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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Захарният диабет (ЗД) е заболяване с широка социална значимост. От една 

страна засяга немалка част от населението и честотата му продължава да нараства, 

а от друга – е свързан с много и сериозни хронични усложнения, които водят често 

до трайна нетрудоспособност и инвалидизират пациентите. Всичко това определя 

важността на захарния диабет, който придобива все по-значими социални 

измерения. 

Всеизвестен факт е, че диабетът не “убива” сам, а чрез своите усложнения. 

Особен проблем са хроничните му усложнения. Макар да се развиват бавно, те са 

често асимптомни, трудно се поддават на лечение, често водят до нарушено 

качество на живот, трайна нетрудоспособност и инвалидизиране на пациентите и 

генерират сериозна финансова тежест на здравните системи. В същото време 

откриването им е сравнително лесно с помощта на различни скринингови 

програми. 

Диабетната невропатия е сред най-честите и инвалидизиращи хронични 

усложнения на захарния диабет. Смята се, че тази хетерогенна група е практически 

най-честото хронично увреждане в резултат на захарния диабет. Диабетната 

невропатия има хронично прогресиращ ход и би могла да доведе до сериозни 

усложнения – улцерации на стъпалата, диабетно стъпало, ампутация на краъник и 

смърт. 

Скринингът и диагнозата на диабетната невропатия са преимуществено 

клинични и могат лесно и бързо да бъдат проведени в амбулаторни условия в 

ежедневната работа с пациентите с диабет в първичната медицинска помощ.  

Общопрактикуващите лекари са първата линия на грижа и здравна помощ за 

пациентите с диабет. В техните ръце е съсредоточен най-голям потенциал за 

скрининг и ранна диагностика на диабетната невропатия, както и за ранно 

откриване и превенция  на рисковите пациенти за диабетно стъпало. 
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2. ЦЕЛИ НА ПРОУЧВАНЕТО 

 

Цел на настоящото проучване е да се проучат и оценят нагласите и 

поведението на общопрактикуващите лекари по отношение на проследяването и 

дългосрочните грижи за пациенти с диабет и диабетна невропатия в условия на 

първична амбулаторна помощ, както и възможностите за използване на 

подходящ амбулаторен инструментариум за скрининг на диабетна невропатия. 

  

3. ЗАДАЧИ 

 

За постигане на посочените цели проучването си поставя следните задачи: 

3.1. Да се представи и анализира теорията и практиката в България по 

отношение на обучението и поведението на ОПЛ към пациенти с диабет 

и диабетна невропатия. 

3.2. Да се създаде подходящ инструментариум за ранен скриринг на ДН 

чрез:  

3.2.1. Създаване на въпросник за изучаване и анализ на нагласите и 

поведението на ОПЛ във връзка с проблема; 

3.2.2. Създаване, адаптиране и апробиране на скринингов инструмент 

за диабетна невропатия и нейните усложнения за нуждите на 

амбулаторната практика при болни със ЗД; 

3.2.3. Анализ на получените данни чрез подходящи статистически 

методи; 

3.2.4. Формулиране на предложения за подобряване на проследяването 

на пациентите с диабет и диабетна невропатия в амбулаторната 

практика с цел ранно идентифициране на риска от развитие на 

улцерации и ампутация при диабетно стъпало. 

 

 

4. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

 

 4.1. Оценка на нагласите и поведението на ОПЛ по отношение                             

на дългосрочните грижи за пациенти с диабет и диабетна 

невропатия 
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 За целите на настоящото проучване по посочената задача бе изработен 

специален въпросник, включващ 50 въпроса, групирани в няколко модула: 

• Паспортна част - данни за самия лекар (пол, възраст, вид населено 

място) 

• Данни за квалификацията и практиката на лекаря 

o професионална квалификация и опит 

o размер на практиката 

o структура на практиката – брой на пациентите с диабет  

• Оценка на самия ОПЛ относно познанията му/ѝ за диабет, хронични 

усложнения и конкретно диабетна невропатия  

• Поведение на ОПЛ при пациенти с диабет по отношение на диабетна 

невропатия 

o Грижа за пациентнте с диабет и усложнения 

o Скрининг на болни с диабет за диабетна невропатия и нейните 

усложнения 

o Превантивни дейности и обучение на пациентите 

o Консултативна помощ 

 

 ЦЕЛЕВА ГРУПА: Въпросникът бе предоставен за попълване от ОПЛ на 

територията на цялата страна в периода февруари – юни 2015 година без 

предварителна селекция на анкетираните лекари по нито един критерий.  

 МАТЕРИАЛ: годни за обработка и влючени в поручването са общо 208 

въпросници. Първоначално въпросите са представени за попълване от пилотна 

група от тридесет ОПЛ, при които не бяха идентифицирани проблемни въпроси от 

гледна точка на неясноти, неразбиране или нежелание на ОПЛ за отговор. След 

това въпросникът е приложен за целите на проучването. 

 

4.2.  Собствено проучване – скрининг на пациенти с диабет за 

диабетна невропатия и нейните усложнения   

 

За целите на проучването е избран Michigan Neuropathy Screening 

Instrument – MNSI с двете му части – въпросник към пациента и клиничен преглед 

на краката. Избрана е вариацията на клиничната част, която включва и изследване 
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на протективната сетивност с монофиламент заедно с огледа на краката и 

изследването на вибрационен усет и ахилови рефлекси. 

 

4.2.1. Анамнестична част 

 

Въпросникът съдържа 15 затворени въпроса и се попълва лично от всеки 

пациент, непосредствено преди клиничния му преглед.  

Въпросникът и бланката за клиничен преглед са преведени на български 

език, а преводът му е консултиран с филолог. Независимо е направен и обратен 

превод – от български на английсни език, след което двете английски версии – 

оригиналната и получената след обратния превод са сравнени за смислови 

разминавания и различия. Българската версия е тествана при пилотна група от 39 

лекари (различни от тестовата група лекари, посочени по-горе) и 123 пациенти със 

ЗД. Не са регистрирани неточности, разминавания, неясноти или затруднения при 

попълване на въпросника от пациентите и клиничната му част от лекарите. Не са 

регистрирани и смислови разминавания между двата английски варианта. Така 

преведената на български език версия на MNSI с двете му части е предоставена на 

останалите лекари и пациенти, участвали в проучването, като пилотната група 

също е включена в обработката на резултатите.    

Пациентът сам попълва бланката с 15-те въпроса, които са от затворен тип – 

възможните отговори са „да“ или „не“. За всеки отговор „да“ на въпроси 1-6, 8-12 

и 14-15 е давана по една точка, а за всеки отговор „не“ на въпроси 7 и 13 - по една 

точка (максималният възможен брой точки е 15 – табл. 1). 

Въпросите са подбрани така, че да обхванат различни сетивни модалности,  

да регистрират болков синдром и да се потърси история за предишна улцерация –  

индикация за повишен риск от възникване на повторна улцерация. В него 

донякъде се проучва и нивото на осведоменост на пациента за собственото му 

състояние – въпросът „Казвал ли Ви е вашият лекар, че имате невропатия?“ 

За MNSI сборовете от точки се класифицират както следва: при въпросника 

за положителен резултат се приемат 7 и повече положителни отговора. За 

клиничната част се приема, че сбор от повече от 2 точки определя наличие на 

диабетна невропатия. При тази граница чувствителността на клиничната част на 

MNSI е 80%, а специфичността му  – 95 %, positive predictive value – 97%, negative 

predictive value – 74%.  Авторите подчертават важността на клиничния преглед и 

факта, че анамнестичната част не би следвало да се прилага самостоятелно, а в 

комбинация с клиничен преглед.  
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Таблица 1.  MNISI – анамнестична част (български превод)  

 

 
 

 

4.2.2. Клинична част  

 

В проучването сме използвали модифициран вариант на клиничната част, 

който съдържа изследване на протективната сетивност с 10 грама монофиламент 

наред с изследването на вибрационен усет и ахилови рефлекси. 

Клиничната част е прилагана непосредствено след анамнестичната и 

включва оглед на краката за суха кожа, деформитети, калуси и наличие на 

улцерации, полуколичествено изследване на вибрационен усет с 128 Hz камертон 
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и изследване на ахилови рефлекси. Провежда се и се оценява за всеки крак по 

критериите, представени на табл. 2.  

 

Таблица 2.  Клинична част на MNSI – провеждане и оценяване 

 

Оглед на краката Суха кожа, деформации, 

калуси, др. 

0 – липсва 

1 – наличие на отклонение 

Улцерации  0 – липсват 

1 – налични 

Вибрационен усет На дозума на палеца на 

крака със 128 Hz камертон 

0 – норма 

1 – намалена сетивност 

2 – липсва 

Ахилови рефлекси  0 – норма 

1 – отслабени 

2 – липсват 

 

Всички клинични тестове, включени в клиничния преглед в рамките на 

MNSI, са проведени в съответствие с препоръките на University of Michigan: 

За всяко от клиничните изследвания помещението следва да е затоплено, 

краката на пациента трябва да са събути боси и кожата да е затоплена (>300С). 

Точкуването е за всеки крак по отделно. Максимален брой точки – 10. 

Оглед на краката: При огледа на двата крака се търси наличие на суха, 

лющеща се кожа, калуси, белези на инфекция, фисури, деформации на ходилото 

(плоскостъпие, пръсти-чукчета, застъпване на пръсти, halux valgus, евентуално 

ампутация на част от стъпалото) и др. При наличие на което и да е от тези 

отклонения за дадения крак се дава една точка. Специално внимание се обръща на 

улцерациите – те са изнесени като отделна оценка и при наличие на улцерация на 

дадения крак също се дава една точка. 

Изследване на ахилови рефлекси. Изследват се с неврологично чукче при 

пасивна позиция на крака и лека дорзална флексия на стъпалото. При нормална 

реакция се дават 0 точки, при липса на реакция – рефлексът не се провокира – 1 

точка, при оживени или отслабени рефлекси – 0,5 точки. 

Изследване на вибрационен усет. Използва се 128 Hz камертон. Изследването 

се прави на дорзалната повърхност на палеца в близост до интерфалангеалната 

става. В началото изследването се демонстрира на ръката на пациента за да знае 

как то протича и какво е усещането. След това се прилага на краката, като 

пациентът е със затворени очи и трябва да съобщи на изследващия момента, в 

който вече не усеща вибрацията на камертона. Нормално изследващият трябва да 
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усеща вибрацията на камертона с пръстите на ръката си най-малко 5 секунди след 

като пациентът спре да я усеща на палеца на крака си. Оценката е:  

• норма = 0 точки – след като пациентът спре да усеща вибрация, 

изследващият я усеща не повече от 9 секунди.   

• намален вибрационен усет = 0,5 точки – ако изследващият усеща 

вибрацията на камертона за 10 и повече секунди след като пациентът 

съобщи, че вече не я усеща. 

• липса на вибрационен усет = 1 точка – пациентът не усеща вибрациите на 

камертона. 

