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Зъболекарите каубои 
държат на дадената 

дума
Когато посетих Тексас, САЩ, 

през 2006 г., имах възможността 
да се уча в клиниката на проф. 
Уик Алекзандър и клиниката на 
проф. Ленард Тибетс. Тръгнах 
си с надеждата да се върна един 
ден обратно и да доведа колегите 
си д-р Ангел Георгиев и д-р Ни-
колай Папанов, с които работя в 
екип, за да могат и те да видят и 
да се учат от едни от най-добри-
те специалисти в света. Сигурен 
бях, че това ще подобри наша-
та екипна работа и ще доведе до 
още по-добри резултати. Проф. 
Тибетс през 2006 г. ме изпрати с 
думите: „Следващия път доведи 
и колегите си, с които работиш в 
екип. Ти ще останеш в клиниката 
на Алекзандър, за да се учиш на 
ортодонтия, а те ще останат при 
мен, за да се учат на микрохирур-
гия и пародонтология.”

За зъболекарите каубои, как-
то обичам да ги наричам, е ха-
рактерно, че думата им тежи на 
мястото си и винаги спазват обе-
щания си. И ето че тази година 
през април аз и двамата ми коле-
ги получихме лични покани от 
проф. Алекзандър и проф. Ти-
бетс да посетим техните клини-
ки през май. И така, тримата на 
1 май се озовахме здраво стъпи-
ли на тексаска земя. 

клиниката на 
алекЗандър - пример 

За ефективност и 
ефикасност

Дните ми, прекарани в клини-
ката на проф. Уик Алекзандър и 
сина му д-р Муди Алекзандър, 
минаваха изключително дина-
мично. През 2006 г. видях и до-
кументирах голяма част от си ст-
емата и организа ци ята им и сега 

имах шанса да се фокусирам ос-
новно върху детайлите. Винаги 
си задавах въпроса - кое е това, 
което не видях през 2006 г.? За-
щото да гледаш и да виждаш са 
две различни неща. За да видя 
нещо, аз трябва да го търся, да 
съм се сблъсквал с даден про-
блем в практиката и да съм тър-
сил решение за него. Така в мо-
мента, в който решението излезе 
пред очите ми, аз съм готов да го 
видя и осъзная.

Проф. Уик Алекзандър изця-
ло е предал на сина си д-р Муди 
Алензандър лечението на паци-
ентите и организацията на кли-
никата. 

Той самият се е фокусирал в 
изнася нето на презентации по 
цял свят и пи сането на учебни-
ци за Алекзандър дисциплината. 
Знанието, което той дава, е едно 
истинско наследство за ортодон-
тията и денталната медицина в 
световен мащаб. 

Всеки ден, докато работеше 
с пациентите, д-р Муди Алек-
зандър неуморно отговаряше на 

моите конкретни въпроси относ-
но леченията, организацията на 
системата, комуникацията с еки-
па и пациентите. Признавам си, 
че понякога си мислех дали не му 
досаждам с моите безкрайни въ-
проси. Все пак той работи, спаз-
ва темпото на практиката и гра-
фика, а аз стоя на главата му и 
питам, питам, питам. Д-р Муди 
Алекзандър в рамките на този 
един месец нито за секунда не 
изрази недоволство или досада 
от моето присъствие. Възхища-
вам се на този човек за негово-
то търпение, човечност и вни-
мание. Той ме научи на много 
детайли от Алекзандър дисци-
плината. За мен той е истински 
пример на всеотдаен учител. 

На ден в клиниката минаваха 
около 60-70 пациенти. Този го-
лям поток от хора беше добре ор-
ганизиран благодарение  на  екип 
от дентални асистенти и офис 
мениджъри. Когото и да питах 
от тях, всеки ми обясняваше с 
голям ентусиазъм и радост. Не-
вероятно е да си на такова място, 
където хората са винаги позитив-
но настроени и дават най-добро-
то от себе си. Всеки в тази пре-
красно синхронизирана  система 
си знаеше мястото и задължени-
ята. Това създава усещане за ле-
кота, бързина и продуктивност. 
Това те го наричат ефикасност. А 
отличните резултати, които по-
стигат във всяко едно лечение, 
наричат ефективност. 

