изпратена анонимна анкетна карта по електронен път.  Въпросникът съдържа въпроси 

за познаването и използването на различни нефармакологични техники за повлияване на 

поведението при дентално лечение на деца, техния професионален опит, специалност и 

социално-демографска информация.  

Резултати: Броят на респондентите е 118 дентални лекари (59%). Повече от 50% от 

анкетираните посочват като най-често използвани в практиката си техниките Кажи-

Покажи-Направи, Поощрение е Сигнализиране чрез вдигане на ръка. По-малко от 7 % от 

участвалите в проучването дентални лекари съобщават за  използването на техниките 

`Десенсетизация`, `Когнитивно преструктуриране на паметта` и `Латентно инхибиране`. 

са  

Заключение: По-голямата част от денталните лекари имат средно ниво на познания за 

големия брой нефармакологични техники за повлияване на поведението, които могат да 

използват при дентално лечение в детска възраст. Липсата на форми за следдипломно 

обучение по тази тематика е от значение. Резултатите показват потребност от 

повишаване на нивото на познания сред денталните специалисти за аспектите на 

детското психологическо развитие и възможностите за моделиране в детска възраст.  

 

4. Shindova M. Belcheva A.  

Attitudes of dental students towards paediatric dental behaviour guidance.  

Braz J Oral Sci. 2022; 21: e225272:1-7.  doi.org/10.20396/bjos.v21i00.8665272  

 

Abstract 



Aim: To compare the pre-clinical and clinical students` perceptions about the non-

pharmacological behaviour management techniques in paediatric dentistry and to investigate 

the influence of the dental curriculum on the students` knowledge regarding this issue.  

Methods: A total of 283 students from the IV-and X-semester completed a questionnaire, 

consisted of 12 statements, describing the nonpharmacological behaviour management 

techniques for the treatment of paediatric dental patients. The acceptability rate was evaluated 

with a Likert scale ranging from 1 to 5.  

Results: The students from all courses demonstrated high acceptance for Reinforcement and 

Desensitization techniques and low for the Negative reinforcement and Physical restraint. The 

comparison between the perceptions of the pre-clinical and clinical students demonstrated a 

statistically significant increase in the acceptance of the physical restraint, along with 

Nonverbal communication, Modelling and Parental presence/absence (p<0.05).  

Conclusion: The results provide information about the students’ knowledge and skills in 

behaviour management techniques together with some insights about how the educational 

process can modify the students` perceptions and views in dealing with paediatric dental 

patients. 

 

Резюме  

Цел: Да се проучи и съпостави мнението на студентите по дентална медицина от 

предклиничните и клинични курсове по отношение на техниките за повлияване на 

поведението при дентално лечение в детска възраст и да се оцени как учебният план 

допълва и обогатява знанията на студентите по тази тематика.   

Материал и методи: Проучването обхваща 283 студента по дентална медицина от 

четвърти и десети семестър, на които е изпратена по електронен път анонимна анкетна 

карта.  Въпросникът включва описанията на 12 най-често използвани техники за 

повлияване на поведението при лечение в детска възраст.  За одобрението на всяка 

техника студентите посочват цифра от 1 (пълно неодобрение) до 5 (пълно одобрение) по 

скалата Likert. 

Резултати: Техниките `Поощрение` и `Десенсетизация` се възприемат най-добре от 

всички анкетирани студенти, докато `Порицание` и `Физическо обуздаване` имат най-

ниска степен на одобрение сред тях.  При съпоставяне мнението на студентите от 

предклиничен и клиничен курс по отношение на техники за моделиране на поведението 

се установява, че с придобиване на опит по специалността  се наблюдава статистически 

значимо повишаване на одобрението на техниките `Моделиране`, 



`Присъствие/отсъствие на родителя`, `Физическо обуздаване`, невербална комуникация 

(p<0.05). 

Заключение: Резултатите от настоящото проучване дават информация за знанията и 

уменията на студентите по дентална медицина за моделиране на поведението и как в 

хода на образователния процес се променя одобрението и подхода при лечение на 

пациенти в детска възраст.  

 

5. Shindova M. 

Root canal filling materials in primary teeth - review.  

Folia Medica (Plovdiv). 2021; 63(5): 657-662. doi.org/10.3897/folmed.63.e65866. 

 

Abstract 

Inadequate treatment of endodontic infections in primary teeth results in a loss of а deciduous 

tooth or abnormality in the development of hard dental tissues of the permanent successor. The 

main goal is to maintain the integrity and health of the primary tooth until their physiological 

exfoliation. The success of the endodontic treatment depends on the antimicrobial activity of 

the root canal filling material that contributes to the elimination or reduction of the microbial 

infection of the root canal system. The aim of this article is to systematically review the 

contemporary scientific literature concerning the root canal filling materials used in primary 

teeth. A critical evaluation of the antimicrobial activity, as well as the advantages and 

disadvantages of the investigated materials, has been made. Knowledge of the composition and 

characteristics of the available obturating materials is a useful advantage to dentists to address 

the functional problems associated with endodontic infections in very young patients. Future 

studies should also seek and compare the long-term effects of the use of traditional and 

alternative intracanal materials. 

 

Резюме  

Неправилното или неефективното лечение на ендодонтски инфекции при временното 

съзъбие създава предпоставка за увреждане на подлежащия зародиш на бъдещия 

постоянен зъб или преждевременна загуба на временния зъб. Целта е елиминиране на 

инфекцията и запазване на временния зъб до неговата физиологична смяна. Успехът на 

ендодонтското лечение на временни зъби се определя от антимикробната активност на 

каналопълнежните средства, които са от съществено значение за елиминирането или 

редуцирането на микроорганизмите от корено-каналната система. Целта на настоящото 



проучване е систематичен обзор на съвременната научна литература по отношение на 

каналопълнежните средства, използвани при лечение на ендоинфекции при временното 

съзъбие. Представен е критичен анализ на антимикробната активност, предимствата и 

недостатъците на проучените материали. Познаването на състава и свойствата на 

достъпните материали за обтуриране на кореновите канали е предимство за денталния 

лекар, гарантиращо успешно справяне с ендодонтските инфекции при пациенти в ранна 

детска възраст. Резултатите дават основание да се направят по-задълбочени бъдещи 

проучвания за проследяване и сравняване на ефекта от приложението на 

конвенционалните и алтернативните каналопълнежни средства. 

 

6. Shindova MP, Belcheva AB.  

Dental fear and anxiety in children: a review of the environmental factors.  

Folia Med (Plovdiv). 2021;63(2):177-82. doi: 10.3897/folmed.63.e54763. 

 

Abstract 

Dental fear and anxiety are psychological reactions that interfere significantly with daily life. 

They are problems suffered by many patients worldwide that remain a significant challenge to 

providing adequate dental care. The multifactorial etiology of children's dental fear and anxiety 

identifies the influence of many different risk factors in its development. The aim of this review 

article is to analyse the scientific literature regarding the different factors associated with dental 

fear and anxiety in children. Our review of the literature presents a critical analysis of the 

contributing factors in dental environment that have been investigated in the literature and 

provides an insight into the possible explanations on the influence of these factors in pediatric 

patients. Being familiar with these factors would facilitate behaviour management in anxious 

children. The findings of the literature review give grounds to undertake studies investigating 

the influence of contributing factors in all pediatric age subgroups. 

 

Резюме  

Денталният страх и тревожност представляват психологични реакции, които могат да 

повлияят различни аспекти от ежедневието. Те са присъщи на много пациенти и остават 

голямо предизвикателство за оказването на адекватна дентална помощ. 

Мултифакторната етиология на детската дентална тревожност и страх обуславя 

участието на голям брой рискови фактори, водещи до възникването и развитието тези 

реакции. Целта на този обзор е анализ на научната литература по отношение на 



различните фактори, асоциирани с дентален страх и тревожност в детска възраст. 

Изготвеният от нас литературен обзор представя критичен анализ на факторите от 

денталната среда, проучени в световната научна литература, и предлага интерпретация 

за влиянието на тези фактори при дентално лечение в детска възраст. Познаването на 

тези фактори улеснява моделирането на поведението при тревожни пациенти. 

Резултатите от проучването дават основание да се направят по-задълбочени проучвания 

в тази насока при различните възрастови периоди от детското развитие. 

 

7. Shindova MP, Belcheva AB, Raycheva JG.  

Dental fear of 6-12-year-old children – role of parents, gender and age.  

Folia Med (Plovdiv). 2019;61(3):444-50. 

 

Abstract 

Aim: To investigate the level of dental fear in middle childhood and the impact of various 

personal and social factors that contribute to developing dental fear. 

Materials and methods: The study included sixty-seven 6-12-year-old children and their 

parents, randomly selected while receiving their treatment at the Department of Pediatric 

Dentistry, Plovdiv. A modified version of Dental Subscale of the Children’s Fear Survey 

Schedule (CFSS-DS) was used to assess the dental fear of each patient. An interview was 

conducted with the parents to gather information about patient’s gender and age, parent’s dental 

anxiety (Corah’s dental anxiety scale-DAS) and pre-appointment preparation of children. 

Results: The results show that the mean of CFSS-DS for children is 30.28±1.17. Concerning 

the age and gender the comparison between groups of patients with different levels of dental 

fear demonstrate no significant difference (p>0.05). 60.6%±0.49 of parents prepare their 

children themselves for the future dental visit and 39.4%±0.49 rely on the dentists to do it. The 

analysis shows that parent’s dental anxiety  

and pre-appointment preparation are not associated with the level of dental fear of their children 

(p>0.05). 

Conclusions: In middle childhood the majority of children show no or low level of dental fear. 

The personal and social factors we studied are not determinant risk factors for 6-12-year-old 

children to develop dental fear 

 

Резюме  



Цел: Да се проучи нивото на денталния страх в периода на средна детска възраст и 

влиянието на някои рискови персонални и социални фактори за развитието му.  

Материал и методи: Изследването включва 67 деца на възраст между 6 и 12 години <и 

техните родители, За оценка на детския дентален страх се използва картинният 

модифициран вариант на скалата за изследване на детския страх – дентална подскала 

(Children`s Fear Survey Schedule-Dental Subscale, CFSS-DS). При проучването на 

родителската дентална тревожност е използвана скала за оценка на денталната 

тревожност на Corah (DAS), като участниците попълват и карта с информация за тяхната 

възраст, пол, провеждане на предварителна подготовка за предстоящото лечение. 

Резултати: Резултатите показват, че средната стойност на CFSS-DS по самооценка на 

децата е 30.28 ± 1.17. Не се установяват статистически значими различия по отношение 

на пола и възрастта при групите с различни нива на дентален страх (p>0.05). 60.6%±0.49 

от родителите подготвят децата си за денталната визита и 39.4 ± 0.49% оставят тази роля 

на денталния лекар. Анализът на резултатите сочи, че нивата на детската дентална 

тревожност не се асоциират с нивото на дентална тревожност на родителите и 

предварителната подготовка вкъщи (p > 0.05).  