Изследване с монофиламент. Изпълнява се с 10 грама монофиламент. Най-

напред изследването се демонстрира на ръката на пациента, за да се запознае със 

самия тест и с търсеното усещане. След това изследването се прилага на краката, 

които са поставени на опора (мека и затоплена – например на медицинската 

кушетка). Нишката на монофиламента се допира перпендикулярно на кожата в 

областта на палеца на крака, на дорзалната повърхност на фалангата 

непосредствено под нокътя.  Натискът трябва да такъв, че да огъне нишката на 

монофиламента, което гарантира, че е приложена сила от 10 g. Прилагат се 10 

стимула, като трябва да са в аритмични интервали за да се елиминира 

предусещането от пациента на следващия стимул. Оценка: 

• норма = 0 точки – пациентът усеща 8 и повече от 10-те стимула   

• намален усет за допир = 0,5 точки – ако изследващият усети 1 до 7 от 10-

те стимула. 

• липса на усет за допир  = 1 точка – пациентът не усеща нито един от 

приложените стимули. 

Оценка на резулатата от клиничната част. Като гранична стойност на 

сбора от оценките в отделните модули, над която приемаме, че пациентът има 

диабетна невропатия, е използвана оценка 2,5 и повече точки.  

 

 

4.2.3. Целеви групи  

 

За периода септември 2016 година – март 2017 година са изследвани 

следните целеви групи: 
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Лекари. В проучването участват лекари от цялата страна – ендокринолози, 

невролози и общопрактикуващи лекари (те са различни от тези, участвали в 

изследването на нагласите и поведението на ОПЛ при диабет, описано по-горе).  

Пациенти. Единствен критерий за включване на пациентите в проучването 

е наличието на захарен диабет - участие е предложено на всички пациенти с 

потвърдена диагноза. Не е правена селекция по никакъв друг критерий (тип 

диабет, давност, възраст, пол, гликемичен контрол). Включени са пациенти от 

територията на цялата страна (всички 28 области). 

  Пациентите са информирани от своя ОПЛ за възможността за включване в 

скринингово изследване за наличие на диабетна невропатия и нейните усложнения 

като е разяснен обема и вида на тестовете, включени в изследването. Пациентите, 

преглеждани от ендокринолог и невролог, са насочени за този преглед също от 

техния ОПЛ. 

В изследването са включени над 9000 пациенти със захарен диабет от цялата 

страна. Годни за обработка (изцяло попълнени въпросници с анамнестична и 

клинина част във всичките им компоненти) са 8169 бланки, които са включени и 

обработени в настоящото проучване. 

 

4.3. Статистическа обработка на резултатите 

 

За анализ на получените данни е използван SPSS 16 статистически пакет.  

Затворените въпроси от анамнестичната част са анализирани чрез количествен 

описателен анализ на качествени променливи: 

• честотен анализ - таблично представяне на отговорите на всеки 

въпрос като качествени, категорийни променливи. Различните 

значения на променливите и честотата на срещане на тези значения са 

представени като абсолютен брой и като процент. 

• графично представяне - за онагледяване на данните, с представени 

проценти, а в някои случаи и брой на значенията: кръгова и стълбчеста 

диаграма. 

За изучаване на зависимостите и взаимовръзката между резултатите от 

анамнестичната част и резултатите от клиничния преглед е построена ROC крива 

с цел съпоставяне на чувствителност и специфичност на въпросник 

(анамнестичната част)  така, че да се намери най-доброто съотношение.  
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За търсене на статистически значима корелация между симптоми от 

анамнестичната част и находки от клиничната част е използван метода на бинарна 

логистична регресия и множествен анализ чрез последователно включване и 

последователно изключване. 

 

 

5. РЕЗУЛТАТИ  

 

5.1. Проучване на нагласите и поведението на ОПЛ по отношение 

на дългосрочните грижи за пациентите с диабет и диабетна 

невропатия 

 

В проучването се включени 208 общопрактикуващи лекари от територията 

на цялата страна. По данни на Националния статистически институт в България 

има 4531 ОПЛ към 31.12.2017 г.  Реалният брой на практикуващите ОПЛ обаче, 

сключили договор с НЗОК през 2018 г., е 4148 ОПЛ. Групата от 208 анкетирани 

ОПЛ представлява 5,01% от реално практикувашите лекари на територията на 

страната. 

 

Демографски данни и данни за практиката на участвалите ОПЛ 

 

Данните за пол, възраст, квалификация и професионален опит, големина и 

структура на практиката са представени на табл. 3.  Потвърждават се данните от 

националната статистика за застаряване на лекарите в първичната медицинска 

помощ. Сред участниците в проучването преобладават лекари на възраст 45-55 г. 

(50%), а тези на възраст над 55 г. са 39%. Сред тях преобладават жените (68%). От 

друга страна 93% от анкетираните ОПЛ са с дългогодишен опит и работят в 

първичната медицинска практика повече от 10 години. 

Лекарите, участвали в проучването, са от различен тип населени места с по-

силно застъпване  на големите градове – столицата или областен център (>60%) с 

преобладаващо средни и големи по размер практики. Едва 12% от участвалите 

ОПЛ имат под 1000 пациенти в пацентската си листа. Не се наблюдават 

съществени различия в размера на практиката в зависимост от населеното място. 
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Таблица 3. Демографски характеристики на участвалите ОПЛ 

Характеристика Абсолютен брой 

N=208 

% 

Пол   

мъж      67 32.2% 

жена 141 67.8% 

Възраст   

25-35г 2 1.0% 

36-45г 20 9.6% 

46-55г 105 50.5% 

над 55г. 81 38.9% 

Местонахождение на практиката   

град  41 19.7% 

областен център 85 40.9% 

общински център 26 12.5% 

село 13 6.3% 

столица 43 20.7% 

Брой пациенти в практиката   

< 1000 25 12.0% 

1000-1500 100 48.1% 

1501-2000 48 23.1% 

>2000 35 16.8% 

Основна специалност (придобита)   

Обща медицина  68 32.7% 

Обща медицина + друга специалност 78 37.5% 

специализира обща медицина 25 12.0% 

друга специалност 37 17.8% 

Втора / друга специалност N=110  

акушерство и гинекология 2 1.8% 

вътрешни болести 74 67.3% 

кардиология 1 0.9% 

неврология 2 1.8% 

педиатрия 29 26.4% 

УНГ 1 0.9% 

хирургия 1 0.9% 

Професионален опит   

5-10г. 8 3.8% 

до 5г. 6 2.9% 

над 10 г 194 93.3% 

 

Професионална квалификация и опит 

 

Болшинството от участвалите ОПЛ са с придобита специалност обща 

медицина – 70% от анкетираните, а други 12% специализират в момента на 

изследването. Над 1/3 от участвалите (38%) имат и друга специалност освен 
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обща медицина. Посочилите друга специалност (с или без придобита обща 

медицина n=110) най-често имат вътрешни болести (67%) и педиатрия (26%). 

Наблюдават се известни различия в квалификацията по критериите възраст и 

населено място – табл. 4. 

 

Таблица 4. Придобита специалност по възраст и местонахождение на практиката 

Възраст / 

придобита 

специалост 

Абсолютен 

брой % 

Населено място / 

придобита  специалост 

Абсолютен 

брой % 

25-35 г. 2  град 41  

специализира 

ОМ 
2 100% друга сп. 7 17% 

35-45 г. 20  има ОМ 9 22% 

друга сп. 4 20% ОМ + друга сп. 18 44% 

има ОМ 13 65% специализира ОМ 7 17% 

специализира 

ОМ 
3 15% областен център 85  

45-55 г. 105  друга сп. 20 24% 

друга сп. 17 16% има ОМ 27 32% 

има ОМ 34 32% ОМ + друга сп. 29 34% 

ОМ + друга сп. 42 40% специализира ОМ 9 11% 

специализира 

ОМ 
12 11% общински център 26  

над 55 г. 81  друга сп. 7 27% 

друга сп. 16 20% има ОМ 13 50% 

има ОМ 21 26% ОМ + друга сп. 6 23% 

ОМ + друга сп. 36 44% село 13  

специализира 

ОМ 
8 10% друга сп. 2 15% 

ОБЩО 208  има ОМ 5 38% 

   ОМ + друга сп. 4 31% 

   специализира ОМ 2 15% 

   столица 43  

   друга сп. 1 2% 

   има ОМ 14 33% 

   ОМ + друга сп. 21 49% 

   специализира ОМ 7 16% 

   ОБЩО 208  

 

 

И двамата лекари под 35-годишна възраст специализират обща медицина 

към момента на проучването. В останалите групи преобладават лекари с 
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придобита специалност по обща медицина с или без друга специалност. В групата 

35-45 г. няма лекари със съчетание на специалност обща медицина и друга 

специалност.  

 

Честота на захарния диабет сред пациентите на ОПЛ  

 

На въпроса „Приблизително какъв процент от вашите пациенти са с 

диабет?“ ОПЛ отразяват по-скоро своята субективната преценка за присъствието 

на диабета в неговата / нейната практика отколкото точен брой на пациентите с 

диабет по справка от списъчния състав на пациентската листа. По отношение ЗД  

тип 2 (неинсулинозависим) резултатите изглеждат така: отговор на въпроса са 

дали 172 от общо 208 анкетирани ОПЛ (83%). Сред далите отговор (n=172) 

преобладаващата честота на пациентите с диабет е до 10% от пациентите – 41% 

от отговорилите (фиг. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 1. Процентно съотношение на пациентите със ЗД в практиката на ОПЛ (n=172) 

 

Преценка, че повече от половината от пациентите са със захарен диабет, са 

споделили 32-ма (19%) от анкетираните ОПЛ, преимуществено с големи 

практики с над 1500 пациенти (47% от тези, които смятат, че над половината им 

пациенти имат захарен диабет). 

 

Подготовка и познания по проблема диабет и неговите усложнения  

 

Субективната оценка на участвалите ОПЛ за нивото им на подготовка и 

знания по проблемите на диабета и неговите усложнения е представена на табл. 5. 

 

 

41%

22%

18%

19%

до 10% 11-20%
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Таблица 5.  Преценка на ОПЛ за подготовка и знания по проблемите на ЗД  

Характеристика Абсолютен брой (n=208) % 

Смятате ли, че знанията ви относно захарния диабет в общата практика са достатъчни 

за ролята, която изпълнявате в здравната система? 

да 148 71.2% 

не 60 28.8% 

Смятате ли, че обучението по ендокринология/неврология по време на 

специализацията по обща медицина е достатъчно по обем и продължителност? 

да 65 31.3% 

не по време 32 15.4% 

не по обем 80 38.5% 

друго 5 2.4% 

не знам 26 12.5% 

Желаете ли да бъдете снабдени с повече  писмена информация относно 

профилактиката, диагностиката и лечението на хроничните усложнения на захарния 

диабет? 

да 199 95.7% 

не 9 4.3% 

Бихте ли участвали в допълнителни квалификационни курсове по ендокринология? 

да 197 94.7% 

не 11 5.3% 

Чувствате ли се уверени  при консултиране на пациент със захарен диабет? 

да 160 76.9% 

не 48 23.1% 

Смятате ли, че познавате най-честите рискови фактори за хроничните усложнения на 

захарния диабет? 