Клиниката е фокусирана само и 
единствено върху ортодонтската 
част на лечението на пациента. 
Всички пациенти, чиито лече-
ния изискват мултидисципли-
нарен подход, д-р Муди насочва 
за консултация към съответния 

Д-р Иван ГОРЯЛОВ специалист. Така пациентът ви-
наги получава цялостна грижа 
и възможно най-добро реше-
ние. Този подход е заложен от 
проф. Алекзандър още от 1964 
г., когато практиката му започ-
ва да функционира. Клиника-
та е една от най-големите част-
ни ортодонтски практики в света 
с повече от 15 000 излекувани и 
проследени във времето пациен-
ти. Цялата документация се съх-
ранява в т. нар. Стая на истина-
та и до момента благодарение на 
нея, са направени повече от 50 
публикации в световната научна 
литература.  

В клиниката се използват най-
високите достижения на техно-
логиите, свързани с ортодонт-
ската дейност - триизмерно 
скениране на ортодонтските мо-
дели, индивидуално изработване 
на лингвални брекети Incognito 
с Алекзандър прескрипция, са-
пфирени брекети Alexander, пре-
цизно софтуерно документиране 
и архивиране на информацията 
на пациентите. Дори повече, те 
не само използват тези техноло-
гии, но участват в разработване-
то на много от тях. Това става, 
като поддържат постоянна обра-
тна връзка с фирмите производи-
тели и ги информират за качест-
вото на техните продукти.

семейството - най-
голямата институция
 Д-р Муди Алекзандър, съпру-

гата му Емили и шестте им деца 
са пример за цялостно интегри-
ране на християнските ценности 
в семейната институция. Две от 
децата им са осиновени от Ети-
опия и сега мисията да подкре-
пят хората в тази държава е тяхна 
страст. Всяка година семейство-
то им посещава тази страна, за-
едно с много други хора, зъболе-
кари и лекари от цял свят. Там те 
полагат грижи за зъбното и ця-
лостно здраве на хората. Техният 
пример ми показва на практика, 
какво означава да си организи-
рал собствения си живот, семей-
ството и работата и как може да 
служиш на другите хора и да ги 
подкрепяш с любов.

до Чикаго и наЗад 
Докато бях в Арлингтън, 

Тексас, получих покана от Жоме 
Месалес - ви цепрезидент меджу-
народни продажби и мар кетинг 
на фирма American Orthodontics 
- да посетя най-голямото орто-
донтско събитие в света - 111-ата 
годишна среща на Американска-
та асоциация на ортодонтите, ко-
ято тази година се проведе от 13 
до 17 май в Чикаго. Това беше 
шанс да видя този град, кой-
то за мен беше известен с това, 
че има най-много българи, око-
ло 60 000. Чикаго ме посрещна с 
температура от 8°, силен вятър 
и дъжд, за които определено не 

През май тази година трима зъболекари - д-р Иван Горялов, д-р Николай Папанов и д-р Ангел Георгиев, бяха на 
едномесечно обучение в клиниките на проф. Уик Алекзандър и проф. Ленард Тибетс, разположени в съседство 
една на друга в Арлингтън, Тексас, САЩ. 

Проф. Алекзандър е добре известен сред българските ортодонти, тъй като вече 8 години изнася лекции в 
България. Той е създател на Alexander брекетите и автор на ортодонтски учебници, посветени на Алекзандър 
дисциплината и на над  50 научни публикации по ортодонтия. Награден е за цялостен принос в ортодонтията 
през 2010 г. от Американския борд на ортодонтите. 