Заключение: В периода на средна детска възраст преобладаващата част от децата 

демонстрират ниски или липсващи нива на дентален страх. Изследваните персонални и 

социални фактори не са водещи за възникване и развитие на дентален страх и тревожност 

на децата в периода от 6 до 12 години.  

 

8. Shindova M, Belcheva A, Mateva N.  

Influence of Er:YAG laser on objective and subjective parameters of stress during sealant 

application in children.  

Folia Med (Plovdiv). 2018;60(2):275-82. doi:10.1515/folmed-2017-0086. 

 

Abstract 

Background: Acceptance of lasers as alternatives and accessory tools to traditional methods in 

dental medicine has created an explosion of interest. Er:YAG laser is recommended for enamel 

conditioning. There is no study evaluating the anxiety in children during fissure sealing 

procedures when using Er:YAG laser compared to the routine application technique. 

Aim: To evaluate the objective and subjective stress parameters in children during a preventive 

procedure when using Er:YAG laser for additional enamel conditioning before pit and fissure 

sealant application compared to the routine clinical application technique. 



Materials and methods: The study included sixty-four 6-12-year-old children, divided into 

two equal treatment groups. A standardized fissure sealant application was performed, as in the 

intervention group before acid etching, the occlusal surfaces of teeth were conditioned with 

Er:YAG laser (2940 nm). During the procedure, objective and subjective stress parameters were 

recorded. 

Results: Significantly lower degree of dental anxiety was found at the end of the dental visit of 

the study group (p<0.001). During the professional cleaning of the tooth surface, the mean heart 

rate was low (95.55±14.29 bpm) within the physiological normal range. The objective and 

subjective stress parameters show no significant differences between the two subgroups during 

sealing procedure (p>0.05). 

Conclusions: Application of Er:YAG laser during sealant application does not provoke anxiety 

and is well accepted by children in dental environment. Preventive procedures at the beginning 

of a dental visit decrease the initial levels of dental anxiety and contribute to an effective 

treatment process. 

 

Резюме  

Въведение: Приложението на лазерите като алтернативна и допълваща технология на 

конвенционалните методи, използвани в денталната медицина, предизвиква огромен 

интерес. Er:YAG лазерите ефективно се използват за кондициониране на емайла. 

Липсват данни за денталната тревожност в детска възраст при провеждане на 

профилактично покритие със силанти по конвенционалната методика и след лазерно 

кондициониране с Er:YAG лазер.  

Цел: Да се изследват обективните и субективните показатели за дентална тревожност 

при използване на Er:YAG лазер за допълнително кондициониране на емайла преди 

профилактично покритие със силанти в сравнение с рутинната клинична методика. 

Материал и методи: Изследването включва 64 деца на възраст между 6 и 12 години, 

разделени на две групи. Процедурата включва профилактично покритие със силант, като 

в експерименталната група преди ецването на емайла оклузалната повърхност се 

кондиционира с Er:YAG лазер (2940nm). По време на посещението се изследват 

обективните и субективните показатели за дентална тревожност. 

Резултати: Статистически значимо понижаване на денталната тревожност се установява 

в края на денталната визита при всички пациенти (p<0.001). Резултатите показват, че 

средната стойност на сърдечната честота по време на почистването на зъбните 

повърхности се запазва ниска (95.20 ± 14.29 удара/минута). Резултатите от съпоставката 



на обективните и субективните показатели не доказват различия в нивото на тревожност 

на децата в двете групи (p > 0.05). 

Заключение: Приложението на Er:YAG лазер за допълнителна обработка на емайловата 

повърхност не създават чувство на тревожност и се възприемат спокойно от децата в 

дентална среда. Те водят до понижаване на началната дентална тревожност и допринасят 

за ефективен лечебен процес. 

 

9. Shindova M, Belcheva А.  

Behaviour evaluation scales in pediatric dental patients – review and clinical experience.  

Folia Medica. 2014;56(4):264-270. doi: 10.1515/folmed-2015-0006. 

 

Abstract  

The present article makes a review of the relevant literature on the scales used in the assessment 

of behaviour of pediatric dental patients as well as presents the results we have had of using a 

modified Kurosu Behaviour Evaluation Scale to assess a study sample. The review makes a 

critical analysis of current evaluation methods and the design of assessment scales. The 

assessment tools most commonly used in pediatric dentistry are presented in a chronological 

order from the past to the present. The clinical study we conducted used a modified Behaviour 

Evaluation Scale developed by Kurosu for the assessment of the behaviour of children. The 

study showed that during dental treatment of children in the age range of 6 to 12 years the 

prevailing objective behaviour characteristics in accordance with Kurosu’s behaviour 

evaluation scale are related to the eyes and the facial expression. The findings from the literature 

review and the results of our study warrant further studies to develop easy-to-use assessment 

tools that would enhance the objective assessment of behaviour. 

Резюме 

Цел на изследването е да се направи обзор на съвременната научна специализирана 

литература относно различните скали за оценка на поведението при дентално лечение в 

детска възраст, както и да се представят резултати, получени при апробирането на 

модифицираната скала за оценка на поведението на Kurosu. Изготвеният от нас 

литературен обзор представя критичен анализ на методите за оценка на поведението и 

дизайна на използваните скали. Представен е хронологичният ред за възникването и 

развитието на скалите за оценка на детското поведение, използвани от историческото 

минало до днес. Собственият клинично проучване представя  апробиране на методика за 



оценка на поведението на децата в дентална среда по модификацирана скала за оценка 

на поведението на Kurosu. Клиничните данни показват, че при денталното лечение на 

деца между 6 и 12 годишна възраст, обективно наблюдаваните поведенчески 

характеристики според Скалата за оценка на Kurosu, които преобладават са свързаните с 

лицевото изражение и очите са свързаните с лицевото изражение и очите. Данните в 

литературата и резултатите от нашето клинично проучване ни дават основание на 

продължим проучванията и разработването на инструменти за оценка, които да се 

прилагат лесно в практиката и да повишат степента на обективност при оценката на 

поведението. 

 

10. Belcheva A, Shindova M.  

Pain Perception of Pediatric Patients during Cavity Preparation with Er:YAG Laser and 

Conventional Rotary Instruments.  

Journal of IMAB. 2014;20(5):634-637. doi: 10.5272/jimab.2014205.634 

Abstract  

Aim: The aim of the present study is to evaluate and compare the pain perception of pediatric 

patients during cavity preparation with the use of Erbium:YAG laser 2940 nm and conventional 

rotary instruments.  

Methods and materials: A group of ninety 6-12- years-old patients with matched carious 

lesions (D3 threshold, WHO system) was divided into two equal treatment groups and treated 

without anaesthesia. In the intervention group the cavities were prepared with Erbium:YAG 

laser 2940nm and in the control group with conventional rotary instruments. At the end of the 

treatment each patient was asked to point the degree of its pain on the universal pain assessment 

tool.  

Results: Participants in the laser treatment group reported significantly lower pain scores 

compared to participants in the control group (p<0.005). The analysis of pain indicated that in 

the intervention group the scores obtained from the majority of cases (71.1%) were low and 

only one patient reported severe pain perception. In the conventional treatment group, the 

results showed approximately equal frequency for low (40%) and moderate (42.2%) pain level.  

Conclusions: The Erbium:YAG lasers produce less pain compared to the conventional 

mechanical preparation. They offer new and useful possibilities in restorative dentistry in 

pediatric dentistry and are good treatment options. 



Цел: Целта на настоящото проучване е да се направи оценка и сравнение на болковата 

чувствителност на децата при приложението на Er:YAG лазер 2940 nm и ротационни 

инструменти за лечение на зъбен кариес.  

Материал и методи: Изследването включва 90 деца на възраст между 6 и 12 години със 

сходни кариозни лезии (ниво D3 по критерии на СЗО), разделени в две равни групи и 

лекувани без анестезия. В експерименталната група кавитетната препарация се извършва 

с Er:YAG лазер 2940nm, а в контролната – с ротационни инструменти. След почистване 

на кариозната лезия всеки пациент прави самооценка на болката чрез универсалния 

инструмент за оценка на болката. 

Резултати: Пациентите от експерименталната група демонстрират статистически 

значима по-ниска болкова чувствителност в сравнение с контролната група (p<0.005). 

При анализ на резултатите в  групата с лазерна кавитетна препарация най-голям е 

относителният дял на децата, които съобщават за слаба болка (71.1%), а само един 

пациент от групата отбелязва силна болка (2.2%). В контролната група относителните 

делове на децата, които съобщават за слаба (40%) и средна (42.2%) степен на болкова 

чувствителност са приблизително равни. 

Изводи: Кавитетната препарация с Erbium:YAG лазер предизвиква по-слаба болка в 

сравнение с конвенционалното лечение с ротационни инструменти. Като предлага нови 

и полезни възможности, лазерната технология е добър избор при терапевтично лечение  

в детска възраст. 

 

11. Belcheva A, Shindova M.  

Subjective Acceptance of Pediatric Patients during Cavity Preparation with Er:YAG Laser and 

Conventional Rotary Instruments.  

Journal of IMAB. 2014;20(5): 631-635. doi: 10.5272/jimab.2014205.631 
 

Abstract 

Aim: The aim of the present study is to evaluate and compare the subjective acceptance in 

children during hard dental tissue therapy using Er:YAG laser 2940nm and conventional rotary 

instruments.  

Methods and materials: The study included ninety 6-12-years-old children with matched 

carious lesions (D3 threshold, WHO system), divided into two equal treatment groups. In the 

intervention group the cavities were prepared with Erbium:YAG laser 2940nm and in the 

control group with conventional rotary instruments, without anaesthesia. After cavity 



preparation patient’s subjective acceptance was assessed by a questionnaire concerning primary 

stress triggers.  

Results: The annoyance factor (vibration) was found as a stress trigger in the majority of 

control children (86.7%), while in the intervention group it was found in 2.2% of cases. The 

most anxiety provoking items in the intervention group were smell (67.7%) and taste (42.2%). 

The sound was found to be a stress trigger in more than half of control children (62.2%) and 

less than one-fifth of the children in the intervention group (15.6%). The study results showed 

significant difference in these items between two groups (p< 0.001).  

Conclusions: The Erbium:YAG lasers reduce three of four stress triggers in ‘4S‘ principle - 

vibration, sight and sound. They are a good treatment option for fearful children since they have 

acceptable efficiency in treatment of pediatric anxiety disorders compared to the mechanical 

preparation. 

Резюме 

Цел: Целта на настоящото проучване е да се направи оценка и сравнение на 

субективното възприемане на децата при приложението на Er:YAG лазер и ротационни 

инструменти за лечение на кариес.  

