
Предисловие 

За голямо оправдание може да се 
каже, че̂  зъболекарската професия ре-
ализирайки се чрез хирургическата ин-
тервенция, никога не би решила проб-
лемите на лошото орално здраве, нито 
ще доведе до удовлетвореност при па-
циентите. Повишаването на оралното 
здраве зависи от промяната в поведе-
нието на стоматолога и удовлетворе-
ността наа пациента от неговият зъбо-
лекар, като същите се отнасят повече 
към ефективната комуникация, откол-
кото към клиничните умения. 

В миналото, проспериращите зъ-
болекари по някакъв начин се сремя-
ли да изучат как да се погрижат за со-
циалните и психологичните проблеми 
на техните пациенти. Обаче, за много 
в зъболекарската професия, преобла-
давало обезпокоителното чувство, че 
нещо липсвало в техния подход спря-
мо грижата към пациента. През пос-
ледните тридесет години, поведението 
на учените е било насочено да се тър-
си облекчение на работата, като за 
целта били написани много и отлични 
текстове в опит да се разширят зъболе-
карските възприятия за грижата към 
пациента. Наистина, повечето зъболе-
карски училища по целия свят са въве-
ли компонент на поведенческата нау-
ка в програмата на студентите от пос-
леден курс. 

Въпреки това, много от тези ини-
циативи са се слели, тъй като те били 
представени като продължение на пси-
хологията или социологията, и по този 
начин не биха могли да представят 
един балансиран поглед. Ето защо с 
възхищение следва да четете тази кни-
га 'Принципи на поведението в 
денталната практика' от Гери Хъмф-

рис и Маргарет Линг, която интегрира 
социологията и психологията по такъв 
начин, че читателят придобива по-го-
ляма проницателност в сложността на 
денталното лечение. Другата ключова 
отличителна черта на този текст е, че 
той не е само теоретичен справочник 
(наръчник) с малко приложение от 
страна на практикуващия зъболекар, а 
представя житейски проблеми чрез 
включването на занятия изградени на 
базата на многобройни практически 
случаи. Едно откритие и отличителна 
черта на този текст се отнася до жи-
тейските субекти представени в част-
ност, което е повече от необичайно в 
текстовете на психологията и социоло-
гията. 

Е, кой би купил тази книга? Ами, 
практикуващите зъболекари ще откри-
ят нейната голяма стойност ,а студен-
тите последен курс стоматология ще 
застават лице в лице към цялото нап-
режение на изучаването на клинични-
те компетенции докато се опитват да 
комуникират с пациента- те трябва да 
прочетат и да придадат субективен ха-
рактер на съвета даден от Гери Хъмф-
рис и Маргарет Линг. Те са посветили 
тази книга на няколко поколения сту-
денти последен курс в Ливърпулското 
Зъболекарско училище и като резултат 
текстът е ясен, точен и много приятен 
за четене. 

Аз Ви препоръчвам тази книга 
като първокласна помощ към пациен-
та, като едно въведение в разширява-
щото се поле на изследванията, и като 
едно ободряващо четене. 

Антъни С. Блинкхорн 
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