Проф. Тибетс е един от най-известните пародонтолози в Америка. През 1994 г. е бил председател на Аме-
риканската асоциация по пародонтология и имплантология. Съавтор е на много американски учебници по 
пародонтология. 

Проф. Алекзандър и проф. Тибетс работят в екип от 40 години насам.

Обучение при 
зъболекарите каубои

бях подготвен. За щастие след-
ващите дни времето се оправи и 
успях да видя града в цялата му 
красота.

Изложението в Чикаго опре-
делено беше най-голямото ден-
тално събитие, на което някога 
съм присъствал. Там бяха близо 
320 ортодонтски фирми и взеха 
участие близо 6800 ортодонти от 
цял свят. В пет огромни зали се 

Каубоите наистина съществуват 
и някои от тях са едни от 
най-добрите зъболекари в света

Д-р Горялов, д-р Муди Алекзандър 
и екипът на Алекзандър клиниката

Д-р Горялов, проф. Уик Алекзандър, 
Стийв Джордж, продуктов мениджър 

на American Orthodontics, на 
срещата на ортодонтите в ЧикагоД-р Папанов, д-р Георгиев, 

д-р Муди Алекзандър, д-р Горялов

Жоме Месалес, вицепрезидент 
международни продажби и маркетинг 

на American Orthodontics, Майкъл 
Богеншуец, президент на American 

Orthodontics, д-р Горялов на вечерна-
та среща на American Orthodontics

изнесоха лекции на едни от най-
добрите и известни имена в све-
товната ортодонтия. За мен ес-
тествено най-интересна беше 
лекцията на моя учител проф. 
Уик Алекзандър за дългосроч-
ната стабилност. Аудиторията, 
която  по моя преценка беше по-
вече от 700 души, следеше вни-
мателно всяка дума. Лекцията 
беше наистина вдъхновяваща и 
чрез нея официално се предста-
ви за първи път най-новият му 
издаден учебник - „Дългосроч-
на стабилност”. Уникалността 
на Алекзандър дисциплината и 
стабилността на резултатите, по-
стигнати с нея, беше подкрепена 
и от следващия известен лектор 
и ортодонт д-р Джими Боулей. 
Той е един от оценяващите в 
Американския борд на ортодон-
тите. В своята лекция той пока-
за много случаи, проследени от 
15 до 30 г. след лечение. Стабил-
ността на резултатите впечатли 
цялата аудитория. 

Вечерта присъствах на пар-
ти, организирано от фирма 
American Orthodontics, на кое-
то се запознах с много колеги 

u
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тите с любопитство и разбиране 
проследиха презентацията. На-
края проф. Алекзандър със задо-
волство каза пред всички: „Сега 
вече знаете какви неща се случ-
ват в Източна Европа.” На лек-
цията присъстваше и братът на 
проф. Уик Алекзандър - проф. 
Муди Алекзандър, който е и 
шеф на Катедрата по ортодонтия 
в университета. Той е много ус-
михнат и има изключително маг-
нетично духовно излъчване. Той 
ме похвали искрено за добрата 
презентация, след което заедно 
със специализантите отидохме 
в клиничната зала. Много от тях 
ме поканиха да видя техните па-
циенти и да дам професионално-
то си мнение. Това беше един не-
забравим ден в Далас.

светът на красивите 
усмивки - 

www.alexandersmile.com
Сайтът www.alexandersmile.

com, който е направен по моя 
инициатива и идея и е подкре-
пен изцяло от Алекзандър фон-
дацията за проучвания и обу-
чения, беше официално открит 
тази година на 1 април на Меж-
дународния Алекзандър симпо-
зиум в Рим с моя презентация. 
Този сайт е едно от най-усмихна-
тите и красиви места в интернет. 
Целта му е да даде възможност 
на всички ортодонти, работещи 
по Алекзандър дисциплината, да 
споделят с цял свят красивите ре-
зултати от техните ортодонтски 
лечения. Това става чрез качва-
не в сайта на професионални ар-
тистични фотографии на паци-
енти след края на лечението. До 

(Продължение от стр. 1)
от цял свят. Запознах се и с мно-
го хора от международния екип 
на компанията, както  и с прези-
дента Майкъл Богеншуец, който 
е един много позитивен и умеещ 
да изслушва хората човек. Всич-
ки много се забавлявахме и имах 
усещането, че винаги съм позна-
вал тези хора. Следващата годи-
на срещата на Американската 
асоциация на ортодонтите ще се 
проведе на 4-8 май на Хавайски-
те острови.