Материал и методи: Изследването включва 90 деца на възраст между 6 и 12 години със 

сходни кариозни лезии (ниво D3 по критерии на СЗО), разделени в две равни групи. В 

експерименталната група кавитетната препарация се извършва с Er:YAG лазер 2940nm, 

а в контролната – с ротационни инструменти, без анаестезия. След почистване на лезията 

субективното възприемане на децата се оценява чрез въпросник, който проучва 

основните фактори, които провокират стрес.  

Резултати: Вибрацията по време на кавитетната препарация се определя като стресов 

фактор от преобладаващата част от децата в контролната група (86.7%) и едва в 2.2% от 

случаите в експерименталната. Факторите, които провокират най-силен стрес при 

лечение с Er:YAG лазер, са неприятната миризма (67.7%) и вкус (42.2%). Повече от 

половината пациенти в контролната група посочват звука на машинката като стресов 

фактор (62.2%), а по-малко от една пета от експерименталната отбелязват смущение от 

шума по време на  аблацията. Установяват се статистически значими различия между 

двете групи по отношение на изследваните основни фактори, провокиращи стрес (p< 

0.001). 

Изводи: Приложението на Er:YAG лазер води до елиминиране на три от четирите 

фактори, провокиращи стрес според `принципа на 4S` – чувството за вибрация, звука и 



вида на машинката. Лазерната технология предлага добри терапевтични възможности 

при страхливи пациенти. Това се определя от високата ѝ ефективност при лечение на 

деца с повишена тревожност в сравнение с конвенционалния метод. 

 

12. Shindova M, Belcheva A.  

The effect of parental presence on the dental anxiety during clinical examination in children 

aged 6-12 years.  

Journal of IMAB. 2013;19(4); 435-438. doi: 10.5272/jimab.2013194.435 

 

Abstract 

Aim: The aim of the present study is to evaluate the effect of parental presence on dental anxiety 

in children aged 6-12 years during clinical examination measuring subjective and objective 

parameters of stress.  

Material and methods: The study was conducted on 48 randomly selected 6- 12-years-old 

children, divided into two subgroups. Children in subgroup I were examined in parental 

presence and in subgroup II in parental absence. The dental anxiety degree was assessed using 

a combination of objective and subjective parameters including heart rate, oxygen saturation 

and self-report anxiety rating.  

Results: In each subgroup the mean heart rate is lowest on the dental chair before the 

examination and highest during the clinical examination itself with statistically significant 

difference (p˃0.05).  

Conclusions: The most anxiety provoking situation was found to be the time of the clinical oral 

examination itself. After facing the stressful factor the anxiety degree reduces considerably. 

Parental presence or absence in the treatment room has no impact on anxiety level of children 

aged 6-12 years during their clinical examination. 

 

Резюме 

Цел: Целта на настоящото проучване е оценка на влиянието на присъствието на 

родителите върху денталната тревожност при деца на възраст от 6 до 12 години по време 

на клиничен преглед чрез измерване на субективни и обективни показатели за стрес. 

Материал и методи: Изследването включва 48 деца на възраст от 6 до 12 години, 

разделени в две равни групи. В подгрупа I се извършва клиничен преглед на пациента в 

присъствието на родителя, а в подгрупа II – при отсъствието му. Денталната тревожност 



се оценява чрез комбинация от обективни и субективни методи  - пулсова честота, 

кислородна сатурация и картинна скала за самооценка. 

Резултати: Във всяка подгрупа средната стойност на сърдечната честота е най-ниска 

преди прегледа-при сядане на денталния стол, и най-висока по време на самия преглед 

(p<0.001). Субективната самооценка показва по-високи нива на тревожност преди 

прегледа и статистически значимо понижаване след него (p<0.001). Между двете групи 

не се установяват статистически значими различия по отношение на пулсовата честота, 

кислородната сатурация и оценката на тревожността според картинната скала (p>0.05). 

Изводи: Най-висока тревожност провокира самият клиничен преглед. След преминаване 

на стресовия фактор денталната тревжнсот се понижава значително. Присъствието или 

отсъствието на родителите в денталния кабинет не влияе върху нивото на безпокойство 

на деца на възраст от 6 до 12 години.  

 

III.Резюмета в реферирани сборници от научни конференции 

1. Shindova M, Belcheva A.  

Dental fear and anxiety in children and their association with oral health.  

Folia medica, Suppl.2015; 57(1):132.  Anniversary Scientific Conference. 20-25 May 2015. 

 

Abstract 

Background: Children`s dental fear and anxiety are associated with a deterioration of oral 

health.  

Aim: To assess dental fear and anxiety and analyze their relationship with oral health, dietary 

habits and oral hygiene in children. 

Material and methods: The study was conducted on 92 randomly selected children between 

6 and 12 years old, treated at Department of Pediatric Dentistry, Plovdiv, Bulgaria. During the 

oral examination the dental status was determined by using the WHO criteria to obtain dft and 

DMFT indexes. A questionnaire was designed to investigate the gender, age, level of dental 

fear and anxiety, oral hygiene frequency and carbohydrate intake of the participants. 

Results: The mean scores dft and DMFT are 4.66±3.73 and 1.20±1.92, respectively. The 

children with high dental anxiety have significantly higher dft score than those with low or no 

anxiety levels (p<0.05). The majority of children with moderate or high dental fear brush their 

teeth rarely or once a day (58.10%) and consume carbohydrates at least twice daily (74.20%). 

There is a significant association between dietary and oral hygiene habits and dental fear 

(p<0.05). 



Conclusions: Dental anxiety causes avoidance of dental treatment, resulting in declines of oral 

health. Patients with more carious lesions undergo more painful and invasive dental procedures 

than caries-free children, which leads to the development of dental anxiety. Poor oral hygiene 

and frequent carbohydrate intake are risk factors for dental fear. They lead to deterioration of 

oral health, resulting in higher dental fear according to the `vicious cycle of dental fear`. 

 

Резюме 

Цел: Цел на изследването е оценка на детския дентален страх и тревожност и проучване 

на връзката им с оралното здраве, хранителните и орално-хигиенните навици. 

Материал и методи: Изследването включва 92 деца на възраст между 6 и 12 години, 

случайно подбрани при посещението им във ФДМ-Пловдив по повод лечение. При 

клиничния преглед на всеки пациент е снет зъбен статус съгласно критериите на СЗО за 

изготвяне на dft и DMFT индекс. Чрез специално изготвен въпросник контингентът се 

проучва относно пол, възраст, дентален страх и тревожност, честота на провеждане на 

орална хигиена и консумация на въглехидрати.  

Резултати: Средната стойност на dft=4.66±3.73 и DMFT=1.20±1.92. При деца с 

повишена дентална тревожност се наблюдава статистически значимо по-висока 

кариозност в сравнение с тези с липсваща или слаба тревожност (p<0.05). 

Преобладаващата част от децата с умерен и силен страх провеждат орална хигиена един 

път дневно или по-рядко (58.10%) и консумират поне два пъти дневно въглехидрати 

(74.20%). Анализът показва статистическа значимост на откритата асоциация на двата 

изследвани фактора с денталния страх (p<0.05). 

Изводи: Денталната тревожност води до отказ от лечение и влошаване на оралното 

здраве на пациента. Пациентите с кариозно съзъбие са подложени на по-голям брой 

инвазивни и болезнени манипулации в сравнение със свободните от кариес, което 

създава условия за развитие на тревожност. Нередовната орална хигиена и честата 

консумация на въглехидрати са рискови фактори за дентален страх. Те водят до 

влошаване на оралното здраве, което допринася за развитие на дентален страх според 

`порочния цикъл нa страха`. 

 

IV.Публикации и доклади, публикувани в нереферирани списания и редактирани 

колективни томове с научно рецензиране  

1. Shindova M, Belcheva A.  



An investigation of students` opinion about management of dental anxiety in children. 

International scientific on-line Journal Science & Technologies. Medical biology studies, 

clinical studies, social medicine and health care. 2021;11:58-63. 

 

Abstract 

Aim: To investigate the tenth-(clinical) semester students` opinion about the management of 

dental anxiety in paediatric dentistry. 

Material and methods: An anonymous, self-completed mailed survey was sent to 210 dental 

students from the Vth course. The questionnaire consisted of 12 statements, describing the non-

pharmacological behaviour management techniques for the treatment of paediatric dental 

patients. To obtain students` acceptability scores, they had to mark on a 5-point Likert scale 

from 1 (total disagreement) to 5 (total agreement). 

Results: The most acceptable behaviour management techniques among the students were 

Nonverbal communication, Stop signals and Tell-Show-Do. The analysis of our study showed 

that the least acceptable techniques were the aversive ones – Negative reinforcement and 

Restraint. 

Conclusion: Students’ acceptance of the various techniques provides useful information for the 

Faculty of Dental Medicine about the students’ knowledge and skills in behaviour management 

techniques. The analysis of the results obtained is an indication of how and to what extent this 

educational material can be modified in the dental programme. 

 

Резюме  

Цел: Да се проучи мнението на студентите от десети (клиничен) семестър по отношение 

на техниките за повлияване на поведението при дентално лечение в детска възраст.  

Материал и методи: Проучването обхваща 210 студента по дентална медицина от пети 

курс, на които е изпратена по електронен път анонимна анкетна карта.  Въпросникът 

включва описанията на 12 най-често използвани техники за повлияване на поведението 

при лечение в детска възраст.  За одобрението на всяка техника студентите посочват 

цифра от 1 (пълно неодобрение) до 5 (пълно одобрение) по скалата Likert. 

Резултати: Най-добре възприемани от студентите са техниките `Кажи-Покажи-

Направи`, `Сигнализиране чрез вдигане на ръка` и невербална комуникация. Анализът 

на резултатите показва, че най-голямо неодобрение срещат техниките `Порицание` и 

`Физическо обуздаване`.   



Заключение: Резултатите от мненията на студентите дават полезна информация за 

преподавателите е катедрата по Детска дентална медицина на Факултета по дентална 

медицина като обучаваща организация за познанията и уменията на студентите за 

повлияване на некооперативни поведение при лечение в детска възраст. Анализът на 

получените данни е показател за необходимостта от промени и актуализиране на учебния 

план. 

 

2. Shindova M, Belcheva A.  

Behaviour guidance during dental treatment in 3-6-year-old children.  

International scientific on-line Journal Science & Technologies. Medical biology studies, 

clinical studies, social medicine and health care. 2021;11:54-59. 

 

Abstract 

Aim: To investigate the dental practitioners` use of non-pharmacological behaviour guidance 

techniques in attending 3-6 years old paediatric dental patients. 

Material and methods: An anonymous, self-completed mailed survey was sent to 200 dentists. 

The recorded information included items on the frequency of using different non-

pharmacological behaviour management techniques during dental treatment of 3-6 years old 

children. 

Results: The most frequently used behaviour guidance technique was Positive reinforcement 

(62.71%). Tell-Show-Do and Stop signals were selected by about half of the participants to be 

used for 3-6 years patients. No one reported the use of Restraint as a non-pharmacological 

technique. Less than 3% of dental practitioners used Latent inhibition and Cognitive 

restructuring for behaviour management. 