да 198 95.2% 

не 10 4.8% 

Избройте тези, които познавате (n=127): 

Лош гликемеичен контрол 46 36% 

Наднормено тегло 56 44% 

Артериална хипертония 12 9% 

Друго 24 19% 

Познавате ли основните симптоми , насочващи към наличие на диабетна 

невропатия*? 

да 204 98.1% 

не 4 1.9% 

Избройте най-честите симптоми на диабетна невропатия, които познавате (n=168)*: 

парестезии, изтръпване 139 82.7% 

болка в краката 75 44.6% 

намалена сетивност 59 35.1% 

парене 24 14.3% 

слабост в краката 11 6.5% 

язви по ходилото 4 2.4% 

студени крайници 9 5.4% 

друго 5 3.0% 
*Сборът от процентите надхвърля 100, тъй като запитаните са дали повече от един отговор   
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Посочените резултати показват увереност на ОПЛ в познанията им по 

отношение на ЗД и неговите усложнения - болшинството смятат, че имат 

достатъчно знания (71%) и се чувстват уверени при консултиране на пациенти с 

диабет (77%).  

По-голямата част от ОПЛ – 95% смятат, че познават основните рискови 

фактори за възникване на хронични усложнения, но когато биват попитани кои са 

те, на първо място е изведено наднорменото тегло, а не лошият гликемичен 

контрол и давността на диабета, които се считат като водещи.  

По-точна е преценката на ОПЛ по отношение на познаването на симптомите 

на диабетната невропатия. 98% твърдят, че познават основните симптоми, като 

при изброяването им (във вид на отворен въпрос) са посочени именно по-честите 

такива – възбудни и отпадни сетивни нарушения, болка, слабост в краката. 

Радващо е, че загубата на сетивност на стъпалата, която както отбелязахме в 

литературния обзор е самостоятелен рисков фактор за развитие на улцерации, е 

изведена като чест симптом, макар и само от 35% от запитаните.  

На фона на високата увереност в знанията и квалификацията си по 

отношение на диабета и усложненията от него, едва 32% от анкетираните ОПЛ 

смятат, че подготовката по ендокринология в рамките на специализацията по обща 

медицина е достатъчна, 96% биха искали да получат повече информация относно 

проблема и 97% биха се включили в допълнителни квалификационни курсове. 

Това желание фигурира и сред предложенията на ОПЛ за подобряване на 

взаимодействието между ендокринолози, невролози и ОПЛ в контекста на 

дългосрочните грижи за пациентите с диабет в условията на първичната 

медицинска практика (виж табл. 5). 

Забелязват се някои различия в оценката на ОПЛ за нивото на техните 

знания в зависимост от придобитата специалност и годините на професионален 

опит в системата на първична медицинска помощ (табл. 6). От нея се установяват 

две тенденции: 

• По-висока самооценка за знанията по проблема диабет и усложнения и 

по-висока увереност при консултиране на тези пациенти показват 

анкетираните с придобита специалност ОМ и особено тези с ОМ и друга 

специалност.  

• Професионалният опит влияе на самооценката за познанията на 

анкетираните – тези от тях с все още кратък професионален опит показват 
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по-ниска самооценка за своите знания по проблема.  Същото важи, макар 

и в по-слаба степен, за увереността при консултиране на пациентите.  

 

Таблица 6. Познания и увереност на ОПЛ в зависимост от придобита 

квалификация и годините клиничен опит 

Смятате ли, че знанията ви относно 

захарния диабет в общата практика са 

достатъчни за ролята, която изпълнявате 

в здравната система?  

Чувствате ли се уверени  при 

консултиране на пациент със захарен 

диабет? 

специалност брой %  специалност брой % 

Да 148   да 160  
друга сп. 25 17%  друга сп. 28 18% 

има ОМ 47 32%  има ОМ 50 31% 

ОМ + друга сп. 60 41%  ОМ + друга сп. 67 42% 

специализира ОМ 16 11%  специализира ОМ 15 9% 

Не 60   не 48  
друга сп. 12 20%  друга сп. 9 19% 

има ОМ 21 35%  има ОМ 18 38% 

ОМ + друга сп. 18 30%  ОМ + друга сп. 11 23% 

специализира ОМ 9 15%  специализира ОМ 10 21% 

Grand Total 208   Grand Total 208  
       
Опит брой %  опит брой % 

Да 148   да 160  
5-10г. 4 3%  5-10г. 6 4% 

до 5г. 4 3%  до 5г. 4 3% 

над 10 г 140 95%  над 10 г 150 94% 

Не 59   не 48  
5-10г. 4 7%  5-10г. 3 6% 

до 5г. 2 3%  до 5г. 2 4% 

над 10 г 53 90%  над 10 г 43 90% 

Grand Total 207   Grand Total 207  
 

Тези данни показват, че увереността и нивото на знания (по собствената 

преценка) зависят от квалификацията и опита на лекаря. 

 

 

Поведение на ОПЛ при пациенти с диабет и диабетна невропатия  

 

Нагласите и поведението на ОПЛ при пациенти с диабет и диабетна 

невропатия по отношение на дългосрочни грижи и проследяване са представени в 

табл. 7. Изучаването им в настоящото изследване е чрез серия от затворени и 
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отворени въпроси. Прави впечатление, че на затворените въпроси отговарят 

всички анкетирани (n=208), докато при отворените въпроси обичайно не всички 

анкетирани дават отговор (n<208), което е упоменато при всеки въпрос, където 

отговорилите са по-малко от 208. 

 

Таблица 7. Поведение на ОПЛ при пациенти с диабет и диабетна невропатия  

Характеристика Абсолютен брой (n=208) % 

Търсите ли активно рисковите фактори за хроничните усложнения на захарния диабет? 

Да 192 92.3% 

Не 16 7.7% 

Бихте ли участвали в скринингови програми за ранна диагностика на хроничните 

усложнения на захарния диабет? 

Да 158 76.0% 

Не 50 24.0% 

Какво би ви мотивирало да извършвате промотивни и профилактични дейности, насочни 

към хроничните усложнения на захарния диабет - специално за диабетна невропатия 

(n=194)? 

Повече доверие между Вас и пациентите Ви 33 17% 

Подобряване здравето на пациентите Ви 122 63% 

Допълнително заплащане 12 6% 

Придобиване на повече престиж 27 14% 

Колко често питате вашите пациенти при снемане на анамнеза за оплаквания, насочващи 

към потенциална диабетна невропатия? 

Веднъж годишно 190 91% 

Веднъж на две години 8 4% 

по-рядко 4 2% 

не питам 6 3% 

Колко често изследвате вашите пациенти за прояви на диабетна невропатия? 

Веднъж годишно 162 78% 

Веднъж на две години 17 8% 

по-рядко 10 5% 

не изследвам 19 9% 

Информирате ли пациентите за възможните усложнения, до които може да доведе 

диабетът? 

Да 194 93% 

Не защото нямам време 8 4% 

Не, смятам че ендокринологът трябва да го 

прави 5 2% 

Не по други причини 1 0,5% 

Не защото не съм наясно  0 0% 

Колко често изпращате пациентите с неинсулинозависим захарен диабет на 

специализиран неврологичен преглед? 

Веднъж годишно 134 64% 

Веднъж на две години 69 33% 

Веднъж на три години 4 2% 
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По-рядко 1 0.5% 

Колко време след откриването на неинсулинозависим захарен диабет се налага 

пациентите да бъдат изпратени на специализиран неврологичен преглед? 

Веднага 119 57% 

3-5г. след поставяне на диагнозата 82 39% 

6-10г. след поставяне на диагнозата 7 3% 

Изследвате ли Вашите пациенти със захарен диабет за диабетна невропатия? 

Да 165 79% 

Не 43 21% 

Ако да, как точно ги изследвате? е (n=173)*: 

Сухожилно-надкостни рефлекси 95 55% 

Вибрационна чувствителност 114 66% 

Усет за допир с монофиламент 133 77% 

Оглед на стъпалата 145 84% 

Разтежни проби 28 16% 

Друго 31 18% 

Според Вас колко често има нужда са се  изследват пациентите с диабет за прояви на 

диабетна невропатия? (n=144): 

По-често от веднъж годишно 41 28% 

Веднъж годишно 60 42% 

Веднъж на 2 години 6 4% 

При поставяне на диагнозата 28 19% 

При наличие на оплаквания 7 5% 

Друго 2 1% 

Според Вас кой трябва да следи пациентите с диабет за поява на диабетна невропатия? 

(n=89): 

Вие (ОПЛ) 40 45% 

Ендокринолог 7 8% 

Неволог 42 47% 

Друг специалист 0 0% 

Имали ли сте случай в практиката на пациент без диагноза захарен диабет, но с 

оплаквания по типа на периферна невропатия? (n=201) 

Да 186 93% 

Не 15 7% 

Имали ли сте случай в практиката на пациент, при който поставянето на диагноза 

захарен диабет е било провокирано от оплаквания по типа на периферна невропатия? 

(n=200) 

Да 162 81% 

Не 38 19% 

Какъв е процентът на пациентите с оплаквания по типа на диабетна невропатия сред 

пациентите с диабет във Вашата практика? (n=196) 

<1% 5 3% 

<5% 52 27% 

<10% 39 20% 

Около 30% 70 36% 

Около 50% 18 9% 

>50% 12 6% 
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Какъв е процентът на пациентите с поставена диагноза диабетна невропатия сред 

пациентите с диабет във Вашата практика? (n=191) 

<1% 7 4% 

<5% 48 24% 

<10% 38 19% 

Около 30% 63 32% 

Около 50% 23 12% 

>50% 12 6% 

В случаите с поставена диагноза диабетна невропатия сред пациентите с диабет във 

Вашата практика кой е поставил тази диагноза? (n=91) 

Вие (ОПЛ) 14 15% 

Ендокринолог - амбулаторно 11 12% 

Ендокринолог при хоспитализация 1 1% 

Невролог - амбулаторно 59 65% 

Невролог при хоспитализация 6 7% 

При поставена диагноза диабетна невропатия и започнато лечение кой е назначил 

лечението? (n=89) 

Вие (ОПЛ) 11 12% 

Ендокринолог - амбулаторно 10 11% 

Ендокринолог при хоспитализация 3 3% 

Невролог - амбулаторно 56 63% 

Невролог при хоспитализация 9 10% 

Според Вас кой трябва да провежда лечението на пациентите с диабетна невропатия? 

(n=107) 

Вие (ОПЛ) 26 24% 

Ендокринолог - амбулаторно 2 2% 

Ендокринолог при хоспитализация 0 0% 

Невролог - амбулаторно 76 71% 

Невролог при хоспитализация 3 3% 

Провеждате ли Вие лично обучение на Вашите пациенти с диабет за това как да се 

грижат за краката си? 