През последния ден от моя 
престой в Чикаго се състоя офи-
циалната церемония по назна-
чаването на новия кмет на гра-
да Рам Емануел и новоизбраната 
управа на града. В своята реч той 
каза нещо, което много ме впе-
чатли, и което ще цитирам по 
памет: „ … Ние имаме нужда от 
добро здравеопазване и затова 
са ни необходими добри лекари, 
на които трябва да платим добре. 
Имаме нужда от добро образо-
вание и затова са ни необходи-
ми добри учители, на които тряб-
ва да платим добре…” Казаното 
от него потвърждаваше видяно-
то от мен в Америка, а именно, че 
в държавата високо се цени здра-
вето и  образованието.

За всеки уЧеник е 
важно да бъде оценен 

правилно
Един ден телефонът в хотел-

- Д-р Папанов, какви чув-
ства остави във вас Америка?

- Това пътуване до Америка 
беше едно от най-вълнуващи-
те приключения в моя живот. 
Прекарахме един чудесен ме-
сец, изпълнен с много емоции, 
на другия край на света и има-
хме невероятното щастие да се 
обучаваме при един от най-до-
брите специалисти пародонто-
лози в САЩ - проф. д-р Ленард 
Тибетс. Изпълнен съм с благо-
дарност към този човек, който 
ни прие в клиниката си и споде-
ли с нас огромния си опит. Раз-
бира се, също благодаря на моя 
колега и приятел д-р Иван Горя-
лов, който още преди пет години 
успя да „проправи”, символично 
казано, пътя до Америка. 

Тръгнахме за Щатите, нато-
варени с много очаквания, дори 
бих казал предразсъдъци, но впо-
следствие повечето се оказаха 
неверни. Никакви теории не мо-

гат да заменят истинските пре-
живявания, само в това можем 
да сме напълно сигурни. Един-
ствено представата ми за суро-
вия климат за съжаление се оп-
равда - сега мога да оценя какъв 
късмет имаме с нашия климат в 
България. Природни бедствия, 
които почти не познаваме (на-
пример торнадото), там са оби-

Д-р Николай ПаПаНОВ

чайно явление. Ако накратко 
трябва да обобщя впечатленията 
си: страна на изобилие, неспир-
но движение и сякаш безкрайно 
открито пространство; успешно 
и плодотворно съжителство на 
много етноси и култури (неви-
наги безпроблемно, разбира се), 
основано на реда и взаимното 
уважение. Хората са енергични, 

дисциплини-
рани, открити, 
любезни, пози-
тивни, усмих-
нати и работят 
с много любов 
и търпение. 
Изключител-
но съм трогнат 
от цялостното 
внимание, ко-
ето ни оказа-
ха д-р Тибетс 
и съпругата му 
Мери Джейн. 
Те се постара-
ха да се чувст-
ваме комфорт-
но в тази непозната обстановка, 
не само в клиниката, но и през 
свободното ни време. Благодаре-
ние на тях успяхме да разгледа-
ме много забележителности и да 
научим повече неща за тексаския 
начин на живот.

- Споделете нещо за екипа на 
д-р Тибетс и организацията в 
неговата клиника.

