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n Спомняте ли си първото посещение при 
зъболекаря - разкажете за него!

- Точно първото посещение в зъболекарския ка-
бинет не си го спомням, но по времето, когато бях 
ученичка, училищата си имаха стоматологични 
кабинети и често ни преглеждаха зъбите, някак си 
естествено тръгнах на зъболекар още от малка, та 
до ден днешен.

n Изпитвате ли страх от зъболекаря? 
Как човек трябва да преодолее страха от 
посещението си при зъболекар?

- Никога не съм изпитвала страх от зъболекари и 
ми е било чудно винаги, когато някой каже, че се 
побърква от звука на машинките. Че какво толкова 
- звук, като звук. Да не е трион! Е, не е най-прият-
ното нещо, особено ако зъбът е болен, но днес има 
толкова глезотии и толкова облекчаващи болката 
начини, че няма място за страх.

n Детето ви страхува ли се - какво трябва 
да направят, според вас, родителите, за да се 
преодолее този страх?

- Моята дъщеря също се страхуваше, когато се на-
лагаше да махат някой от млечните й зъби, но док-
торът й Богдан Димитров толкова я забавляваше, 
че в един момент всичко се оправи, спря да плаче, 
да се страхува и да мрази зъболечението. Родителят 
трябва да успокои детето и да го убеди, ако е въз-
можно, че изобщо не е опасно и животозастраша-
ващо да се седи на зъболекарския стол. Че е важно 
зъбите да са здрави и чисти, и красиви, а пътят към 
тези неща се пресича със зъболекарите понякога. 

n Намирате ли нещо общо между професията 
на певеца и тази на зъболекаря - творци? Как-
ви са впечатленията ви от вашия зъболекар.  
И от българските зъболекари? Нещо любопит-
но от „срещите” ви със зъболекарите?

- Няма много общо между двете професии, защо-
то зъболекарската е много сериозна, отговорна и 
научна. Не подценявам моята професия, но не мо-
гат да се сравняват. Може би усмивката е общото 
между нас, т.е. лекарите я лекуват, създават я, а 
ние, пеещите, я предизвикваме. Почти всичките 
ми контакти със зъболекарите са били интересни и 
приятни, освен всичко съм попаднала на прекрас-
ни специалисти. Дълги години бях пациентка на 
д-р Катя Капсъзова, а после на „Бо дент” - Бургас 
- д-р Богдан Димитров и д-р Иво Атанасов. При 
последните двама ходих в продължние на една 
година, докато ми оправят усмивката и през това 
време много сме се смяли, шегували, но е имало 
случай, в които съм плакала с глас. Понеже явно 
бързо разграждам упойката, те се видяха в чудо 

с мен в един момент и простичко обобщиха „Ти 
изкара страхотен черен дроб!”

n Знаете ли някой виц за зъболекари - кажете 
го. Ако трябва да запеете една шеговита (или 
не) песен, свързана с тази професия, какъв ще 
бъде текстът й - може да импровизирате?

- О, много съм чувала, но все са цинични, така че, 
ще се въздържа, но ако трябва да го изпея смешно, 
ми хрумва ето това: „Зъбите ти единствено винов-
ни, за пламъка, изгарящ помежду ни!”

n Какво означава за вас усмивката? 
Как поддържате вашата?

- Много е важна, защото тя е първото нещо, което 
забелязвам и ако зъбите са в окаяно състояние, ня-
ма как да се скрият. Понякога има симпатични хо-
ра, а като се усмихнат - в устата им е гробница. И 
често не е от липса на средства, а от немарливост, 
страх и т.н. Моята я поддържам като си мия редов-
но зъбите по няколо пъти на ден, ползвам конци и 
хубави пасти за зъби.

n Какво, според вас, „говори” усмивката 
за човека? Какво е нейното значение?