Да 167 80% 

Не 41 20% 

Ако да, кога провеждате това обучение? (n=167) 

По-често от веднъж годишно 16 10% 

Веднъж годишно 10 6% 

Веднъж на 2 години 2 1% 

При поставяне на диагнозата 83 50% 

При наличие на оплаквания 53 32% 

Друго 2 1% 

Според Вас кой трябва да провежда обучението на на Вашите пациенти с диабет за това 

как да се грижат за краката си?  (n=83) 

Вие (ОПЛ) 43 52% 

Ендокринолог 9 11% 

Невролог 14 17% 

Медицинска сестра 3 4% 
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Медицинска сестра със специална 

квалификация 6 7% 

Пациентските  организации 8 10% 

Как прогресира диабетната невропатия? (n=79) 

Ампутация 14 18% 

Диабетно стъпало 20 25% 

Загуба на сетивност на стъпалата 14 18% 

Парези, нарушения в походката, намалена 

подвижност 12 15% 

Прогресивно влошаване 11 14% 

Друго 28 35% 

Обяснявате ли  на Вашите пациенти с диабетна невропатия до какво може да доведе 

ДПНП? 

Да 187 90% 

Не 21 10% 

Според Вас кой трябва да обяснява на пациентите с диабетна невропатия до какво може 

да доведе ДПНП? (n=61) 

Вие (ОПЛ) 34 56% 

Ендокринолог 6 10% 

Неволог 21 34% 

Познавате ли някакви превантивни мерки за профилактика на диабетната невропатия? 

Да 166 80% 

Не 42 20% 

избройте превантивни и профилактични мерки за профилактика на диабетната 

невропатия, които познавате! (n=119)* 

Адекватен гликемичен контрол 93 78% 

Хигиенно-диетичен режим 41 34% 

Редовен контрол на нивата на гликемията 15 13% 

Адекватна грижа за краката 15 13% 

Обучение на пациента 4 3% 

Редовни прегледи на краката 15 13% 

Друго 12 10% 

Дайте предложение за подобряване взаимодействието Ви с ендокринолози или 

невролози от извънболничната и болничната помощ, с цел по-добрата грижа за 

пациентите Ви с диабет! (n=50)* 

Въвеждане на електронна здравна карта 4 8% 

Електронна консултация 1 2% 

Обучения за пациентите 3 6% 

Интердисциплинарни обучения 20 40% 

Обмен на информация между ОПЛ и другите 

специалисти, участващи в лечението 13 26% 

Повече лимити за консултации и изследвания 2 4% 

Не може да се подобри 1 2% 

Друго 6 12% 

   
*Сборът от процентите надхвърля 100, тъй като запитаните са дали повече от един отговор   
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Резултатите показват, че ОПЛ имат нагласа за активно поведение при 

пациентите със ЗД и усложненията му:  

• 92% търсят активно рисковите фактори за усложнения;  

• 76%  биха участвали в скринингови програми за ранна диагностика на 

хроничните усложнения с водещ мотив подобряване на здравето на 

пациентите - 63% (n=194); 

• 93% информират пациентите си за възможни усложнения, до които може да 

доведе диабетът; 

• 79% изследват пациентите си със захарен диабет за диабетна невропатия; 

• 80% провеждат обучение на пациентите си с диабет как да се грижат за 

краката си; 

• 90% обясняват на пациентите си с диабетна невропатия за нейните 

усложнения; 

• 80% заявяват, че познават превантивни мерки за профилактика на 

диабетната невропатия. 

По отношение на проследяването на пациентите повечето ОПЛ се 

обединяват около годишна честота (веднъж годишно) на мероприятията в 

тази насока: 

• Анамнеза за оплаквания по типа на невропатия – 91%; 

• Изследване на пациентите за прояви на диабетна невропатия – 78%, макар 

че 28% (n=144) споделят, че би било необходимо и оправдано такова 

изследване да се прави и по-често от веднъж годишно. Повечето от 

отговорилите твърдят, че познават и прилагат при тези прегледи основните 

клинични тестове за диабетна невропатия (по-долу); 

• Неврологична консултация - 64%, като 57% от попитаните смятат, че тази 

консултация трябва да се направи веднага при поставяне на диагнозата 

диабет тип 2. Други 39% от отговорилите биха отложили тази консултация 

за 3 до 5 години след поставяне на диагнозата въпреки, че повечето ОПЛ 

съобщават случаи на невропатни оплаквания още при диагнозата (93%, 

n=201), както и случаи когато откриването на самия диабет е било по повод 

на невропатни оплаквания (80%, n=200); 

• Преобладаващата годишна честота на тези мероприятия съвпада с 

изискванията на МЗ и НЗОК, описани в литературния обзор. В този смисъл 

е трудно да се прецени дали това е резултат на осъзнато следване на научно 
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обоснованите препоръки на научните дружества или е просто спазване на 

«буквата на закона»; 

• Прави впечатление, че само 78% от отговорилите се придържат към 

изискването за преглед на краката веднъж годишно, макар не малка част да 

смятат, че би било добре да се прави и по-често; 

• В този смисъл обективирането на едно такова заключение би било уместно 

да се потърси чрез по-точни обективни методи. Интерес би представлявало 

проучване сред пациентите със захарен диабет каква част от тях и колко 

често преминават преглед на краката.  

При обучението на пациентите за грижа за краката обаче годишната или 

по-висока честота е едва 16%. Половината от отговорилите - 50% (n=167) го 

правят само еднократно при поставяне на диагнозата диабет, за други 32% - при 

наличие на оплаквания.  Този резултат показва, че обучението на пациентите с 

диабет не се възприема като продължителен процес в хода на дългосрочните 

грижи за пациента, а по-скоро като еднократна мярка. 

 

Диагностични и превантивни мерки по отношение на диабетната 

невропатия и нейната прогресия.  

• 80% от анкетираните смятат, че познават основните превантивни мерки по 

отношение на диабетната невропатия; 

• Когато бъдат помолени да посочат тези, които познават обаче, отговарят 

само 119 от 208 ОПЛ (57%), като извеждат на първо място адекватния 

гликемичен контрол – 78%, следван от спазване на хигиенно-диетичен 

режим – 34%;  

• Прави впечатление, че адекватните грижи за краката и редовните прегледи 

на стъпалата се посочват само от 13% от отговорилите, въпреки заявеното 

от почти всички редовно провеждане на такива (78%, n=144 твърдят, че 

ежегодно преглеждат краката на пациентите си); 

• Обучението на пациента във връзка с проблема е поставено на много заден 

план – посочено е от едва 3% от отговорилите, което съответства и на 

посочената по-горе нагласа на ОПЛ към него по-скоро като еднократна 

мярка а не като процес;  

• По отношение на прогресията на диабетната невропатия повчето ОПЛ не са 

пожелали да отговорят. От отговорилите, макар и малко ОПЛ (n=79), 25% 
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смятат, че диабетната невропатия прогресира към диабетно стъпало, а други 

18% - към ампутация на стъпало или част от него.    

 

При въпросите, свързани е поведението на ОПЛ при скрининг, 

диагностика и превенция на диабетната невропатия се наблюдават различия, 

базирани на придобитата специалност и продължителността на 

професионалния опит – табл. 8 

 

Таблица 8. Зависимост на поведението на ОПЛ при скрининг, диагноза и 

превенция на диабетна невропатия от квалификацията и опита 

 

 
 

Отново се наблюдават същите зависимости, както описаните по-горе: 

увереността и активното поведение на ОПЛ при пациенти с диабет и диабетна 

специалност брой % специалност брой % специалност брой % специалност брой %

да брой % да 198 да 165 да 166

друга сп. 33 17% друга сп. 33 17% друга сп. 31 19% друга сп. 34 20%

има ОМ 64 33% има ОМ 66 33% има ОМ 45 27% има ОМ 52 31%

ОМ + друга сп. 74 39% ОМ + друга сп. 74 37% ОМ + друга сп. 69 42% ОМ + друга сп. 62 37%

специализира ОМ 21 11% специализира ОМ 25 13% специализира ОМ 20 12% специализира ОМ 18 11%

не 16 не 10 не 43 не 42

друга сп. 4 25% друга сп. 4 40% друга сп. 6 14% друга сп. 3 7%

има ОМ 4 25% има ОМ 2 20% има ОМ 23 53% има ОМ 16 38%

ОМ + друга сп. 4 25% ОМ + друга сп. 4 40% ОМ + друга сп. 9 21% ОМ + друга сп. 16 38%

специализира ОМ 4 25% специализира ОМ 5 12% специализира ОМ 7 17%

Grand Total 208 Grand Total 208 Grand Total 208 Grand Total 208

опит брой % опит брой % опит брой % опит брой %

да 192 да 198 да 165 да 166

5-10г. 4 2% 5-10г. 6 3% 5-10г. 2 1% 5-10г. 6 4%

до 5г. 6 3% до 5г. 6 3% до 5г. 4 2% до 5г. 6 4%

над 10 г 182 95% над 10 г 186 94% над 10 г 159 96% над 10 г 154 93%

не 16 не 10 не 43 не 42

5-10г. 4 5-10г. 2 20% 5-10г. 6 14% 5-10г. 3 7%

над 10 г 12 над 10 г 8 80% до 5г. 2 5% над 10 г 39 93%

над 10 г 35 81%

Grand Total 208 Grand Total 208 Grand Total 208 Grand Total 208

Изследвате ли Вашите 

пациенти със захарен диабет 

за диабетна невропатия

Познавате ли някакви 

превантивни мерки за 

профилактика на диабетната 

невропатия

Търсите ли активно рисковите 

фактори за хроничните 

усложнения на захарния 

диабет?

Смятате ли, че познавате най-

честите рискови фактори за 

хроничните усложнения на 

захарния диабет?
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невропатия зависят както от квалификацията (придобитата специалност), така и от 

опита на лекаря.  

 

Честота на диабетната невропатия и ниво на нейното 

диагностициране. 

 

• В изследването е представена собствената преценка на запитаните ОПЛ за 

честотата на пациентите с невропатни оплаквания и на диагностицираната 

диабетна невропатия. Резултатите са субективни и не са основани на 

количествени справки от данните в пациентската листа на ОПЛ. 

• Вижда се, че отговорите на ОПЛ не намират разлика между честотата, с 

която срещат невропатни оплаквания сред пациентите с диабет, и 

честотата на диагностицираната диабетна невропатия.  

• И за двата показателя най-голям брой ОПЛ посочват стойност около 30% 

- както за пациентите с оплаквания – 36% от отговорилите (n=196), така и 

за тези с поставена диагноза - 32% от отговорилите (n=191).  

• Тези два сходни резултата, макар и основани на субективната преценка на 

ОПЛ, показват относително добро ниво на диагностициране на диабетната 

невропатия сред анкетираните, тъй като ОПЛ смятат, че пациентите с 

оплаквания не са повече от тези с поставена диагноза. Потвърждаването 

на подобна хипотеза изисква по-точни и основани на обективна 

документация проучвания. 

 

Диагностика и лечение на диабетната невропатия. 

 

• Повечето ОПЛ твърдят, че прилагат основните диагностични подходи за 

поставяне на диагнозата диабетна невропатия. От отговорилите 173 от 

208 запитани, почти всички (97%, n=173) съобщават, че прилагат повече 

от един диагностичен метод. Най-предпочитан е огледът на стъпалата – 

84%, следван от изследването на протективната сетивност за допир с 10 

гр. монофиламент – 77%, и изследване на вибрационна чувствителност – 

66%.  