- Във всички дентални офиси, 
които посетихме, работният про-
цес беше отлично организиран. 
По стандарт всеки стоматологи-
чен кабинет има няколко стола, 
а на зъболекаря помагат много 
асистенти. Конкретно в клини-
ката на д-р Тибетс помощният 

момента има качени много сним-
ки на мои и на д-р Муди Алек-
зандър пациенти и така мисия-
та на сайта оживя, а именно „Да 
отпразнуваме красотата на здра-
вите усмивки”. Всяко усмихна-
то лице е естествено красиво по 
уникален начин и нашата рабо-
та като ортодонти е да доприне-
сем за тази естествена красота. 
Това прави и професията ни тол-
кова красива.

да се Забавляваме 
е основно наше 

Задължение
Аз прекарвах по цял ден в 

Алекзандър клиниката, докато 
колегите ми д-р Ангел Георгиев 
и д-р Николай Папанов се обу-
чаваха в съседната клиника на 
проф. Ленард Тибетс. Вечер се 
събирахме тримата и всеки един 
от нас споделяше видяното и на-
ученото. 

Проф. Тибетс и жена му Мери 
Джейн се грижеха за това да си 
прекараме забавно след рабо-
та и през уикендите. Благодаре-
ние на тях видяхме много забеле-
жителности и посетихме много 
интересни места в метрополиса 
Далас - Арлингтън - Форт Уърт. 
Благодарен съм им от цялото си 
сърце, че се грижеха за нас с тол-
кова любов и внимание и ни на-
караха да се чувстваме специал-
ни.

Преживяното през месец май 
в Америка ме прави щастлив. 
Сега знам, че каубоите, за кои-
то бях чел като малък, наистина 
съществуват и че някои от тях са 
зъболекари и то едни от най-до-
брите в света.

Каубоите наистина съществуват...

Имахме невероятното щастие да се 
обучаваме при един от най-добрите 
специалисти пародонтолози в САЩ

персонал се състоеше от една, а 
в по-натоварени дни две секре-
тарки (Тими и Тифани), две хи-
гиенистки (Джил и Сали) и две 
асистентки (Саманта и Джо). Те 
бяха много отзивчиви и търпе-
ливо отговаряха на многоброй-
ните ни въпроси. Работата им 
представляваше голям интерес 
за нас, защото проумяхме, че 
един от най-ключовите фактори 
за успешната практика е добри-
ят екип. Другият основополагащ 
елемент беше свръхподробната 
документация на все ки пациент 
и процедура, за която д-р Тибетс 
отделяше много време и внима-
ние.

Проф. Тибетс и д-р Папанов 
в клиниката на проф. Тибетс

Д-р Папанов, д-р Джейкъбс, специалист по обща стоматология, д-р Георгиев 
в клиниката на д-р Джейкъбс

Д-р Горялов, д-р Муди Алекзандър, д-р Папанов и 
д-р Георгиев в университета Бейлър

Проф. Уик Алекзандър, д-р Горялов, 
проф. Муди Алекзандър (брат на Уик 

Алекзандър) в университета в Бейлър
Д-р Джим Боулей, ортодонт, и д-р 
Горялов в университета Бейлър

ската ми стая в Арлингтън звън-
на. Беше офис асистентката на 
проф. Уик Алекзандър - Беки 
Дейвис. Тя е един човек, на ко-
гото искрено се възхищавам. 
Начинът, по които се изразява, 
по който води кореспонденция 
и урежда събития, е достоен за 
подражание. Според мен таки-

ва неща е добре да бъдат препо-
давани в медицинските универ-
ситети. 

Тя ми каза: „Проф. Алекзан-
дър ще ходи в петък в универ-
ситета Бейлър да изнася лекция 
пред студентите и би желал пре-

ди него вие да изнесете презен-
тация пред специализантите по 
ортодонтия, ако сте съгласен, 
разбира се.”

Тази покана имаше много го-
лям психологически ефект за 
мен. Моят учител  ме кани да из-
неса лекция в един от най-добри-
те частни университети в Тексас. 