Conclusion: Dental specialists used a wide variety of non-pharmacological behaviour 

management techniques among paediatric dental patients. Due to the specific indications, 

preparation and time consumption, cognitive behaviour guidance was not suitable for use in 3-

6-year-children. Further research is required to investigate the dental practitioners` use of 

pharmacological techniques in this age group. 

 

Резюме  

Цел: Да се проучи мнението на денталните лекари за използваните от тях 

нефармакологичните техники за повлияване на поведението при лечение на пациенти 

между 3 и 6 години. 



Материал и методи: Проучването обхваща 200 лекари по дентална медицина, на които 

е изпратена по електронен път анонимна анкетна карта.  Въпросникът съдържа въпроси 

за честотата на използваните нефармакологични техники за повлияване на поведението 

при дентално лечение на деца между 3 и 6 години. 

Резултати: Най-често прилаганата техника за повлияване на поведението е Поощрение 

(62.71%). Около половината от анкетираните съобщават, че разчитат на техниките Кажи-

Покажи-Направи и Сигнализиране с вдигане на ръка при деца на възраст между 3 и 

години. Нито един дентален лекар не е посочил, че използва Физическо обуздаване. По-

малко от 3% от анкетираните моделират поведението с помощта на Латентно инхибиране 

и Когнитивно преструктуриране на паметта.   

Заключение: Лекарите по дентална медицина използват голямо брой техники за 

повлияване на поведението при дентално лечение в детска възраст. Необходимостта от 

предварителна подготовка, специфичните индикации за приложение и по-голям времеви 

ресурс правят когнитивната поведенческа терапия неподходяща при деца между 3 и 6 

години.  

 

3. Shindova M.  

Alternative methods for caries removal.  

Scientific reports `Science and Youth` Conference 2021. Dental Medicine session V, 2021;307-

311.  

 

Abstract 

Dental caries is the most common chronic dental disease in the world. It is defined as a 

multifactorial microbial infectious disease characterized by demineralization of the inorganic 

and destruction of the organic substance of the tooth. Conventional treatments for caries 

removal are often associated with pain and fear. Minimally invasive treatment offers an 

attractive alternative to managing carious lesions in a more conservative and effective manner, 

resulting in enhanced preservation of tooth structure. The aim of this review article is to analyze 

the scientific literature regarding the alternative therapeutic approach to the caries lesion 

management. A search was performed to summarize the evidence behind the alternative 

methods for caries removal, including the use of air abrasion, lasers, ultrasonic devices, polymer 

burs, Atraumatic restorative technique, chemo-mechanical caries removal, and their advantages 

and disadvantages to be discussed. The findings of the literature review give grounds to 

undertake studies investigating the efficiency of the different methods for caries removal. 



Future explorations will be interesting as the profession begins adopting the alternative caries 

management strategies that may decrease the use of behaviour management techniques in the 

treatment of paediatric dental patients. 

 

Резюме  

Зъбният кариес е най-широко разпространеното хрониччно заболяване в световен 

мащаб. Дефинира се като инфекциозно заболяване с мултифакторна етиология, което 

води до деминерализация на неорганичната материя и деструкция на органичната част 

на зъбните тъкани. Конвенционалната техника за лечение на зъбен кариес често се 

асоциира с поява на болка и развитие на дентален страх. Минимално инвазивният 

подход, насочен към съхранение на максимално количество твърди зъбни тъкани, 

предлага алтернативни техники за управление на кариозния процес и лечение на 

кариозните лезии с помощта на по-консервативни и ефективни методи. Целта на обзора 

е да се направи анализ на научната литература по отношение на алтернативните подходи 

за управление на зъбния кариес. Обобщени са резултатите от проведеното проучване по 

отношение на алтернативни техники за екскавация на кариозна маса - въздушна абразия, 

лазерна технология, ултразвукови инструменти за отстраняване на кариозна маса, 

полимерни борчета. Анализирани са предимствата и недостатъците на атравматичната 

възстановителна техника и химио-механичната ексакавация. Резултатите дават 

основание да се направят по-задълбочени бъдещи проучвания за приложението на 

различни алтернативни методи за отстраняване на кариозната маса. Внедряването на 

ефективни алтернативни техники в ежедневната практика може да доведе до редуциране 

на необходимостта от използването на техники за повлияване на поведението при 

лечение на пациенти в детска възраст.   

 

4. Shindova MP, Belcheva AB.  

Review of ER:YAG Laser-Assisted Pulpotomy in Primary Dentition.  

EURAS Journal of Health June. 2021; 2(1):87 – 92.  

doi: 10.17932/EJOH.2020.022/ejoh_v02i1007. 

 

Abstract 

The endodontic infection of primary teeth is the infection of the root canal system and can 

involve the pulp as well as the periapical tissues surrounding the apex of the tooth root. The 

main goal is to maintain the integrity and health of the primary tooth until their physiological 



exfoliation. Pulpotomy is the most commonly used method for endodontic treatment of 

deciduous dentition. Knowledge of the alternative pulpotomy techniques is a useful advantage 

of dentists to meet the functional problems associated with endodontic infection in very young 

and anxious patients. The aim of this article is to systematically review the contemporary 

scientific literature concerning the effect of Er:YAG laser technology in the pulpotomy of 

primary teeth. A critical evaluation of the various parameters for laser ablation and 

unconvincing results has been made. The expository analysis summarizes the succession of this 

therapeutic approach. Future studies should also seek and compare the long-term effects of the 

use of traditional and alternative pulpotomy techniques. 

 

Резюме  

Ендодонтската инфекция при временното съзъбие представлява инфекция на корено-

каналната система и може да обхваща, както пулпата, така и перипикалните тъкани около 

корена на зъба. Основната цел на ендодонтското лечение е запазване на целостта на 

временния зъб до неговата физиологична смяна. Най-често използваият метод за 

ендоинфекции на временното съзъбие е пулпотомията. Познаването на възможностите 

за алтернативни техники за пулпотомия е значително предимство за денталните лекари 

при лечение на ендооднтски инфекции при пациенти в ранна детска възраст с високи 

нива на тревожност. Целта на настоящото проучване е систематичен обзор на 

съвременната научна литература по отношение на ефективността на Er:YAG лазерната 

технология за пулпотомия на временни зъби. Представен е критичен анализ на 

параметрите за лазерна аблация и неубедителните резултати от приложението им. 

Обобщава се последователността на този терапевтичен подход. Резултатите дават 

основание да се направят по-задълбочени бъдещи проучвания за проследяване и 

сравняване на ефекта от приложението на конвенционалната и алтернативната техника 

на пулпотомия. 

 

5. Shindova MP, Belcheva AB.  

Use of Behavior Management Techniques by Dental Practitioners During the Treatment of 

Pediatric Patients from Different Age Groups.  

EURAS Journal of Health June. 2021; 2(1):49-60.  

doi: 10.17932/EJOH.2020.022/ejoh_v02i1004.  

 



Abstract 

Objective: Behavior management is widely agreed to be a key factor in the care of children in 

pediatric dentistry. It is important dentists have a wide range of behavior guidance techniques 

to meet the needs of the individual child. To investigate the dental practitioners` use of the non-

pharmacological behavior management techniques in attending pediatric dental patients from 

different age groups. 

Methods: An anonymous, self-completed mailed survey was sent to 200 dentists. The recorded 

information included items on the frequency of using different non-pharmacological behavior 

management techniques and factors influencing their use, socio-demographic questions, 

working experience, specialty status. Descriptive statistics were generated to estimate 

demographic data and the frequency of using behavior management techniques. 

Results: Distraction was practiced by all participants mainly for patients less than 3 years 

(43.22%). Positive reinforcement and Stop signals have been chosen for middle-aged children. 

One-third of practitioners selected Voice control techniques in each patient`s age group. The 

least employment of nonpharmacological techniques by respondents was for the restraint, used 

mainly for the very young patients (7.63%), and Latent inhibition, predominantly in children 6-

12 years old. Almost all practitioners reported being influenced by children`s emotional state, 

their past dental experience and the age in the selection of a behavior management technique. 

Conclusion: The results of the present study highlighted the use of a variety of non-

pharmacological behavior management techniques among dental specialists, although few 

acknowledged having adequate skills to apply the techniques. The choice of the technique was 

mainly influenced by the children`s factors. 

 

Резюме  

Въведение: Умението на денталния лекар за моделиране на детското поведение е 

ключов фактор за успешно дентално лечение в детска възраст. От съществено значение 

е наборът от техники за повлияване на поведението, които денталния лекар познава, за 

да подходи индивидуално към всеки пациент.   

Цел: Да се проучи мнението на денталните лекар относно използваните 

нефармакологични техники за повлияване на поведението при лечение на пациенти от 

различните възрастови периоди на детското развитие. 

Материал и методи: Проучването обхваща 200 лекари по дентална медицина, на които 

е изпратена по електронен път анонимна анкетна карта.  Въпросникът съдържа въпроси 

за честотата за използваните нефармакологични техники за повлияване на поведението 



при дентално лечение на деца, факторите, които определят избора им, професионален 

опит, наличие/липса на специалност, социално-демографска информация.  

Резултати: При лечение на пациенти под 3-годишна възраст денталните лекари 

посочват, че предимно използват техниката `Отвличане на вниманието`. `Поощрение` и 

`Сигнализиране чрез вдигане на ръка` се предпочитат при деца в периода на средна 

детска възраст. Едва 7.63% от анкетираните съобщават за използването на `Физическо 

обуздаване`, предимно при пациенти в ранна детска възраст, а 3.39% използват Латентно 

инхибиране при деца между 6 и 12 години.  При избора на техника за повлияване на 

поведението лекарите взимат предвид емоционалното състояние на детето, минал 

дентален опит и възрастта на пациента.  

Заключение: Резултатите от направеното проучване демонстрират използването на 

голям брой техники за повлияване на поведението при дентално лечение в детска 

възраст. Много малка част от денталните лекари са придобили умения за моделиране на 

поведението по време следдипломното си обучение. Водещи при избора на техника са 

факторите, асоциирани с детската възраст и емоционалното състояние на пациента.  

 

6. Shindova M, Belcheva A.  

Pain assessment methods among pediatric patients in medical and dental research.  

International scientific on-line Journal Science & Technologies. Medical biology studies, 

clinical studies, social medicine and health care. 2016;6(1):16-23. 

 

Abstract 

Introduction: In medicine and dental medicine absence or perception of pain is the result of a 

mixture of subjective and objective factors. Both are variable and make pain a personal 

experience. Subjective component of pain, the variety of reactions among patients in response 

to painful stimuli and the lack of accurate and appropriate tools for pain assessment may lead 

to barriers in diagnosing and proper treatment  

Aim: To systematically review the contemporary scientific literature and classify different pain 

assessment methods that are used among children in dental and medical research.  