• Установеното поведение на ОПЛ при търсене на диабетна невропатия 

съответства на препоръките на научните дружества, вкл. и като честота – 

ежегодно (описано по-горе). 
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• Интрес представлява присъствието на разтежни проби сред отговорите на 

анкетираните ОПЛ, които по правило не са информативен диагностичен 

подход за диабетна невропатия в най-честата ѝ форма (дистална, 

симетрична, сензомоторна). В този смисъл би било важно да се разбере 

какъв е мотивът за прилагането на този прийом в диагнозата на 

диабетната невропатия. 

• Въпреки декларираното познаване и прилагане на основните 

диагностични подходи обаче в болшинството случаи ОПЛ съобщават, че 

диагнозата е била поставена от невролог – 65% (n=91) и едва в 15% от 

случаите – от самите тях. Ендокринолозите са на по-заден план – те са 

поставили диагноза само в 12% от случаите. 

• Обяснението на този феномен по всяка вероятност се дължи в голяма част 

на исторически и регулаторни причини, свързани с методиката за 

реимбурсиране на лечението (патогенетично и симптоматично) на 

диабетната полиневропатия в България.  

  

Оценка на ОПЛ за ролята им в дългосрочните грижи за пациентите с 

диабет.  

 

Като цяло се забелязва, че въпреки увереността в познанията и опита си, 

ОПЛ не винаги виждат себе си като водещи в екипа от специалисти, призвани да 

се грижат за пациентите с диабет и диабетна невропатия. 

• Почти наполовина се делят ОПЛ (n=89) според схващането си кой трябва да 

следи пациентите с диабет за прояви на невропатия – 45% смятат, че това е 

ОПЛ и почти толкова – 47% - че това трябва да е неврологът. 

• Все още диагнозата се поставя преимуществено от невролог. 

• Лечението на диабетната невропатия според отговорилите ОПЛ (n=107) 

също би следвало да  се провежда от невролог – 71%, а не от тях самите – 

едва 24%. За поставяне на диагнозата ендокринологът е на заден план (едва 

2%), вероятно по аналогични на изтъкнатит по-горе исторически и 

регулаторни причини. 

• При вече започнало лечение картината е подобна – то е било назначено най-

вече от невролог – 73% (n=89). 
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5.2. Скрининг на пациенти с диабет за диабетна невропатия и  

нейните усложнения с Michigan Neuropathy Screening  

Instrument (MNSI) 

 

В проучването участват 8169 пациенти със захарен диабет от територията на 

цялата страна с единствен включващ критерий - диагноза  захарен диабет. Не са 

събирани демографски или други данни за болните и заболяването. Лекарите, 

включени в това изследване, са от цялата страна – ендокринолози, невролози и 

ОПЛ (различни от тези, участвали в изследването на нагласите и поведението 

на ОПЛ при диабет, описано по-горе). Разпределението на пациентите по области 

на страната е показано на фиг. 2. Най-голям е броят на болните от градовете София 

(32%), Пловдив (12%), Варна и Бургас (по 6%) и Стара Загора (5%). 
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5.2.1. Резултати от част 1 – анамнестична 

 

Анамнезата на пациентите е снета  с помощта на част 1 от въпросника 

MNSI. Той съдържа 15 въпроса - за положителен отговор се приема „да“ на 

въпросите 1-6, 8-12, 14-15 и „не“ за въпроси 7 и 13. Резултатите от анкетата са 

представени на фиг. 3. 

Ако разгледаме само положителните отговори („не“ на въпроси 7 и 13 и 

„да“ за всички останали) се открояват 5 симптома, които засягат над 50% от 

пациентите: 

• Болка в краката при ходене – 63% 

• Влошаване на оплакванията нощем – 58% 

• Нарушен температурен усет – 55% 

• Обща отпадналост – 52% 

   

Тъй като въпросникът касае анамнестични данни, съобщени от самия пациент, 

не можем да съдим за отпадна неврологична симптоматика, каквато е например 

загубата на протективна сетивност за  допир, което се постига в клиничната част 

на MNSI и ще бъде разгледано по-долу. 
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Точкуване и оценка на сбора от анамнестичната част на MNSI  

 

Разпределението на сбора от точки, събрани при попълване на въпрсника – 

анамнестичната част на MNSI е представено на фиг. 4.  Моделът е асиметричен, с 

пик, изтеглен към по-ниските стойности. Най-често се срещат пациенти, при 

които сборът от оценките на анамнестичната част е 2 – 5 точки. Те са около 

половината  (53%) от всички изследвани пациенти. 

  Оригинално MNSI – анамнестичната част е валидирана от Feldman с 

гранична стойност 7 и повече точки, над които се предполага, че пациентът най-

вероятно има диабетна невропатия и следва да бъде прегледан. В нашия случай 

това се отнася само за 28% от пациентите – фиг. 5.  

 

 

Промяната на граничната стойност от 7 и повече на 4 и повече точки, 

предложена от Herman et al., подобрява чуствителността на метода от 13 на 40% 

и в нашия случай почти удвоява броя на пациентите – до 59% от изследваните, 

които биха били изпратени на преглед. 

По-долу в нашето изследване ние съпоставяме резултатите от въпросника и 

от клиничния преглед и търсим граничната стойност, която предлага най-добрата 

за българска популация диабетни пациенти чувствителност и специфичност на 

въпросника за идентифициране на пациенти с патологична находка от прегледа – 

т.е. с вероятна невропатия.   

 

Фиг. 5. Гранични стойности на оценките  на MNSI въпросника 
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5.2.2. Резултати от част 2 – клиничен преглед 

 

Резултатите от клиничния преглед – част 2 на MNSI са представени на 

табл. 9, а оценката на резултата от клиничния преглед - на фиг. 6. 

 

Таблица 9. Резултати от клиничен преглед – част 2 на MNSI 

ПОКАЗАТЕЛ Норма Отклонение* 

% 

отклонение 

оглед 5934 2235 27% 

улцерации 7621 548 7% 

ахилови рефлекси 4703 3466 42% 

вибрационен усет 6021 2148 26% 

протективна сетивност за допир  4857 3312 41% 

 
* брой пациенти с отклонение (независимо дали е налично на единия или двата крака),  а не брой крака 

с регистрирано отклонение. 

 

 

От графиката виждаме, че подобно на резултатите от въпросника, и тук 

моделът на разпределение е асиметричен, силно изтеглен към ниските стойности. 

Най-силно се открояват пациентите с липса на отклонения (0т.) и тези с едно 

единствено отклонение (0,5т.), които съставляват почти половината от 

пациентите – 49%.  

Както е показано на графиката, граница, над която се приема, че пациентът 

има диабетна невропатия, е 2,5 и повече точки Така при нашето изследване ние 

установяваме честота на диабетната невропатия от 20,4% при клиничния 

преглед. 
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Интерес представлява съпоставянето на резултатите от анамнестичната и 

клиничната част – колко пациенти с „нормален“ резултат от въпросника биха се 

оказали с патологична находка от прегледа – т.е. с диабетна невропатия – табл. 

10. 

 

Таблица 10. „Пропуснати“ пациенти – с отрицателен резултат от анамнезата, но 

с патологична находка при прегледа 

 

отрицателен 

резултат  

на въпросника 

Брой 

пациенти  

с положителен 

резултат от 

прегледа (≥2.5) с улцерации 

намалена/липсваща 

протективна 

сетивност 

n % n % n % 

по Feldan (<7)  5866 488 8% 238 4.1% 1639 28% 

 

 

Таблицата показва, че ако в изследваната популация пациенти с диабет 

разчитаме само на анамнестичната част на MNSI и не прегледаме пациентите с 

по-малко от 7  положителни отговора, то 8% или 488 души биха се оказали с 

диабетна невропатия на прегледа, при 4% или 238 души бихме намерили 

улцерации – очевидно асимптомни, и при 28% или 1639 души бихме имали 

намалена / липсваща протективна сетивност за допир.   

 

5.2.3. Дефиниране на гранична стойност за въпросника 

 

На следващия етап в нашето изследване ние съпоставихме съотношеноето  

чувствителност / специфичност на въпросника за откриването на пациентите, при 

които бихме намерили  диабетна невропатия от прегледа. Чрез построяването на 

ROC крива достигнахме до следните резултати (фиг. 7, табл.11 и 12).  

 

Фиг. 7: ROC - крива  
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Фиг. 7 и таблици 11 и 12. Показатели на ROC – кривата 

Area 

 

Std. 

Errora 

Asymptotic 

Sig.b 

Asymptotic 95% 

Confidence 

Interval 

 Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

.850  .005 0.000 .840 .860 

 

 

Таблица 12. Координати на ROC – кривата 

Positive if Less Than 

or Equal Toa Sensitivity 

1 - 

Specificity Specificity max(sens.+spec.) 

5.50 .747 .158 0.842 1.589 

6.50 .833 .269 0.731 1.565 

4.50 .598 .088 0.912 1.511 

7.50 .885 .402 0.598 1.483 

3.50 .430 .045 0.955 1.385 

8.50 .925 .540 0.460 1.385 

9.50 .956 .678 0.322 1.278 

2.50 .251 .023 0.977 1.228 

10.50 .973 .813 0.187 1.160 

1.50 .115 .014 0.986 1.101 

11.50 .984 .900 0.100 1.084 

12.50 .996 .959 0.041 1.037 

.50 .030 .005 0.995 1.025 

13.50 .999 .990 0.010 1.009 

14.50 1.000 .998 0.002 1.002 

-1.00 0.000 0.000 1.000 1.000 

16.00 1.000 1.000 0.000 1.000 
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Резултатът с максимална чувствителност и специфичност е при стойности 

от анамнестичната част 5,5 т. или по-големи. Тъй като те са цели числа, 

приемаме, че става дума за стойности от 0 до 5т. за отрицателен резултат от 

въпросника и 6-15т. за положителен резултат от въпросника. При резултат под 

5т. смятаме, че пациентите е малко вероятно да имат патологичен резултат 

(повече ≥2,5т. на прегледа), следователно бихме препоръчали всеки пациент с 

резултат на анкетата над 5т. да бъде подложен на преглед. Така дефинираната 

гранична стойнсот от 5т. има следните показатели – табл. 13. 

 

Таблица 13. Показатели на дефинираната гранична стйност за въпросника 

Показател Стойност 95% CI 
Чувствителност 74.72% 73,64% to 75,77% 

Специфичност 84.16% 82,32% to 85,88% 

Positive Likelihood Ratio 4.72 4,22 to 5,27 

Negative Likelihood Ratio 0.3 0,29 to 0,31 

Disease prevalence 79.59% 78,70% to 80,46% 

Positive Predictive Value 94.85% 94,27% to 95,36% 

Negative Predictive Value 46.05% 44,89% to 47,21% 

Accuracy 76.64% 75,71% to 77,56% 

 

При нашия cut-off от 5,5т. имаме чувствителност на анкетата да 

долови патологичните пациенти 74% и специфичност 84%. 

 

Показателят Disease prevalence  79,5% показва, че 79,5% от пациентите имат 

нормална находка на преглед – т.е. резултат в диапазона 0-2т., т.е. без патологични 

изменения от прегледа и съответно 20,4% имат резултат от прегледа ≥2,5т. - имат 

диабетна невропатия. 