Д-р Папанов, д-р Георгиев, д-р Муди Алекзандър, 
д-р Горялов, Емили Алекзандър 

и пет от шестте деца на Муди и Емили

За мен това означава, че той ме 
вижда ясно, вярва в мен и оце-
нява моята работа като профе-
сионалист. Аз мисля, че способ-
ността да виждаш потенциала в 
другия, да можеш да го оцениш 
правилно и да имаш силата да го 
признаеш, са неща, присъщи на 
истинските учители.

Медицинският университет в 
Бейлър се намира в централна-
та част на град Далас. Изключи-
телно авторитетен и, бих казал, 
дори луксозен университет. За 
мен беше чест да изнеса презен-
тация там. Представих два слу-
чая, изискващи мултидисципли-
нарен подход. Презентацията 
ми беше онагледена със снимки 
и видео. Важно е да имаш добра 
документация, ако искаш да по-
кажеш както трябва леченията и 
постигнатите резултати. Именно 
това се цени и представлява ин-
терес за колегите. Специализан-
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За мен едномесечният престой 
в САЩ беше изключително ин-
тересен и вълнуващ! След про-
дължителното пътуване първо-
то ми впечатление беше колко 
голямо е всичко в щата Тексас 
- летището, пътищата, превозни-
те средства, сградите и, не на по-
следно място, стоматологичните 
клиники. 

Първата ни среща беше с проф. 
Алекзандър. Неговата клиника 
е много голяма и е построена в 
един много спокоен квартал със 
страхотно озеленяване и уникал-
на тишина, която се нарушаваше 
единствено от чуруликането на 
птиците и шума на катериците. 
Там имаше много лечебни заве-
дения - по обща стоматология, по 
ендодонтия, по възстановител-
на стоматология, по протетич-
на стоматология, по пародон-
тология, по имплантология, по 
орална хирургия, по лицево-че-
люстна хи рургия, по детска сто-
матология, по педиатрия, по 
офталмоло гия. Както разбрах-
ме по-късно, всички те работят 
в тясно сътрудничество.

Обиколката в клиниката на 
проф. Алекзандър мина неусет-
но и настъпи дългоочакваният 
момент - срещата с проф. Тибетс. 
Ето ни на алеята пред неговата 
клиника в уречения час. Той се 
появи на вратата с думите: „Ид-
вате в най-топлия щат, а ви по-
срещаме с дъжд и вятър.”

Проф. Ленард Тибетс е во-
дещ специалист в САЩ по па-
родонтология, имплантология, 
микрохирургия и стоматологи ч-
на седация. Като преподавател в 
денталните факултети на Сиатъл 
и Ню Орлиънс той има над 40-го-
дишен опит зад гърба си. Съавтор 
е на почти всички американски 
учебници по пародонтология, в 
които участва неизменно с раз-
делите по пародонтална микро-
хирургия и стоматологична се-
дация. Той е бивш председател 
на Американската асоциация по 
пародонтология и имплантоло-
гия, член е на ITI и е носител на 
много награди и отличия, в това 
число и златен медал за личния 
му принос в развитието на тези 
тесни специалности. 

Клиниката на д-р Тибетс също 
е доста голяма. В нея има три ка-
бинета и две операционни. Всич-
ки зали са оборудвани с мулти-
медия, уникален пародонтален 
софтуер за стриктно водене на 
документацията, инструмента-
риум и уреди, необ хо дими за 

прецизна работа. Осо бено мно-
го ме впе чатлиха операционният 
микроскоп и лупите, които бяха 
неизменна част от работата на 
хирурга. Екипът от доктор, сес-
три и дентални хи гиенисти рабо-
теше като добре смазан часовни-
ков механизъм. 