Material and methods: The systematic literature search included only randomized controlled 

investigations, published in English in the period 1969-2015, using the keywords `pain`, 

`assessment`, `pain scales`, `children`. The two electronic databases PubMed and Elsvier were 

systematically searched.  



Results: Thirty-four pain scales that can be used in children were identified for review. A 

critical analysis and classification of main pain assessment methods were conducted. This 

article appraises the advantages and disadvantages, as well as the design of the valid and reliable 

instruments, used in children.  

Conclusion: There is no universally recommended method that could be used in all contexts 

for pain evaluation during treatment among pediatric patients. Recommendations for the choice 

of proper method and guidelines for further use in clinical research are prepared. 

Резюме 

Въведение: В медицината липсата или наличието на болка е резултат от комбинация на 

обективни и субективни фактори, които са променливи и са причина болката да е 

индивидуална за всеки човек. Субективната компонента на болката, разнообразните 

реакции на пациентите към болкови стимули и липсата на употреба на подходящи скали 

за оценка на болката могат да възпрепятстват поставянето на точна диагноза от лекаря и 

да попречи на лечението.  

Цел: Целта на тази обзорна статия е да се направи систематичен преглед на съвременната 

научна специализирана литература и да се класифицират различните методи за оценка 

на болката, използвани при клинични проучвания в детска възраст. 

Материал и методи: Включват се научни съобщения на рандомизирани контролирани 

изследвания, публикувани на английски език от 1969 до 2015 година, открити по 

ключови думи болка, скали, методи за оценка, детска възраст. Използвана е база данни 

за научна литература PubMed и Elsvier.  

Резултати: При прегледа са открити 34 скали за оценка на болката в детска възраст. 

Направен е критичен анализ и класификация на основните типове скали за оценка на 

болковата чувствителност. Посочени са предимствата и недостатъците, както и дизайнът 

на валидираните и надеждни инструменти, прилагани в детска възраст.  

Заключение: Не се посочва универсален метод, който да е приложим във всички случаи 

за оценка на болката при лечение в детска възраст. Изготвени са препоръки за избора на 

подходящ инструмент и правилната методика на приложение при провеждане на 

клинични проучвания. 

 

 

 

 



7. Шиндова М, Белчева А.  
Дентален страх в периода на средна детска възраст – роля на родителите, пола и 

възрастта.  

Сборник научни съобщения от конкурсна сесия 2016 ”Наука и Младост”. 2016; 212-216.  
 

Резюме 

Въведение: Влиянието на редица фактори с различен произход за възникването и 

развитието на детския дентален страх се определят от неговата мултифакторна етиология 

Цел: Настоящото изследване има за цел да проучи нивото на дентален страх в периода 

на средна детска възраст и ролята на персоналните и социални фактори за развитието му. 

Материал и методи: Настоящото изследване включва 67 деца на възраст между 6 и 12 

години и техните родители, случайно подбрани при посещението им в катедрата по 

Детска дентална медицина - Пловдив по повод лечение. За оценка на денталния страх на 

децата се използва модифициран вариант на Скалата за изследване на детския страх – 

дентална подскала (CFSS-DS). Изследваният контингент се проучва относно пол, 

възраст, дентална тревожност на родителя, проведена предварителна подготовка на 

детето за лечението от родителя.  

Резултати: Анализът на нашите резултати сочи, че средната стойност на CFSS-DS по 

самооценка на децата е 30,28±1.17. Съпоставката по отношение на възрастта и пола на 

двете групи деца с различна степен на дентален страх показва липса на статистически 

значими различия (p>0.05). 60.6±0.49% от родителите подготвят децата си за денталната 

визита и 39.4±0.49% оставят тази роля на денталния лекар. Анализът на данни показва, 

че родителската тревожност и предварителната подготовка на децата от родителите за 

предстоящото посещение не се асоциират с нивото на дентален страх на децата им 

(p>0.05). 

Изводи: В периода на средна детска възраст преобладаващата част от пациентите са с 

липсващ или слаб дентален страх. Изследваните персонални и социални фактори не са 

водещи за възникване и развитие на дентален страх на децата в периода от 6 до 12 

години. 

 

Abstract 

Introduction: The multifactorial etiology of children`s dental fear identifies the influence of 

many different risk factors in its development. 



Aim: To investigate the dental fear during the period of middle childhood and the impact of the 

personal and social factors that contribute to its development. 

Material and methods: The study was conducted among 67 6-12-years-old children and their 

parents, randomly selected during their treatment visit at the Department of Pediatric Dentistry, 

Plovdiv. A modified version of Dental Subscale of the Children`s Fear Survey Schedule (CFSS-

DS) was used to assess the dental fear of each patient. An interview was performed among 

parents to gather information about patient`s gender and age, parent`s dental anxiety, pre-

appointment preparation of children.  

Results: The results show that the mean of CFSS-DS for children is 30,28±1.17. Concerning 

the age and gender the comparison between groups of patients with different levels of dental 

fear demonstrate no significant difference (p>0.05). 60.6±0.49% of parents prepare their 

children for the future dental visit and 39.4±0.49% rely on the dentists to do it. The analysis 

shows that parent`s dental anxiety and pre-appointment preparation are not associated with the 

level of dental fear of their children (p>0.05). 

Conclusions: During the period of middle childhood the majority of children show no or low 

level of dental fear. The investigated personal and social factors are not determinant risk factors 

for development of dental fear in 6-12-year-old children. 

 

8. Шиндова М, Белчева А.  

Значение на профилактиката за повлияване на денталната тревожност в детска възраст.  

Научни трудове на Съюза на учените в България- Пловдив, Серия Г. Медицина, 

Фармация и Дентална медицина.2015;16:266-270. 

 

Резюме 

Настоящото изследване има за цел да проучи ролята на различни методи на денталната 

профилактика при повлияване на детската тревожност. Изследването обхваща 92 деца 

на възраст между 6 и 12 години, посетили катедрата по Детска дентална медицина, 

Пловдив. Посещението на всеки пациент се състои от клиничен преглед, професионална 

орална хигиена и профилактично покритие на един зъб със силант по конвенционалната 

рутинна методика. Денталната тревожност е оценена по субективен и обективен метод. 

Според самооценката на децата нивото им на безпокойство се понижава след 

преминаване на манипулациите, като анализът сочи силно изразена статистически 

значима разлика (p<0.001). Средната стойност на сърдечната честота по време на 

почистването на зъбните повърхности се запазва ниска, в интервала на нормалните 



физиологични стойности за възрастта, 95.55±14.29 и 97.47±12.38 удара/минута. 

Профилактичните дейности в дентална обстановка не създават чувство на тревожност и 

се възприемат спокойно от децата. Те водят до понижаване на началната тревожност в 

следващото посещение и допринасят за ефективно дентално лечение. 

 

Abstract 

The aim of this study is to study the importance of dental prevention for management of dental 

anxiety in children. The study group included 92 children aged 6-12 years, visiting the 

Department of Paediatric Dentistry, Plovdiv. An examination, oral hygiene and standardized 

fissure sealant application were performed. During the procedures objective and subjective 

stress parameters were recorded. Significantly lower degree of dental anxiety was found at the 

end of the dental visit of the investigated group of participants (p<0.001). During the preventive 

procedures mean heart rate is low 95.55±14.29 and 97.47±12.38 bpm, within the physiological 

normal range. The reason for both the present and last dental visit are predictive factors for 

child`s dental anxiety. Preventive procedures are well accepted by children and at the beginning 

of dental visit they decrease the initial levels of dental anxiety and contribute to an effective 

treatment process. 

 

9. Белчева А, Шиндова М.  

Как децата възприемат използването на Er:YAG лазер за лечение на зъбен кариес?  

Laser Tribune. 2016; 3:6-7.  

Резюме 

Цел: Целта на настоящото изследване е да се проучи възприемането на лечението на 

зъбен кариес с Erbium:YAG лазер от деца чрез оценка на тяхната болкова чувствителност 

и безпокойство. 

Материал и методи: Изследването включва 56 деца на възраст между 6 и 12 години, 

посетили Катедрата по детска дентална медицина на ФДМ на МУ–Пловдив, подбрани 

по включващи критерии. За самооценка на болковата чувствителност се използва 

универсалният инструмент за оценка на болката,а за оценка на безпокойството е 

използван обективен метод – измерване на пулсовата честота. 

Резултати: Най-голям е делът на децата с липсваща или слаба болка (67.86%), докато 

само четири деца от изследвания контингент съобщават за силна болка по време на 

лечението (7.14%). Средната стойност на пулсовата честота по време на кавитетната 



препарация – 103.26 ± 13.48 удара/минута, статистически значимо по-висока в сравнение 

със стойностите й в останалите два момента на измерване (p < 0.01). 

Изводи: При лазерна аблация сред преобладаващата част от децата безпокойството се 

повишава до поносими, приемливи нива, без да се провокира болка или се провокира 

съвсем слаба такава. Това прави лазерната технология алтернативен и ефективен 

терапевтичен метод, който предлага нови и полезни възможности при лечение в детска 

възраст 

 

Abstract 

Aim: The aim of the present study is to investigate the pain perception and dental anxiety of 

paediatric patients during dental treatment of carious lesions with the use of Erbium:YAG laser 

2940 nm. 

Material and methods: The study was conducted on 56 six- to twelve-year-old children with 

matched dentine carious lesions without pulp involvement or pain, randomly selected from 

patients treated at the Department of Pediatric Dentistry in Faculty of Dental Medicine, Medical 

University – Plovdiv, Bulgaria. A total of 56 teeth were prepared without anesthesia, using an 

Erbium YAG laser 2,940nm. At the end of the treatment, each patient was asked to point the 

degree of its pain on the universal pain assessment tool. Dental anxiety was assessed measuring 

heart rate. 

Results: The analysis of pain indicated that the majority of patients reported no or low pain 

scores (67.86%), and only four patients reported severe pain perception (7.14%). The mean 

heart rate was found to be 103.26 ± 13.48 bpm, which is statistically different from other 

moments of measurement (p<0.01).  

Conclusions: During laser cavity preparation dental anxiety and pain perceptions reported are 

within the physiological normal range. Thus, Erbium YAG laser is considered a good 

alternative method for dental tissue therapy in children. 

10. Шиндова М, Белчева А.  

Сравнително изследване на различни методи за лечение на зъбен кариес в детска възраст.  

Scientific Works of the Union of Scientists Plovdiv, Series G. Medicine, Pharmacy and Dental 

Mdicine. 2015;17:138-141. 