Промяната на границата, при която приемаме анамнестичната част на MNSI 

за положителна от ≥7 т., предложена от Feldman, на >5 т. за българска популация 

болни с диабет, предложена в нашето изследване, променя чувствителността от 

13% на 74% и специфичността – от 99% на 84%.  При този вариант на оценка за 

сметка на покачване на чувствителността ние намаляваме специфичността на 

метода, но имайки предвид, че оценяваме инструмент за скрининг на големи групи 

хора, по-ценно е да търсим висока чувствителност, за да можем да насочим за 

клиничен преглед възможно по-голям брой пациенти, макар и за сметка на по-

ниска специфичност. 

Така се намалява и потенциалният брой на пациенти с диабетна невропатия, 

които биха били „изпуснати“ поради липсата на оплаквания – табл. 14.  
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Таблица14. Редуциране на „пропуснатите“ пациенти с отрицателен резултат от 

анамнезата, но с патологична находка при прегледа при промяната 

на cut-off на анамнестичната част на MNSI от ≥7  на >5 

 

отрицателен 

резултат  

на въпросника 

Брой 

пациент

и 

с 

положител

ен резултат 

от прегледа 

(≥2.5) с улцерации 

намалена/лип

сваща 

протективна 

сетивност 

n % n % n % 

по Feldan (<7)  5866 488 8% 238 4.1% 1639 28% 

в настоящото 

изследване (≤5) 5122 264 5% 188 3.7% 1263 25% 

 

 

Вижда се, че при нашата гранична стойност за анамнестичната част 

недиагностицирани биха останали само 5% от пациентите (264 души), сравнено с 

8% (488 души) по Feldman.  

По отнишение на улцерациите също е налице подобрение на показателите 

– с предложения от нас метод нерегистрираните улцерации биха намаляли от 

4,1% - 238 души с уцерации на 3,7% - 188 души с улцерации. Подобна е и 

динамиката за пациентите със загуба на протективна сетивност. Нашият метод би 

намалил пациентите с недоловената загуба на сетивност от 28% - 1639 пациенти 

на 25% - 1263 пациенти. 

 

5.2.4. Идентифициране на пациентите с повишен риск от наличие на 

улцерации на стъпалата 

 

Потърсена е връзка между конкретните оплаквания на пациентите и 

вероятността те да имат улцерации на стъпалата. Чрез бинарна логистична 

регресия с последователно включване и поседователно изключване са 

установени онези данни от анамнестичната част на MNSI, които биха насочили 

изследващия лекар, че пациентът трябва да бъде прегледан независимо дали 

общият сбор от анамнестичната част попада над или под определения cut-off. 

Бяха идентифицирани въпросите от анамнезата, при положителен отговор 

на които пациентът е с по-голяма вероятност за наличие на улцерации – табл. 15 
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Таблица 15. Вероятност за наличие на улцерации според анамнезата – анализ с 

последвателно включване (А) и последователно изключване (Б) 

 

А)                                                                Б) 

p HR 

95% C.I.  

  p HR 

95% C.I. 

Lower Upper  Lower Upper 

0.001 1.544 1.200 1.988  Step 

5a 

въпр.2 .000 1.599 1.238 2.065 

0.000 1.730 1.367 2.190  въпр.3 .000 1.739 1.371 2.205 

0.000 1.631 1.291 2.060  въпр.4 .000 1.670 1.316 2.117 

0.006 0.728 0.580 0.914  въпр.6 .007 .732 .582 .919 

0.000 3.498 2.892 4.231  въпр.8 .000 3.546 2.921 4.305 

0.000 1.471 1.188 1.821  въпр.9 .092 .789 .600 1.040 

0.000 2.870 1.953 4.217  въпр.11 .086 1.193 .975 1.460 

0.000 0.025      въпр.12 .098 .844 .691 1.032 

         въпр.13 .000 1.627 1.277 2.072 

     въпр.15 .000 2.926 1.988 4.307 

     Constant .000 .025     

   

Резултатите показват, че вероятността за попадане в групата с улцерации на 

базата на анамнестичните данни от въпросника на MNSI при p<0.05  е:   

  

• 1,599 пъти по-висока за отговорилите с ДА на въпрос 2 – «Имали ли сте 

някога пареща болка в краката?“     

• 1,739 пъти по-висока за отговорилите с ДА на въпрос 3 – «Усещате ли 

краката си прекалено чувствителни на допир?“     

• 1,670 пъти по-висока за отговорилите с ДА на 4 въпрос – «Имате ли 

мускулни крампи или схващания на краката?“     

• 3.546 пъти по-висока за отговорилите с ДА на въпрос 8 – «Имали ли сте 

някога ранички / язвички на крака?“  съответства на литературните данни, 

че предишна улцерация покачва риска от нова    

• 2.689 за отговорилите с ДА на въпрос 15 - «Имате ли ампутация на част от 

стъпалото?“   

Данните, касаещи въпрос 8 – наличие на предишна улцерация – съответстват 

на тези от литературата, показващи, че един от рисковите фактори за възникване 

на улцерация на стъпалото е наличието на предишна такава в минал период.    
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Ако съпоставим  тези данни с резултата от клиничния преглед намираме, 

че сред пациентите с отрицателна анамнеза (с резултат ≤5 т.) според нашите 

данни, има такива с положителни отговори на въпросите, рискови за наличие на 

улцерация – табл.  16.  

 

Таблица16. Рискови пациенти за улцерации при отрицателна оценка на 

анамнестичната част  на MNSI 

 

 

брой пациенти с 

орицателна 

анамнеза - 

резултат под  cut-

off (≤5) 

% общия брой 

пациенти с 

отрицателна 

анамнеза 

(n=5122) 

отговор ДА на въпрос 2 - «Имали ли сте някога 

пареща болка в краката?“     362 7% 

отговор ДА на въпрос 3 - «Усещате ли краката си 

прекалено чувствителни на допир?“ 158 3% 

отговор ДА на въпрос 4 - «Имате ли мускулни 

крампи или схващания на краката?“ 661 13% 

отговор ДА на въпрос 8 - «Имали ли сте някога 

ранички / язвички на крака?“ 730 14% 

отговор ДА на въпрос 15 - «Имате ли ампутация 

на част от стъпалото?“ 4 0% 

 

Виждаме, че отчитането на доказаният рисков фактор – наличие на 

предишна улцерация – би подобрил в най-голяма степен идентифицирането на 

пациентите в риск за налична улцерация – 14% или 730 пациенти с по-висока 

вероятност за улцерация биха били идентифицирани въпреки отрицателния 

резултат от анамнезата.     
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5.3. Изводи  

 

5.3.1. Изучаване нагласите и поведението на ОПЛ при пациенти с 

диабет  

 

• По тяхна собствена преценка ОПЛ се чувстват достатъчно запознати с 

клничната картина, методите на диагностика, прогресията на болестта, 

както и с мерките за превенция на усложненията на диабетната невропатия.  

• ОПЛ декларират като цяло активно поведение по отношение на скрининг, 

диагностика и превенция на хроничните усложнения на диабета и по-

специално на диабетната невропатия, съответстващо както на законовите и 

регулаторните изисквания, така и на препоръките н научните дружества. 

• Нивото на познания и на ангажираност на ОПЛ в процеса на адекватните 

дългосрочни грижи за пациентите с диабет (според собствената преценка 

на запитаните) зависи от квалификацията – придобита специалност ОМ с 

или без друга специалност и от опита на лекарите. 

• Преценката на ОПЛ за собствените им знания, увереността им при 

консултиране на пациенти с диабет и диабетна невропатия, както и 

активното им поведение при скрининг и дългосрочно следене на тези 

пациенти зависят от квалификацията и опита на ОПЛ. 

• Въпреки, че се чувстват уверени и достатъчно квалифицирани по 

проблемите на диабета и диабетната невропатия, запитаните ОПЛ все още 

не виждат себе си като централна фигура в екипа специалисти, които се 

грижат за пациентите с дибаетна невропатия. По-скоро тази роля те 

отреждат на невролога и в много по-малка степен на ендокринолога.  

• Мнозинството от запитаните ОПЛ декларират необходимост от повече 

обучения за хроничните усложнения на захарния диабет 

 

5.3.2. Скрининг на пациенти с диабет за наличие на диабетна 

невропатия  

 

• По наша информация това изслеване е първото с такъв обхват сред 

българска популаци пациенти с диабет, което изучава скрининговия 

потенциал на MNSI за долавяне на диабетната невропатия. 
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• Сред анамнестичните оплаквания най-често се срещат болка при ходене, 

нощни оплаквания, нарушения в температурния усет и обща отпадналост 

• Най-честата клинична находка е намалената протективна сетивност, което 

е тревожно на фона на факта, че тя е независим рисков фактор за 

възникване на улцерации по стъпалата. 

• От патологичните находки при клиничния преглед ние намираме по-висока 

честота на намаления вирационен усет и загубата на протективна сетивност 

в сравнение с преобладаващите литературни данни и подобна честота на 

улцерациите на стъпалото. 

• Съпоставяйки данните от анамнестичната и клиничната част на MNSI ние 

доказваме, че само анамнезата не е достатъчна за идентифицирането на 

пациентите с диабетна невропатия, а е необходино пациентите да бъдат 

преглеждани, тъй като дори при отрицателна оценка на ананестичната част 

8% от пациентите с диабетна невропатия по метода на Feldman и 5% от 

пациентите при нашето изследване биха останали неидентифицирани. 

• Намаляването на граничната стойност за анамнестичната част на MNSI от 

≥7 т. на >5 т. предоставя по-голяма чувствителност на въпросника за 

улавянето на пациенти с потенциална диабетна невропатия и намалява 

броя на пациентите, които биха останали неидентифицирани. 

• Възможно подобряване на скрининговия потенциал на MNSI може да се 

постигне също и чрез отчитане на отговорите на рисковите върпоси за 

наличие на улцерации независимо от общата оценка на анамнестичната 

част. 
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6. ОБСЪЖДАНЕ  

 

Първата част на дисертационния труд изучава нагласите и поведението 

на ОПЛ в контекста на дългосрочните грижи за пациенти с диабет и диабетна 

невропатия в общата практика.  

 

В настоящият дисертационен труд са представени резултати от първото 

анкетно проучване сред българските ОПЛ за техните нагласи и навици за скрининг 

и дългосрочна грижа за пациентите с диабет и диабетна невропатия в условията на 

първичната медицинска практика. Изследването обхваща ОПЛ от всички области 

на страната и включва 5% от общия брой на реално практикуващите ОПЛ в 

България.   

В литературата са налични данни за подобен вид изследвания в други страни 

- САЩ, Австралия, Италия и др., което дава възможност да се направи сравнение 

с получените при нашето проучване резултати по отношение нагласи и поведение 

на ОПЛ при пациентите с диабет. Като цяло авторите докладват ниско ниво на 

придържане на ОПЛ към препоръките за следене на пациентите с диабет основно 

поради две причини: висока натовареност на ОПЛ и липсата на време да бъде 

подробно разпитан и прегледан всеки пациент от една страна и подценяването на 

диабетната невропатия и усложненията ѝ от друга. При повечето от тези 

проучвания обаче са използвани обективни данни от първичнана медицинска 

документация от прегледи и посещения на пациенти, а също и данни от анкети 

сред самите пациенти на включените в проучванията ОПЛ. 