- Когато бях ученичка, ходех в театрална школа 
и тогава още от актьора Стоян Памуков научих, 
че усмивката е тази, която показва визуално дали 
човек е красив или не. Той ни каза, че човек е кра-
сив, ако, когато се усмихне, усмивката му отива. 
И наистина - вглеждам се в хората и установих, 
че не на всеки му отива усмивката. На вид красив 
мъж или жена, а като се усмихне - о, ужас, голямо 
разочарование. Усмивката, освен лицето на чове-
ка, някак стопля, разкрива и зъби, и трапчинки, и 
искри в очите. Това важи за искрените усмивки, 
а дежурните усмивки - те са найлонови, изкуст-
вени и нищонезначещи. Всъщност, изкуствените 
усмивки трудно се прикриват, затова не употребя-
вам такава нито в живота, нито на сцената. 

n Професията ли ви наложи да имате красива 
усмивка или ви е дарена от Господ?

- Да, Господ навремето ми даде хубава усмивка, 
но с годините, или пък наследствено, ми се по-
изхаби и тъй като ми е важна и за професията, 
и за живота, артикулацията, а и естетски, реших 
преди 4 години да взема мерки и в „Бо Дент” ми 
направиха най-красивите фасети. Медицинската 
част беше от тях, а чисто техническата от „Фиа-
дент” - Варна. Толкова се постараха и толкова ми 
е приятно, че направих това, даже ме е яд, че не го 
направих по-рано - толкова е хубав крайният ре-
зултат. Вярно, цяла година ги правихме, защото се 
съобразяваха с моите пътувания, имаше и тежки 
моменти, но абсолютно си е заслужавало. 
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n Хората у нас изпитват трудности. До песен 
ли му е днес на българина? Или му е нужна 
песента, за да го изправи на крака? Какво ще 
посъветвате хората, които са отчаяни?

- Различно е - на една част от тях наистина им 
е трудно, а друга - само се оплакват. Всъщност, 
оплакването, бездействието и безразличието са 
сякаш обичайни черти на много хора и те са в ос-
новата на неуспехите ни като цяло. Какво напра-
вихме да облекчим хала си - дали си изчистихме 
държавата, дали работим съвестно, дали гласува-
ме, дали спазваме правилата и законите? За много 
от бедите сме си виновни сами. 

n Как преминава един ваш ден? С какво 
се зареждате, откъде черпите оптимизъм? 
Какво ви съкрушава? Има ли формула 
успехът?

- Доста деен човек съм. Сутрините ми започват с 
кафе, лека гимнастика, плуване в басейн. После 
си върша майчинските и домакинските работи и 

след това тръгвам на път, защото професията ми 
е свързана с дълго пътуване, пеене и пак пътува-
не към дома. Зареждам се с мълчание, четене на 
книги и редене на пъзели. Съкрушават ме прос-
тащината, лошотията и нещастията. Формула за 
успеха нямам - залагам на искреността и човещи-
ната, както и на точните отношения в професията 
и с хората, с които се срещам. 

n Споделете вашата здравословна рецепта.

- Мярката във всичко!

n Бих ви помолил да зададете своя въпрос 
или въпроси към зъболекарите, на които да 
отговорят в този брой.

- Винаги съм се чудила как се справят с пациен-
тите с лоша устна хигиена? Има хора, които не си 
мият зъбите, имат лош дъх и съм се чудила как 
работят зъболекарите в такива случаи? 

(Бел. ред. Отговорът на д-р Богдан Димитров 
четете по-долу)

ОТГОВОР

Уважаема Тони,

Във всяка професия си има позитиви и не-
гативи. Безспорно лошата устна хигиена и 
съпътстващата я неприятна миризма не са 
най-доброто нещо, с което ние, зъболекари-
те, се срещаме. Но не е изключено и хора с 
перфектна устна хигиена да развият забо-
ляване, което също да причинява лош дъх. 
Всеки един от нас, поемайки кръста да бъде 
лечител, е готов да пожертва част от себе си, 
да настрои сетивата си и да впрегне умени-
ята си, за да даде любов, здраве и усмивка 
на всеки нуждаещ се. Това, разбира се, не ни 
пречи да повтаряме, да обучаваме с риск да 
станем досадни, колко е важно поддържане-
то на добра устна хигиена за оралното и ця-
лостното здраве на човека.

Д-р Богдан Димитров,
Бургас:

www.parodontax.bg
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Винаги съм се чудила как зъболекарите 
се справят с пациентите с лоша устна хи-
гиена? Има хора, които не си мият зъбите, 
имат лош дъх и съм се чудила как рабо-
тят зъболекарите в такива случаи?

Въпрос на Тони Димитрова:

www.parodontax.bg