Abstract 

The aim of this study is to evaluate and compare the pain sensitivity and subjective perception 

in children during cavity preparation with an Er:YAG laser and conventional rotary 



instruments. A group of 115 6-12-years-old patients with matched carious lesions was divided 

into two treatment groups. In intervention group the cavities were prepared with Er:YAG laser 

and in control one with rotary instruments. The universal pain assessment tool and a special 

questionnaire were used for assessment of pain and subjective perception. Participants in laser 

group reported significantly lower pain scores compared to participants in control one 

(p<0.001). The analysis of pain indicated that in intervention group the scores obtained from 

the majority of cases were low, while in conventional one the vast majority of children reported 

moderate pain level (р<0.001). The most anxiety provoking items in intervention group were 

smell and taste. In control group main stress triggers were found to be vibration and sound. 

Er:YAG lasers produce less pain compared to the conventional preparation and reduce three 

stress triggers in `4S` principle.  

 

Резюме 

Целта на настоящото проучване е да се направи сравнение на приложението на 

Erbium:YAG лазер и ротационни инструменти за лечение на кариес чрез оценка на 

болковата чувствителност и възприемането от децата. Изследването включва 115 деца 

на възраст между 6 и 12 години, разделени на две групи, посетили катедрата по Детска 

дентална медицина на ФДМ на МУ – Пловдив и подбрани по включващи критерии. В 

експерименталната група се извършва лечение на кариес с Er:YAG лазер 2940nm, а в 

контролната – с ротационни инструменти-турбина и бавнооборотен наконечник. За 

оценка на болковата чувствителност се използва универсален инструмент за оценка на 

болката, а за проучване на субективното възприемане - специално разработена карта. 

Децата от експерименталната група демонстрират статистически значимо по-ниски нива 

на болка в сравнение с пациентите, лекувани с конвенционалната техника (p<0.001). 

Преобладаващата част от децата, лекувани с лазер, съобщават за липсваща или слаба 

болка, докато при лечение с ротационни инструменти това са децата с умерена болка 

(p<0.001). При лечението с Er:YAG лазер неприятната миризма и вкус са факторите, 

които най-силно тревожат пациентите, а в контролната група това са дразнещото чувство 

на вибрация и звукът на турбината. Получените резултати показват, че този метод 

провокира по-слаба болкова чувствителност в сравнение с конвенционалното лечение и 

води до елиминиране на три от четирите основните стрес провокиращи фактори според 

`принципа 4S`. 

 



11. Шиндова М, Белчева А, Матева Н.  

Съпоставка на субективни и обективни показатели за оценка на денталната тревожност 

в детска.  

Сборник научни трудове от Юбилейна научна сесия ”45 години Факулте по дентална 

медицина Пловдив”. 2015;141-151. 

 

Резюме 

Цел: Проучване и съпоставка между субективната и обективната оценка на 

тревожността при дентална визита в детска възраст. 

Материал и методи: Изследването включва 94 деца на възраст между 6 и 12 години, 

посетили катедрата по Детска дентална медицина, Пловдив. На всеки пациент е направен 

клиничен преглед, като денталната тревожност е оценена по два метода. За субективна 

оценка се използва модифициран вариант на Картинната скала за самооценка на 

тревожността на LeBaron, а за обективна оценка–пулсовата честота и кислородната 

сатурация. 

Резултати: Една трета от изследваните пациенти демонстрират повишена и силна 

дентална тревожност (34.05%). Субективната оценка показва, че при децата между 6 и 

12 години се установяват по-високи нива на тревожност преди денталната визита и 

статистически значимо по-ниски след нея (p<0.001). Обективната оценка отбелязва 

динамика в средната стойност на пулсовата честота. Най-висока е по време на самия 

преглед (105.20±13.21уд/мин), а най-ниска-след него (95.59±12.64уд/мин), (p<0.001). 

Измененията в средните стойности на кислородната сатурация показват минимални 

вариации без статистически значими различия (p>0.05). Резултатите показват умерена 

степен на съгласуваност между двата метода на оценяване на денталната тревожност 

преди визитата (r=0.37, p<0.05).  

Изводи: При всяко трето дете на възраст между 6 и 12 години е необходимо използване 

на техника за повлияване на тревожността преди денталната визита. Пулсовата честота 

е динамичен физиологичен показател, който може да се отчита като надежден индикатор 

при обективното изследване на денталната тревожност. Кислородната сатурация не се 

променя в условия на тревожност. Установената корелация демонстрира, че нивото на 

момента тревожност, което децата описват преди визитата, е съпоставимо с пулсовата 

честота като физиологичния индикатор за стрес. 

 

 



Abstract 

Aim: Investigation and comparison of subjective and objective measures for assessing anxiety 

during dental visit in children. 

Material and methods: The study was conducted on 94 randomly selected 6-12-years-old 

children, treated at the Department of Pediatric Dentistry, Plovdiv. Two methods were used to 

assess dental anxiety during the oral examination. As a subjective measure the modified version 

of the Faces Anxiety Scale was used, while as an objective one – evaluation of heart rate and 

oxygen saturation.  

Results: One third of the patients reported high and severe degrees of dental anxiety (34.05%). 

The results of the subjective assessment showed higher levels of anxiety before dental visit and 

significantly lower scores after it (p<0.001). The objective assessment demonstrated mean heart 

rate dynamics. The mean heart rate was found to be highest during the clinical examination 

itself (105.20±13.21 bpm) and lowest – after it (95.59±12.64 bpm), (p<0.001). There is no 

statistically significant difference in oxygen saturation levels (p>0.05). The results demonstrate 

moderate agreement between the two methods in the assessment of anxiety before the dental 

visit (r=0.37, p<0.05). 

Conclusions: It becomes necessary to use a technique for behaviour management before dental 

visit of every third 6-12-years-old child. Heart rate is a dynamic physiological parameter that 

can be used as a reliable indicator in objective assessment of dental anxiety. There is no change 

in oxygen levels in the investigated stressful situation. The found correlation indicates that self-

report anxiety degree before dental visit is comparable to heart rate as a physiological stress 

indicator. 

 

12. Шиндова М, Белчева А. 

Дентален страх и тревожност и връзката им с оралното здраве в детска възраст.  

Сборник научни съобщения от конкурсна сесия 2015 ”Наука и Младост”. 2015;166-170. 

Резюме 

Въведение: Детският дентален страх и тревожност се асоциират с влошено орално 

здраве.  

Цел: Цел на изследването е оценка на детския дентален страх и тревожност и проучване 

на връзката им с оралното здраве, хранителните и орално-хигиенните навици. 

Материал и методи: Изследването включва 92 деца на възраст между 6 и 12 години, 

случайно подбрани при посещението им във ФДМ-Пловдив по повод лечение. При 



клиничния преглед на всеки пациент е снет зъбен статус съгласно критериите на СЗО за 

изготвяне на dft и DMFT индекс. Чрез специално изготвен въпросник контингентът се 

проучва относно пол, възраст, дентален страх и тревожност, честота на провеждане на 

орална хигиена и консумация на въглехидрати.  

Резултати: Средната стойност на dft=4.66±3.73 и DMFT=1.20±1.92. При деца с 

повишена дентална тревожност се наблюдава статистически значимо по-висока 

кариозност в сравнение с тези с липсваща или слаба тревожност (p<0.05). 

Преобладаващата част от децата с умерен и силен страх провеждат орална хигиена един 

път дневно или по-рядко (58.10%) и консумират поне два пъти дневно въглехидрати 

(74.20%). Анализът показва статистическа значимост на откритата асоциация на двата 

изследвани фактора с денталния страх - p<0.05. 

Изводи: Денталната тревожност води до отказ от лечение и влошаване на оралното 

здраве на пациента. Пациентите с кариозно съзъбие са подложени на по-голям брой 

инвазивни и болезнени манипулации в сравнение със свободните от кариес, което 

създава условия за развитие на тревожност. Нередовната орална хигиена и честата 

консумация на въглехидрати са рискови фактори за дентален страх. Те водят до 

влошаване на оралното здраве, което допринася за развитие на дентален страх според 

`порочния цикъл нa страха`. 

 

Abstract 

Background: Children`s dental fear and anxiety are associated with a deterioration of oral 

health.  

Aim: To assess dental fear and anxiety and analyze their relationship with oral health, dietary 

habits and oral hygiene in children. 

Material and methods: The study was conducted on 92 randomly selected children between 

6 and 12 years old, treated at Department of Pediatric Dentistry, Plovdiv, Bulgaria. During the 

oral examination the dental status was determined by using the WHO criteria to obtain dft and 

DMFT indexes. A questionnaire was designed to investigate the gender, age, level of dental 

fear and anxiety, oral hygiene frequency and carbohydrate intake of the participants. 

Results: The mean scores dft and DMFT are 4.66±3.73 and 1.20±1.92, respectively. The 

children with high dental anxiety have significantly higher dft score than those with low or no 

anxiety levels (p<0.05). The majority of children with moderate or high dental fear brush their 

teeth rarely or once a day (58.10%) and consume carbohydrates at least twice daily (74.20%). 



There is a significant association between dietary and oral hygiene habits and dental fear 

(p<0.05). 

Conclusions: Dental anxiety causes avoidance of dental treatment, resulting in declines of oral 

health. Patients with more carious lesions undergo more painful and invasive dental procedures 

than caries-free children, which leads to the development of dental anxiety. Poor oral hygiene 

and frequent carbohydrate intake are risk factors for dental fear. They lead to deterioration of 

oral health, resulting in higher dental fear according to the `vicious cycle of dental fear`. 

 

13. Belcheva A, Shindova M, Tomov G.  

Preventive approach in paediatric dentistry using Er: YAG laser.  

 Laser - International Magazine of Laser Dentistry. 2015;7(2):6-15. 

Abstract 

In recent years, the development of new technologies made it possible to prevent complications 

and to conduct treatments with minimal intervention. Laser treatment with its considerable 

variety of biological actions and high therapeutic effectiveness is used widely both in medicine 

and dentistry. 

This article appraises the advantages and disadvantages of Er: YAG laser, as well as the 

characteristics and applications of Er: YAG laser in hard and soft tissues, restorative dentistry, 

attending paediatric dental patients. Patient emotional impact-based situations are discussed. 

The LiteTouch Er:YAG laser is suitable for minimally-invasive dentistry, and is an ideal tool 

for cavity preparation in both primary and permanent teeth and in soft tissue management in 

the field of paediatric dentistry. 

 

Резюме 

През последните години развитието на новите технологии дава възможност за ефективно 

предотвратяването на усложненията и провеждането на дентално лечение с минимална 

интервенция. Благодарение на биологичното действие и високата терапевтична 

ефективност лазерната технология намира широко приложение за лечение, както в 

медицината, така и в денталната медицина. 

Настоящата обзорна статия прави оценка на предимствата и недостатъците на Er:YAG 

лазерната технология, както и характеристиките и възможностите за приложение на 

Er:YAG лазерите при работа в твърди и меки тъкани в областта на лицево-челюстната 



област, лечение на зъбен кариес. Представени са различни аспекти от емоционалното 

въздействие на лазерната технология при лечение на пациенти в детска възраст. 