В нашето изследване ние изучаваме нагласите и поведението на ОПЛ на 

базата на тяхната собствена преценка чрез специално създаден въпросник. 

Интересът е насочен в два аспекта на дългосрочните грижи за пациентите с диабет 

в първичната амбулаторна помощ. От една страна ние изследваме преценката на 

ОПЛ за нивото познанията им по отношение на диабет и диабетна невропатия, 

увереността им при консултиране на пациенти с диабет и нуждите им от 

допълнително обучение и квалификация. От друга страна - изучаваме поведението 

на ОПЛ при работа с пациенти с диабет в ежедневната им практика в контекста на 

скрининг и превенция на диабетната невропатия.  

В нашето проучване ние очертаваме профила на „средностатистическия“ 

ОПЛ в България: това е жена на възраст над 50 години, която е с придобита 

специалност обща медицина и допълнителна специалност вътрешни болести, има 

между 1000 и 1500 възрастни пациенти в практиката си и работи в голям град 
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(столица или областен център). Потвърждава се тревожната тенденция на 

застаряване на популацията на ОПЛ в страната и „урбанизирането“ им – т.е. 

концентрирането им в по-големите населени места. Набелязва се и тенденция към 

консолидиране на пациентите – близо 40% от практиките на участвалите в 

проучването ОПЛ са с над 1500 пациенти. 

Тази тенденция се обяснява донякъде от факта, че броят на реално 

практикуващите семейни лекари у нас намалява постоянно в последните години, 

а в същото време са много малко младите лекари, които избират тази специалност 

и попълват редиците на първичната амбулаторна помощ. През 2018 г. по данни на 

НЗОК у нас има 4148 реално практикуващи ОПЛ, докато пред 2007 г. те са били 

4980 (по данни на НСИ).  

Прави впечатление, че болшинството от анкетираните ОПЛ се чувстват 

достатъчно квалифицирани и уверени при консултиране и грижи за пациентите с 

диабет, познават клиничната картина, основните диагностични подходи и мерки 

за превенция по отношение на диабетната невропатия. Логично като по-уверени и 

по-запознати се определят ОПЛ с придобита специалност обща медицина и дълъг 

професионален опит, особено ако е налице и допълнителна специалност 

(предимно вътрешни болести).  

В същото време е налице известно противоречие, тъй като почти всички 

запитани споделят нужда от допълнителни обучения по темата, както и нужда от 

по-тясно сътрудничество с ендокринолог и невролог в ежедневната работа с 

пациенти с диабет. Това е особено важно да се вземе под внимание на фона на 

факта, че по-голямата част от пациентите с диабет (всички пациенти с тип 2 ЗД на 

перорално лечение) се диспансеризират и следят именно от ОПЛ, а не от 

ендокринолог.  

По отношение на рисковите фактори и превенцията на диабетната 

невропатия и нейните усложнения, ОПЛ поставят в основата на целия процес 

борбата за поддържане на адекватен гликемичен контрол и адаптиране на начина 

на живот (телесно тегло, двигателна активност, тютюнопушене). Притеснително е 

обаче, че обучението на пациентите с диабет за симптомите и усложненията на 

диабетната невропатия, грижата за краката и самоконтрол остава на заден план. 

Макар да декларират, че го извършват, то се възприема от запитаните ОПЛ по-

скоро като еднократна мярка при поставяне на диагнозата захарен диабет.  

 

Интерес представлява и фактът, че въпреки своята увереност, болшинството 

от анкетираните ОПЛ все още не виждат себе си като водещата фигура в екипа 
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специалисти, които полагат грижи за пациентите с диабет. Противно на 

очакванията тази роля те отреждат на невролозите, а не на ендокринолозите. Това 

важи в по-голяма степен за лечението, отколкото за скрининга и 

диагностицирането на диабетната невропатия.  

 Обяснението на този факт се корени предимно в исторически причини. До 

2014 г. в България имаше клинична пътека, посветена на болнично лечение на 

диабетната невропатия, която се изпълняваше в неврологичните отделения. 

Отделно от това реимбурсирането на медикаментите за перорално лечение на 

диабетна полиневропатия в амбулаторни условия и до днес е възможно само след 

консултация с невролог и дори след становище и протокол от университетска 

неврологична комисия.  

 

Втората част на нашето изследване е посветена на скрининга на 

пациентите с диабет за диабетна невропатия и нейните усложнения в 

условията на амбулаторната помощ, в частност – общата практика. 

 

Избраният от нас скринингов инструмент е Michigan Neuropathy Screening 

Instrument. Той е подходящ за работа в общата практика, съчетава анамнестична и 

клинична част и дава възможност за структуриране на поведението на ОПЛ при 

пациентите с диабет и диабетна невропатия по отношение на скрининг, 

диагностика и консултиране със специалист. 

 

На този етап това е първото подобно проучване, провеждано в 

България, сред амбулаторни пациенти с диабет, което обхваща значителен 

брой пациенти от всички 28 области на страната. 

Изследването установява честота на диабетната невропатия сред 

амбулаторни пациенти с диабет 20,4%. Този резултат показва „нативна“ картина 

на разпространението на диабетната невропатия у нас доколкото пациентите с 

диабет, включени в изследването, не са селектирани по никакъв критерий освен 

наличието на самия захарен диабет. 

Докладваната от нас честота очаквано се различава от данните на другите 

български автори, показани в литературния обзор, както поради различията в 

селекцията на пациентите, така и поради различните диагностични подходи за 

установяване на диабетната невропатия. 
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От анамнезата като най-чести оплаквания са идентифицирани болката в 

краката (63%) и влошаването на оплакванията нощем (58%). По отношение на 

позитивните сетивни симптоми – изтръпване, парене, хиперестезия (въпроси 1, 2, 

3, 5 и 6) честотата се колебае между 18 и 40% и съответства на повечето данни в 

литературата.  

Прави впечатление високата честота на оплакванията от болка. По 

литературни данни невропатната болка се среща средно в около 25% от 

пациентите с диабетна невропатия. В българско птоучване на Левтерова от 2018 г. 

авторите докладват още по-ниска честота на болезнената форма на невропатия -

13.2%.   

Нашите резултати показват значимо по-висока честота на болката при 

пациентите с диабет. В нашия инструмент обаче въпросът касае болка в общия 

смисъл, а не конкретно невропатна болка. Впросът е зададен към пациентите, 

които съобщават всяко оплакване от болка в краката независимо от вида й. 

 По отношение на клиничната част на MNSI в нашето изследване се използва 

модифицираният вариант, предложен от Michigan Diabetes Research and Training 

Center  [158],  при който в клиничната част е добавено изследване на протективната 

сетивност с монофиламент, а не класическият вариант, валидиран от Feldmann 

през 1994 г. Този вариант е предпочетен поради значимата роля на протективната 

сетивност като рисков фактор за възникване на улцерации на стъпалата. Доказано 

е, че комбинирането на монофиламент и камертон в рамките на клиничната част 

на MNSI показва по-добра диагностична стойност отколкото всеки от двата метода 

самостоятелно. Модифицираният вариант е използван и при друго проучване при 

над 2000 пациенти със захарен диабет тип 2, при което е търсена връзка между 

антигликемичната терапия и разпространението на диабетната невропатия.  

И при двете проучвания за гранична стойност (cut-off) на клиничната част е 

приет брой точки > 2 т.. При сравнително малък брой пациенти (n=242) 

проучването доказва, че комбинирането на монофиламент и камертон в рамките 

на клиничната част на MNSI показва по-добра диагностична стойност отколкото 

всеки от двата метода самостоятелно.  

В хода на изследването е проучен потенциала на MNSI като инструмент за 

скрининг и диагноза на ДПНП при българска популация пациенти с диабет.  

Валидираният по Feldman cut-off за анамнестичната част, който се определя 

като положителна, е ≥ 7 т.. Така въпросникът има твърде ниска чувствителност – 

едва 13%, макар и специфичността да е висока. Това ни мотивира да потърсим сред 

литературните данни проучвания, които предлагат друга гранична стойност, която 
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предоставя по-висока чувствителност на въпросника за откриването на пациентите 

с диабетна невропатия при прегледа. Подобно изследване е направено от Hermann 

в 2012 г. при над 1000 пациенти с тип 1 захарен диабет. Той предлага граница             

≥ 4 т., която подобрява чувствителността на въпросника за откриване на 

пациентите с диабетна невропатия от 13 на 40%. Rahman в Англия предлага като 

положителна да се счита всяка анамнеза с дори един отговор „ДА“, но поради 

твърде ниската специфичност при този cut-off, използването му не се препоръчва.    

Една от целите на нашето проучване е да се потърси гранична стойност за 

българската популация пациенти с диабет въз основа на анамнезата, която има 

най-висока чувствителност и специфичност за откриване на пациентите с 

положителен резултат от клиничния преглед. 

В нашето изследване при пациенти с диабет (без значение тип 1 или тип 2) 

границата от >5 точки се отчита с най-висока чувствителност и специфичност. При 

тази граница ние постигаме подобряване на чувствителността на  въпросника за 

откриване на пациентите с патологична находка от клиничния преглед от 13% на 

74% и специфичността – от 99% на 84% в сравнение с предложените от Feldman, 

но също така подобряване на чувствителността спрямо предложения (по-горе) cut-

off ≥ 4 по Hermann – фиг. 8. 

 

А: cut-off по Hermann (а) [156]           Б: cut-off в нашето изследване 

 
 
Фиг. 8. Сравнение на ROC кривите за определяне на cut-off стойност на въпросника по 

Hermann (А) и в нашето изследване (Б) 

 

Допълнително подобряване на възможностите на MNSI може да бъде 

постигнато от гледна точка на идентифициране на онези находки от анамнезата, 
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които статистически значимо корелират с патологична находка от клиничния 

преглед.  

В проучване от 2009 г. на Pop-Busui и колектив авторите търсят корелация 

между конкретни анамнестични данни и положителен резултат от клиничен 

преглед при използване на същия, както в нашето изследване, модифициран 

вариант на MNSI – с изследване на протективна сетивност.  Авторите установяват, 

че двата най-чувствителни въпроси са въпрос  9 („Казвал ли ви е вашият лекар, че 

имате диабетна невропатия“) и въпрос 4 („Имате ли мускулни крампи и 

схващания в крака си?“), а двата най-специфични са въпрос 15 („Имате ли 

ампутация на стъпалото или крака?“) и въпрос 6 („Усещате ли болка когато 

завивките на леглото ви докосват краката ви?“). 

В нашето изследване подходът е по-различен – търдят се онези данни от 

анамнезата, които насочват към значимо по-висок риск от улцерации по стъпалата. 