Като истински методичен ръ-
ководител д-р Тибетс се зае да 
направи престоя ни много поле-
зен и образователен. Всеки ден 
започваше с обсъждане на пред-
стоящите прегледи и операции, 
преглед на документацията и ла-
бораторните изследвания. След 
това се пренасяхме в кабинетите 
и операционните, където наблю-
давахме лечебния процес. Всич-
ки интервенции бяха извърш-
вани с изключителна точност и 
прецизност. Интересна бе за мен 
подготовката преди пародон-
тална хирургия, която включ-
ваше задължително интравеноз-
на седация. Все пак Америка е 
родина на об щата анестезия - 
факт, който много бързо си при-
помних! Като човек, идващ от 
страна с малко опит в имплан-
тологията и пародонтологията, 
нямаше как да не се впечатля от 
рутината, с която д-р Тибетс из-
пълняваше всеки индивидуален 
лечебен план. Ежедневната му 
работа  включваше инструкции 
за орална хигиена, закрит и от-
крит кюретаж, поставяне на съ-
единително-тъканни присадки, 
костна аугментация, импланти-
ране, гингивална микрохирур-
гия, костна хирургия. Фокусът 
обаче винаги падаше върху по-
вишаването на нивото на орал-
ната хигиена, от една страна, и 
превенцията на алвеоларната ат-
рофия, от друга. На въпроса ми 
как мотивира пациентите си за 

извършване на толкова много 
присадки проф. Тибетс ми от-
говори: „Ако е нужно да ти на-
правят байпас, ще се чудиш ли 
дали да дадеш част от вената на 
крака си?!” По-късно разбрах, 
че проф. Тибетс е бил студент 
на проф. Дебейки и е заимствал 
много елементи от съдовата ми-
крохирургия за развитието на па-
родонталната. Дисциплина, точ-
ност и прецизност - така мога да 
опиша с три думи работата на 
този пародонтолог.

Не скучахме нито за миг през 
време на нашия престой в Аме-
рика. В дните, когато отсъстваше 
от града, д-р Тибетс ни поверява-
ше в ръцете на своите колеги от 
съседните клиники. Посетихме 
клиниката на д-р Мен тън. Той 
е лицево-челюстен и орален хи-
рург с над 40 г. стаж в ортогнат-
ната хирургия. Посетихме кли-
никата на д-р Джейкъбс, който е 
специалист по обща стоматоло-
гия. С него посетихме местния 
Ротъри клуб, където се запознах-
ме с кмета на града - Робърт Клък 
(също лекар) и с още много дру-
ги интересни хора, част от които, 
за наша радост, бяха посещава-
ли България по различни пово-
ди. Посетихме и клиниката на 
д-р Лий, който е специалист по 
протезиране. Навсякъде ни при-
еха изключително приятелски и 
открито и ни въведоха в лечеб-
ния процес. 

Особено вълнуваща беше сре-
щата ни с един от синовете на 
проф. Алекзандър - Муди, кой-
то също е ортодонт и преподава-
тел. С д-р Муди Алекзандър пре-
карахме един незабравим ден в 
денталния факултет в Бейлър, 
Далас, където разгледахме кате-
драта по ортодонтия, пародонто-
логия, орална хирургия и ендо-
донтия и се срещнахме с негови 
ученици и колеги. За нас беше 
много интересно да наблюда-
ваме лечебния процес в един от 
най-старите медицински уни-
верситети.

За един месец ние се почув-
ствахме не само част от екипи-
те на неговата клиника, а и като 
част от семейството на проф. 
Тибетс. Когато се срещнахме с 
неговата съпруга Мери Джейн, 
имах чувството, че се познаваме 
от цяла вечност. Тя наистина е 
един много добър и земен човек 
и не спря да ни забавлява през 
цялото време, което прекарахме 

заедно! Часовете в имението на 
Тибетс бяха много релаксиращи 
и спокойни. Там се запознахме 
с единия от синовете му - Сет, 
който е регионален мениджър на 
Straumann, и с една от внучките 
му - Клара.