Данните показват, че Er:YAG лазерът е подходящ за минимално инвазивна дентална 

медицина, за кавитетна препарация при временно и постоянно съзъбие, както и за работа 

в меките тъкани в областта на детската дентална медицина. 

 

14. Шиндова М, Белчева А.  

Как влияе денталната визита върху детската тревожност и страх?  

Научни трудове на Съюза на учените в България- Пловдив, Серия Г. Медицина, 

Фармация и Дентална медицина. 2015;16:266-270.  

 

Abstract 

The aim of this study is to investigate the impact of the dental visit on the fear and anxiety in 

children. The study group included 92 children aged 6-12 years, visiting the Department of 

Pediatric Dentistry, Plovdiv. The parents were asked to answer a questionnaire concerned with 

their children`s dental experience. The modified versions of the Dental Subscale of the 

Children`s Fear Survey Schedule and Faces Anxiety Scale were used for self-assessment of 

dental fear and anxiety of each patient. The results of this study showed that the reason for both 

the present and last dental visit are predictive factors for child`s dental fear and anxiety. 

Children who attend dental clinic regularly reported less dental fear than those with toothache 

and other problems. No significant difference in fear and anxiety was found to relate to the age 

of the first dental visit and previous dental experience.  

 

Резюме 

Настоящото проучване има за цел да проучи влиянието на денталната визита и 

свързаните с нея променливи върху денталната тревожност и страх в детска възраст. 

Обект на изследване са 92 деца между 6 и 12 години, случайно подбрани при 

посещението им в катедрата по Детска дентална медицина, ФДМ – Пловдив, по повод 

лечение. Всеки родител попълва въпросник по отношение на денталния опит на своето 

дете. За самооценка на денталния страх е използван картинен модифициран вариант на 

Скалата за изследване на детския страх – дентална подскала (Children`s Fear Survey 

Schedule-Dental Subscale, CFSS-DS). За оценка на денталната тревожност е използван 

модифициран вариант на Картинната скала за самооценка на тревожността на LeBaron и 



кол. (Faces Anxiety Scale). Резултатите от настоящото проучване показват, че рискови 

фактори за възникване на дентален страх и тревожност при децата в средна детска 

възраст са поводът за настоящата и последната дентална визита. Децата, които редовно 

посещават дентален лекар, демонстрират по-ниски нива на дентален страх. Възрастта на 

първата дентална визита и наличието или липсата на минали посещения не влияят върху 

страховете и тревожни преживявания. 

 

15. Шиндова М, Белчева А.  

Фактори, асоциирани с дентална тревожност и страх в детска възраст.  

On-line списание на БЗС, 12.02.2015.  

 

Резюме 

Денталният страх и тревожност в детска възраст са основна причина за отлагане или 

отказ от дентално лечение. Това води до влошаване на оралното здраве и увеличаване на 

риска от развитие на заболявания в устната кухина. Мултифакторната етиология на 

денталната тревожност и страх определя различната степен на влияние на редица 

фактори с различен произход относно тяхното възникване и развитие.  

Цел на изследването е да се направи обзор на съвременната научна специализирана 

литература относно факторите за възникване и развитие на дентална тревожност и страх 

в детска възраст. Изготвеният от нас литературен обзор представя критичен анализ на 

персоналните, социалните и факторите на денталната среда, асоциирани с детската 

дентална тревожност и страх.  

Противоречивите данни в литературата за влиянието на отделни фактори дават 

основание за продължаване на проучванията относно мултифакторната етиология на 

дентална тревожност и страх и възможностите за техното предотвратяване или 

повлияване в детска възраст. 

 

Abstract 

Dental fear and anxiety result in delayed and symptom-driven treatment culminating in 

avoidance of necessary dental care and deterioration of both oral health and overall health. The 

multifactorial etiology of children`s dental fear and anxiety identifies the influence of many 

different risk factors in its development. 

The aim of this review article is to analyse the scientific literature regarding the different factors 

associated with dental fear and anxiety in children. This literature review presents a critical 



analysis of the individual, social and environmental factors that contribute to the development 

of dental fear and anxiety. 

Numerous debates determine future studies investigating risk factors in the development of 

dental fear and anxiety among paediatric dental patients.  

 

16. Шиндова М, Белчева А.  

Оценка на денталния страх съгласуваност между деца и родители.  

Дентална медицина. 2014;3:189-193. 

Резюме 

Цел: Да се оцени денталния страх и да се определи степента на съгласуваност между 

оценките му, дадени от самите деца, и тези от родителите им. 

Материал и методи: Изследването включва 67 деца на възраст между 6 и 12 години и 

техните родители, посетили ФДМ - Пловдив. За оценка на денталния страх се използва 

Скалата за изследване на детския страх – дентална подскала (CFSS-DS) в два варианта. 

Първият модифициран вариант на въпросника за самооценка се попълва от детето. 

Втория вариант попълва родителят от името на своето дете. 

Резултати: Средната стойност за самооценка на децата по CFSS-DS е 30,28 (SD= 9,59),  

а на оценката от родителите е 32,49 (SD= 11,60). За определяне на корелацията между 

оценките, дадени от децата и родителите им, е изчислен Spearman correlation coefficient 

r=0.52. И децата, и родителите посочват най-силен страх от `вида на инжекция`, а най-

слаб от `вида на бели манти` и `необходимостта детето да си отвори устата`.  

Статистическа значима разлика в оценките на децата и родителите се открива само по 

три фактора за страх от `задушаване` (p˂0.005), `посещение при дентален лекар` 

(p˂0.005) и `почистване на зъбите` (p˂0.001). 

Изводи: При лечение на деца на възраст между 6 и 12 години от родителите може да се 

получава достоверна информация за нивото на страх на техните деца. Факторът, който 

предизвиква най-силен страх, е общочовешки. Родителите преувеличават страха на 

децата им по отношение на няколко фактора, които обаче се оказва, че не са важни за 

възникване на дентален страх за тази възрастова група. 

Abstract 

Aim: To assess child dental fear and the extent of parent-child agreement on its evaluation. 

Material and methods: The study was conducted among 67 6-12-years-old children and their 

parents, visiting the Department of Pediatric Dentistry, Plovdiv. The Dental Subscale of the 



Children`s Fear Survey Schedule (CFSS-DS) was used to assess the dental fear of each patient. 

The children were asked to fill out the modified version of CFSS-DS. The parents were asked 

to fill out the parental version of CFSS-DS on behalf of their children. 

Results: Mean of CFSS-DS for children is 30.28 (SD=9.59) and for parents 32.49 (SD=11.60). 

Spearman correlation coefficient, used as a measure of agreement between two versions of 

CFSS-DS, is found to be r=0.52. Both children and parents report as most feared item the `sight 

of injection` and as  least fearful items `people in white uniform` and `having to open your 

mouth`. Significant difference in fear scores between children and parents is found only in three 

items related to dental fear - `choking` (p˂0.005), `dentists` (p˂0.005) and `having the dentists 

clean your teeth ` (p˂0.001). 

Conclusions: Parents are reliable reporters of their child`s dental fear during treatment in the 

age group 6 to 12 years. The most feared factor in dental environment is common in almost all 

people. Parents estimate the dental fear of their children higher in regard to several items, which 

are not found as risk factors for the development of dental fear in this age group.   

 

17. Шиндова М, Белчева А.  

Методи за оценка на денталната тревожност.  

Дентална медицина. 2014;2:89-95. 

Резюме 

Денталната тревожност е основно състояние, при което индивидът изпитва страх спрямо 

нещо неизвестно, неприятно, негативно, което очаква да се случи в дентална среда. Тя се 

определя като причина за липса на кооперативност от страна на пациента по време на 

дентално лечение. Ето защо е необходимо денталният лекар да познава различните 

методи за оценка на тревожността. В литературата са познати голям брой инструменти, 

разработени с цел оценка на денталната тревожност в детска възраст. Те могат да бъдат 

обективни и субективни методи взависимост от използвания начин за количествена 

оценка на тревожността. Целта на тази обзорна статия е да се направи преглед на 

съвременната научна специализирана литература и опит за класификация на различните 

методи за оценка на тревожността при дентално лечение в детска възраст. Направен е 

критичен анализ на методите за оценка на дентална тревожност, посочени са техните 

предимства и недостатъци, както и дизайна на познатите използвани скали.  

 

 



Abstract 

Dental anxiety can be defined as a feeling of an unknown or expected knowledge accompanied 

by the premonition that something undesirable and unpleasant is going to happen in the dental 

environment. There is a connection between dental anxiety and uncooperative behaviour. So it 

is important for dentists to be able to assess anxiety of their patients. Numerous methods have 

been developed for the assessment of dental anxiety in children. They can be objective and 

subjective methods, depending on the used method to quantify the degree of anxiety. The aim 

of this review article is to analyze the scientific literature and to classify the different 

measurements that are used for the assessment of the anxiety of pediatric dental patients. This 

literature review presents a critical analysis of the assessment methods with their advantages 

and disadvantages, as well as the design of the known evaluation scales.  

 

18. Belcheva A, Shindova M.  

Subjective acceptance and pain perception of Er:YAG laser therapy in children.   

Laser - International Magazine of Laser Dentistry. 2014;6(3):1-3. 

Abstract 

Aim: This study seeks to evaluate the subjective laser therapy acceptance and tolerance as an 

alternative method for dental tissue therapy in children, using an Erbium:YAG and checking 

the impact of laser on their perception of pain. 

Material and methods: The study was conducted on 45 six- to twelve-year-old children with 

matched dentine carious lesions without pulp involvement or pain, randomly selected from 

patients treated at the Department of Pediatric Dentistry in Faculty of Dental Medicine, Medical 

University – Plovdiv, Bulgaria. A total of 45 teeth were prepared without anesthesia, using an 

Erbium YAG laser 2,940nm. After cavity preparation and before restoration of the treated tooth, 

each patient completed a questionnaire to evaluate the subjective acceptance of laser therapy 

concerning the major primary stress triggers and to integrate the degree of their pain. 

Results: The most anxiety provoking items were smell (67.7%) which is statistically different 

from all items (p<0.01). The second factor reported as anxiety provoking one was taste (42.2%). 

Only one patient reported vibration sensation during cavity preparation using an Erbium YAG 

laser (2.2%). The results showed approximately equal frequency for no pain (33.3%) and low 

(37.8%) pain level. Only one patient reported severe pain perception on the used pain 

assessment tool. 



Conclusions: Cavity preparation with Erbium:YAG laser produces less pain and has good level 

of subjective acceptance registered among patients. The analysis of the obtained results shows 

that laser therapy in pediatric dentistry is a therapy of choice for managing anxious patients 

who must undergo restorative treatment. 

 

Резюме 

Цел: Целта на настоящото изследване да се проучат субективните и болковите усещания 

на децата при приложението на Er:YAG лазер за лечение на зъбен кариес.  

Материал и методи: Изследването включва 45 деца на възраст между 6 и 12 години със 

сходни кариозни лезии (ниво D3 по критерии на СЗО), случайно подбрани при 

посещението им във ФДМ-Пловдив по повод лечение. Кавитетната препарация се 

извършва с Er:YAG лазер 2940nm. След почистване на кариозната лезия субективните и 

болковите усещания на децата се оценява чрез специално изготвен въпросник. 

Резултати: Най-силен стрес при лечение с Er:YAG лазер предизвиква неприятната 

миризма (67.7%), която се различава със статистическа значимост спрямо останалите 

(p<0.01).  На второ място като стрес провокиращ фактор е неприятният вкус (42.2%). 

Вибрацията по време на кавитетната препарация се определя като стресов фактор от 2.2% 

от случаите. Относителните делове на децата, които съобщават за липсваща (33.3%%) и 

слаба (37.8%%) степен на болкова чувствителност са приблизително равни. Само един 

пациент от изследвания контингент отбелязва силна болка. 

Изводи: Лечението с Erbium:YAG лазер предизвиква по-слаба болка и се възприема 

добре от децата. Лазерната технология предлага добри терапевтични възможности при 

тревожни пациенти и е добър избор при терапевтично лечение  в детска възраст. 

 

19. Shindova M, Belcheva A, Mateva N.  

Factors in dental environment related to development of child dental fear and parent-child 

agreement on its evaluation.  

International scientific on-line Journal Science & Technologies. Medical biology studies, 

clinical studies, social medicine and health care. 2014;4:91-95. 

 

Abstract  

Introduction: Dental fear is considered one of the main reasons for the deterioration of oral 

health. There are numerous instruments for assessing dental fear for children and their parents. 



There is little information available concerning the extent of parent-child agreement on child 

dental fear.  

Aim: The aim of this study is to investigate the factors in dental environment related to the 

development of child dental fear and the extent of parent-child agreement on its evaluation.  

Material and methods: The study was conducted among 67 children between 6 and 12 years 

old and their parents, visiting the Department of Pediatric Dentistry, Plovdiv. The Dental 

Subscale of the Children`s Fear Survey Schedule (CFSS-DS) was used to assess the dental fear 

of each patient. The children were asked to fill out the child version of CFSS-DS. The parents 

were asked to fill out the parental version of CFSS-DS on behalf of their children.  

Results: Mean of CFSS-DS for children is 30.28 (SD= 9.59) and for parents 32.49 (SD= 11.60). 

Spearman correlation coefficient, used as a measure of agreement between the parental and 

child versions of CFSS-DS, is found to be r=0.52. Both children and parents report as most 

feared item the `sight of injection` and as least fearful items `people in white uniform` and 

`having to open your mouth`. Significant difference in fear scores between children and their 

parents is found only in three items related to dental fear - `choking` (p˂0.005), `dentists` 

(p˂0.005) and `having the dentists clean your teeth ` (p˂0.001).  

Conclusions: The parent-child agreement on dental fear of 6-12-years-old children is moderate. 

Parents are reliable reporters of their child`s dental fear during dental treatment. The most 

feared factor in dental environment is common in almost all people. Parents estimate the dental 

fear of their children higher in regard to several items, which are not found as risk factors for 

the development of dental fear in this age group. 

Резюме 

Въведение: Страхът от дентално лечение се определя като причина за влошаване на 

оралното здраве в детска възраст. За оценката на денталния страх се използват различни 

въпросници, насочени към децата или техните родители. Досега има малко информация 

до каква степен оценката на родителите относно денталния страх съвпада с тази на 

децата им. 

Цел: Целта на настоящото проучване е оценка на факторите за възникване на дентален 

страх и определяне на степента на съгласуване между оценките на дентален страх, 

направени от самите деца и от родители им. 

Материал и методи: Изследването включва 67 деца между 6 и 12 години и техните 

родители, посетили катедрата по Детска дентална медицина в Пловдив. За оценка на 

денталния страх се използва Скалата за изследване на детския страх – дентална подскала 



/CFSS-DS/ в два варианта. Първият модифициран вариант на въпросника за самооценка 

се попълва от детето. Вторият вариант попълва родителят от името на своето дете. 

Резултати: Средната стойност за самооценка по CFSS-DS е 30,28 /SD= 9,59/,  а на 

оценката от родителите е 32,49 /SD= 11,60/. За определяне на корелацията между 

оценките, дадени от децата и родителите им, е изчислен Spearman correlation coefficient 

r=0.52. И при децата, и при родителите най-висок е страхът от `вида на инжекция`, а най-

слаб от `вида на бели манти` и `необходимостта детето да си отвори устата`.  

Статистическа значима разлика в резултатите от оценките на децата и родителите се 

открива само по три фактора за дентален страх от `задушаване` (p˂0.005), `посещение 

при дентален лекар` (p˂0.005) и `почистване на зъбите от лекаря` (p˂0.001). 

Изводи: Между оценките за дентален страх на деца между 6 и 12 години и техните 

родители е установена средна степен на корелация. При дентално лечение от родителите 

може да се получава достоверна информация за нивото на страх на техните деца. 

Факторът, който предизвиква най-висока степен на страх, е общочовешки. Родителите 

преувеличават страха на децата им по отношение на няколко фактора, които обаче се 

оказва, че не са важни за възникване на дентален страх за тази възрастова група. 

 

20. Шиндова М, Белчева А.  

Оценка на поведението на децата в дентална среда – ключ към успешната работа на 

денталния лекар.  

Сборник научни съобщения от конкурсна сесия 2014 ”Наука и Младост”, Сесия VI - 

Дентална медицина.2014;129-134. 

Резюме 

Въведение: Оценката на поведението на децата е едно от най-важните умения на детския 

дентален лекар. Разработени са редица скали за категоризиране на детското поведение, 

които се базират на двата основни метода за оценка - праксиологично наблюдение и 

запис на поведението и неговият последстващ анализ.     

Цел: Цел на настоящото проучване е  оценка на поведението на децата и определяне на 

доминиращите поведенчески характеристики за съответните групи. 

Материал и методи: Настоящото изследване включва 42 деца на възраст между 6 и 12 

години, случайно подбрани при посещението им в катедрата по Детска дентална 

медицина - Пловдив по повод лечение. По време на клиничния преглед на всеки пациент 

е направен видеозапис на прегледа с цел оценка на поведението. Използваните скали са 



Поведенческа скала на Frankl и модификацираната скала на Kurosu. Записите са оценени 

от двама лекари, независимо един от друг. 

Резултати: За съгласуване между оценките на двамата дентални лекари е изчислен 

Cohen`s Kappa коефициент 0, 749. Относителният дял на децата със слабо позитивно 

поведение според Поведенческа скала на Frankl е най-голям (40.5%), а най-показателните 

поведенчески характеристики с честота над 88% според Скалата за оценка на Kurosu са 

свързаните с лицевото изражение и очите. В групата на децата, които не сътрудничат при 

денталното лечение, се отдиференциират шест ключови поведенчески критерии. 

Изводи: Правилната оценка на поведението на децата и наблюдаването на определени 

характеристики в него помагат на денталния лекар да отнесе пациента към съответната 

поведенческа група. Използването на подходяща техника за повлияване на поведението 

му и планиране на следващите му посещения в денталния кабинет осигурява ефективно 

лечение и положителни резултати.  

 

Abstract 

Background: The proper assessment of children based on their behaviour is one of the most 

important skills for dentists. Many scales for the evaluation of children have been developed, 

based on the two main methods - praxeological observation and recording of behaviour. 

Aim: The aim of this study is to evaluate the child dental behaviour and find out the certain 

behavioural characteristics in particular behavioral groups. 

Materials and methods: The study was conducted on 42 randomly selected children between 6 

and 12 years old, treated at Department of Pediatric Dentistry, Faculty of Dental Medicine, 

Plovdiv, Bulgaria. During the oral examination, a video record of the examination was made 

for the evaluation of the behaviour of all children. The Frankl Behaviour Rating Scale and the 

modified Behaviour Evaluation Scale, developed by Kurosu, were used to assess the behaviour 

of each patient. The videos were evaluated by two dentists. 

Results: The interrater reliability for the raters was found to be Kappa = 0, 749. The distribution 

of the Frankl Behaviour Rating Scale indicated that level 3, was the most frequent one (40.5%). 

Using Behaviour Evaluation Scale, the items that dominated in more than 88% were those 

concerned the eyes and facial expression. Six key items were extracted in the group of children 

with uncooperative behavior. 

Conclusion: The proper assessment of child behaviour and observation of certain key 

behavioural characteristics help the dentist to classify children in groups by their behavior. The 



use of appropriate management techniques and planning subsequent dental visits ensure 

effective and efficient dental treatment. 

 

21. Шиндова М, Белчева А.  

Влияние на присъствието на родителите върху денталната тревожност на деца между 6 

и 12 години по време на дентален клиничен преглед.  

Научни трудове на Съюза на учените в България- Пловдив, Серия Г. Медицина, 

Фармация и Дентална медицина. 2014;15:187-190.  

 

Abstract 

Aim: The purpose of this study was to evaluate 6-12-year-old children`s dental anxiety relative 

to parental presence in the treatment room.  

Material and methods: The study was conducted on 48 children 6-12-year-old patients, 

divided into 2 subgroups. Children in Group I were examined in parental presence and in Group 

II in parental absence. Dental anxiety was assessed using a combination of 2 measures – heart 

rate and self-report rating scale.  

Results: The results of this study showed a significant change in heart rate in all situations in 

the dental area. The most anxiety provoking situation was found to be the time of the clinical 

examination. Anxiety, rated on self-report scale, before and after the examination showed a 

statistically significant decrease. There are no significant differences between heart rate and 

dental anxiety in the two groups. Parental presence or absence does not affect 6-12-years-old 

child`s dental anxiety. 

 

Резюме 

Цел: Цел на изследването е да се проучи влиянието на присъствието на родителите върху 

денталната тревожност на деца между 6 и 12 години по време на клиничен преглед, 

оценена с помощта на обективни и субективни показатели. 

Материали и методи: Изследването включва 48 деца на възраст между 6 и 12 години, 

случайно подбрани при посещението си в катедрата по ДДМ на ФДМ-Пловдив, които са 

разделени на две подгрупи. В първата подгрупа e направен клиничен преглед при 

присъствие на родителя в кабинета, а във втората група – при отсъствие му. За оценка на 

тревожността са изполвани картинна скала за самооценка, измерване на пулсовата 

честота и кислородната сатурация преди, по време и след прегледа. 



Резултати: В двете групи най-ниска е средната стойност на пулсова честота след 

сядането на денталния стол преди интраоралния преглед, а най-висока е по време на 

самия преглед.  Тревожността по самооценка е по-висока преди прегледа и по-ниска или 

липсваща след него със статистически значима разлика във всяка група (p<0.001).Няма 

статистически значима разлика в измерените в определените моменти пулсова честота, 

кислородна сатурация и тревожност на децата между двете групи (p>0.05).  

 