Разгледахме метрополиса Да-
лас - Арлингтън - Форт Уърт, 
който е един от най-големите в 
САЩ. Със своите 7 милиона жи-
тели той се съревновава с таки-
ва гиганти като Ню Йорк и Лос 
Анджелис. Посетихме Майския 
фестивал, Планетариума, прочу-
тия родео-клуб „Били Бобс”, къ-
дето се потопихме в традицион-
ната за Тексас кънтри атмосфера 
и, не на последно място, прочу-
тото Тексаско барбекю, с което 
имахме ежедневни обедни „сре-
щи”. В Арлингтън посетихме 
среща на стоматолозите на гра-
да - там се запознахме с колеги 
от 30- до 90-годишна възраст. 
Някои направиха презентации, 
други ни разпитваха с интерес за 
България и българската стомато-
логия, а трети просто се отдаваха 
на заслужена почивка след дълъг 
работен ден. И за пореден път се 
почувствах като част от едно го-
лямо семейство! 

В Далас разгледахме Червения 
музей. Там с помощта на стра-
хотните кинозали се потопихме 
в типичната атмосфера на Юга - 
първите заселници на щата, па-
мучните, царевичните и тютю-
невите плантации, говедата и 
каубоите, станали емблема на 
Тексас пред целия свят. Видя-
хме и хирургични инструменти, 
запазени от Гражданската вой-
на, карпулни инжекции за мор-
фин и маски за етерна наркоза. 
Разгледахме и Музея на Джон 
Кенеди, който ни пренесе в го-
рещите политически страсти на 
света от началото на 60-те годи-
ни. Посетихме и Зоологическа-
та градина във Форт Уърт, коя-
то ми се стори по-голяма от моя 
роден град! 

Неделните служби в Презви-
терианската църква бяха много 
пречистващи и истински! Още 
на първата ни среща с пастор 
Роб Маклеланд той ни накара 
да се почувстваме като част от 

Д-р ангел ГеОРГИеВ

Почувствахме се като част от 
екипите и от семейството на 
проф. Тибетс

Д-р Папанов, д-р Ментън, лицево-челюстен и орален хирург и д-р Георгиев в 
клиниката на д-р Ментън

неговата църква. Американска-
та църква е прекрасно място за 
срещи на хора от целия свят. Там 
се запознахме и с д-р Джон Боул 
- стоматолог протезист, с кого-
то посетихме неделното църков-
но училище. По време на нашия 
престой срещнахме различни 
хора и разбрахме, че тексасци са 
горди, справедливи и изключи-
телно добри. Това ни накара да се 
чувстваме доста уютно, сякаш не 
бяхме на 6000 мили от дома.

Сега споделям наученото с 
майка ми д-р Недялка Георги-
ева, която също е стоматолог, 
с моя учител по хирургия доц. 
Славчо Димитров и с другите от 
моя екип. На всички е изключи-
телно интересно да разберат как 
работят стоматолозите в САЩ.

Щастлив съм, че имах възмож-
ността да се уча от един от най-
добрите пародонтолози в САЩ! 
Благодаря от сърце на д-р Ти-
бетс! Ще се постарая да приложа 
наученото в неговата клиника, 
за да лекувам по-добре българ-
ските пациенти. Благодаря и на 
проф. Алекзандър, който в про-
дължение на 8 г. посещава наша-
та страна и ни покани да посе-
тим САЩ. Тези хора са истински 
приятели на България! 

Благодаря на моя приятел и 
колега д-р Иван Горялов, който 
не спира да ни обединява около 
идеята за екипна работа и напра-
ви възможно запознанството ни 
с проф. Алекзандър! 

Д-р Папанов, проф. Тибетс, д-р Георгиев и д-р Горялов 
в клиниката на проф. Тибетс

Д-р Горялов, Мери Джейн (съпруга на д-р Тибетс), проф. Тибетс, 
д-р Георгиев и д-р Папанов

Д-р Георгиев, д-р Папанов, пастор Роб Маклеланд 
и д-р Горялов на църква в Арлингтън

Д-р Георгиев и проф. Тибетс 
в клиниката на проф. Тибетс
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