Мотивът е, че около 5% от пациентите под нашият cut-off  >5 т. за въпросника и 

около 8% от пациентите под cut-off ≥ 7 т. по Feldmann имат улцерации на стъпалата 

независимо, че са с „отрицателна“ анамнеза (има серизоен риск безсимптомните 

болни с ДН да останат неидентиференцирани, ако се разчита само на общия сбор 

на анамнестичната част на въпросника). 

Проучването идентифицира 5 симптоми от анамнезата, които корелират с 

наличието на улцерации по стъпалата. Най-значима е връзката с предишна 

улцерация на стъпалото, което е описано и в литературата като един от водещите 

рискови фактори за нова улцерация. 

Тези резултати дават възможност не само за преценка кои пациенти да 

бъдат подложени на клиничен преглед след снемане на анамнезата, но 

предоставят на ОПЛ лесен и много бърз начин за идентифициране на 

пациентите в риск от диабетно стъпало. 

 

 

7. ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧНИТЕ 

ГРИЖИ ЗА ПАЦИЕНТИТЕ С ДИАБЕТ В УСЛОВИЯТА НА 

ОБЩАТА ПРАКТИКА В БЪЛГАРИЯ 

 

Анализът на данните от настоящото проучване дават основание да се 

изведат важни препоръки, васочени към подобряване на дългосрочната грижа за 

пациентите с диабет в условията на първична медицинска помощ в България 
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7.1. Поведение и познания на ОПЛ при пациенти с диабет 

 

• Оранизиране на периодични обучителни модули по проблеми на диабета 

и неовите усложнения; 

• Въвежане и стимулиране на ОПЛ за провеждане на обучение на 

пациентите с диабет и диабетна невропатия за адекватна грижа за краката 

сред превантивните мерки; 

• Подобряване на интердисциплинарното сътрудничествто между ОПЛ, 

ендокринолог и невролог чрез периодични съвместни срещи – 

обучително модули  

 

7.2. Скрининг за диабетна невропатия и диабетно стъпало в 

ежедневната практика на ОПЛ 

 

• MNSI е подходящ инструмент за скрининг за диабетна невропатия в 

условия на общата практика и неговото въвеждане с двете му части с 

най-малко годишна честота би подобрило нивото на диагностициране на 

диабетната НП и на нейните усложнения, особено на улцерациите чрез 

сруктуриране на поведението на ОПЛ според резултата от анамнезата.  

• Пациентите с резултат на анамнезата >5 точки следва да бъдат прегледни 

веднага по протокола на клиничната част на инструмента и изпратени на 

консултация ако се налага. 

• Независино от резултата от анамнезата, пациентите с положителен 

отговор на анамнестичните въпроси: 

  

2 - «Имали ли сте някога пареща болка в краката?“     

3 - «Усещате ли краката си прекалено чувствителни на допир?“ 

4 - «Имате ли мускулни крампи или схващания на краката?“ 

8 - «Имали ли сте някога ранички / язвички на крака?“ 

15 - «Имате ли ампутация на част от стъпалото?“ 

 

да бъдат насочвани за преглед независимо от липсата на други оплаквания 

и/или отрицателен резултат от анамнезата. 
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8. ПРИНОСИ 

 

8.1. Научно-теоритични 

 

• Проведен е критичен анализ и са съпоставени наличните в България и в 

света публикации и проучвания по отношение на нагласите и 

поведението на ОПЛ за скрининг и превенция на хроничните усложнения 

при захарния диабет с акцент диабетната невропатия.  

• За първи път е анализирана реалната роля на ОПЛ в България за 

скрининг, диагностика и превенция на хроничните усложнения при 

захарния диабет и нуждите от дългосрочни грижи за тези пациенти в 

общата практика.  

• Идентифицирани са основните рискови фактори за усложнения на 

диабетната невропатия (улцерации, диабетно стъпало) и са очертани 

основните мерки за превенцията им.  

• Въз основа на критичен анализ на избрания инструментариум за 

скрининг на пациенти с диабет и диабетна невропатия е предложен нов 

количествен метод с повишена чувствителност за откриване на пациенти 

с ДПНП и нейните усложнения в ежедневната работа на ОПЛ в България.  

 

8.2. Научно-приложни 

 

• Настоящото проучване е първо с подобен дизайн и обхват в страната, 

което изучава нагласите и поведението на ОПЛ по отношение на 

пациентите с диабет и диабетна невропатия.  

• Изследването на нагласите и поведението на ОПЛ при захарен диабет 

очертава нуждата на ОПЛ от допълнителни обучителни мероприятия, 

касаещи хроничните усложнения на захарния диабет, както и нуждата от 

интердисциплинарно сътрудничество и споделяне на опит в екипа ОПЛ – 

ендокринолог – невролог. 

• Изследването е първо за България, в което се въвежда MNSI като 

скринингов инструмент за ранно откриване на ДПНП и нейните 

усложнения в условията на общата практика. 
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• Предложеният инструмент – MNSI е валидиран инструмент, подходящ за 

ежедневната работа в общата практика, който позволява не само 

диагностициране на ДПНП, но и структуриране на поведението на ОПЛ 

по отношение преглед на краката или специализирана консултация още 

на ниво анамнеза.  

• Установена е специфичен за българската популация cut-off стойност 

на използвания инструмент – MNIS, който предоставя по-добра 

чувствителност на въпросника за идентифициране на пациентите ДПНП. 

• Идентифицирани са данните от анамнезата, които се асоциират с по-

висок риск от развитие на улцерации по стъпалата (включително 

асимптомни), което предоставя възможност за ранно идентифициране и 

превенция на рисковите пациенти. 

• Проведен е обзорен анализ на диагностичните подходи и инструменти, 

подходящи за скрининг за ДПНП в общата практика. 
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9. НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ И СЪОБЩЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С 

ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

 

9.1. Научни публикации 

 

1. Николова, П., Деспотова-Толева, Л. Дългосрочни грижи за пациентите с диабет - как 

да ги предпазим от развитие на диабетно стъпало. Актуални аспекти на 

продължителните грижи и палиативната медицина. Пловдив, 2016, ISBN  978-619-189-

040-8   

2. Николова, П., Деспотова-Толева, Л. Недиагностицираната диабетна полиневропатия: 
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5. Nikolova, P., Despotova-Toleva, L. Michigan Neuropathy Screening Instrument for early 

detection of diabetic neuropathy - research on population of over 8000 diabetic patients in 

general practice in Bulgaria. IV International Trakya Family Medicine Congress Proceedings 

Book 21 - 25 March 2018, Balkan Congress Center, Edirne, Turkey: 264-266. 

6. Nikolova, P., Despotova-Toleva, L. Michigan Neuropathy Screening Instrument for early 

detection of diabetic neuropathy – research on population of over 8000 diabetic patients  in 

general practice in Bulgaria. Eurasian Journal of Family Medicine  2018, 7 (Suppl 1): 69. 

global impact factor - 0.435.  

7. Nikolova, P., Despotova-Toleva, L. Unawareness of diabetic neuropathy: monofilament 

testing as screening tool in general practice. Eurasian Journal of Family Medicine 2016, 5 
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9.2. Научни съобщения 
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участие, 30.10.2015 – 1.11.2015 г., гр. Хисаря (орална презентация).  

2. Николова, П., Деспотова-Толева, Л. Недиагностицираната диабетна 
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3. Nikolova, P., Despotova-Toleva, L.  Unawareness of diabetic neuropathy : 

monofilament testing as screening tool in general practice. In: 5th  International Trakya 

Family Medicine Congress 16 – 20 March, 2016, Edirne, Turkey (oral presentation).  

4. Nikolova, P., Despotova-Toleva, L.  Unawareness of diabetic neuropathy: 
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10. Резюме 

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНИ ГРИЖИ ЗА ПАЦИЕНТИ С ДИАБЕТ  

В ОБЩАТА ПРАКТИКА 

 

П. Николова 

Въведение: Диабетната полиневропатия (ДПНП) е сред най-честите инвалидизиращи 

усложнения на диабета и може да доведе до диабетно стъпало и ампутация. Загубата на 

сетивност на стъпалата е рисков фактор за прогресия на ДПНП към диабетно стъпало въпреки, 

че пациентите може да нямат никакви клинични оплаквания. Общопрактикуващите лекари 

(ОПЛ) са първата линия на здравна грижа при тези пациенти и имат голям потенциал за ранно 

откриване и превенция на ДПНП и усложненията ѝ.   

Цели: 1. Да се изучат познанията, нагласите и поведението на ОПЛ при пациенти с 

диабет и ДПНП на база на тяхната собствена преценка;  2. Да се подбере подходящ за общата 

практика скринингов инстриментариум за ранна диагноза на ДПНП и оценка на рисковите 

фактори за развитие на диабетно стъпало, както и потенциалът му за скрининг, диагностика и 

превенция на усложненията на ДПНП.   

Методи: Поведението и нагласите на ОПЛ са изследвани чрез специално изработен 

въпросник. За скрининг на пациентите с диабет и ДПНП е прилаган вариант на въпросника 

Michigan Neuropathy Screening Instrument (MNSI). Първата му част (анамнестичният 

въпросник) е попълван лично от пациентите, които след това преминават клиничен преглед по 

протокола на втората клинична част на въпросника. Провеждан е оглед, изследване на 

вибрационен усет, ахилови рефлекси и протективна сетивност с монофиламент. Диабетна 

невропатия се приема за налична при оценка >2 от клиничната част на MNSI.  

Резултати: 1. Нагласи  поведение на ОПЛ при пациенти с диабет и ДПНП. В 

изследването са включени 208 ОПЛ от територията на цялата страна (5% от реално 

практикуващите). 72% от запитаните считат, че са достатъчно запознати и квалифицирани да 

се грижат за пациенти с диабет и се чувстват уверени да ги консултират (78%). Участвалите 

ОПЛ декларират активно поведение при пациентите с диабет и ДПНП по отношение на 

скрининг и превенция (92%) и спазват препоръките за преглед на краката им веднъж годишно 

(78%). Независимо от това 98% от тях изказват нужда от допълнителни обучения за 

хроничните усложнения на диабета и не възприемат себе си като централна фигура в грижата 

за пациентите с диабет и ДПНП, независимо, че ги водят на диспансерен учет. 2. Скрининг на 

пациенти с диабет за ДПНП с MNSI. В изследването участват 8169 пациенти с диабет от 

всички 28 области на страната, включени въз основа само на критерия за диагностициран 

диабет (не са отчитани възраст, пол, вид и давност на диабета и др.). Лекарите, провеждащи 

скрининга, са ОПЛ (31%), ендокринолози (34%) и невролози (35%). Диабетна невропатия е 

установена при 20.1% от изследваните пациенти. Предложена е нова стойнсот за cut-off на 
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въпросника на MNSI  >5 точки, тъй като промяната на тази граница от ≥7т. на >5т. подобрява 

чувствителността на въпросника за ранно откриване на ДПНП  (от 13% на 74.7%). 

Идентифицирани са четири въпроса от анамнестичната част, които корелират с наличие на 

улцерации на стъпалата. Корелацията е най-силна при положителен отговор на въпроса 

„Имали ли сте някога ранички / язвички на на краката?”.   

Заключение: Българските ОПЛ се считат за достатъчно подготвени и уверени в 

грижата за пациенти с диабет и ДПНП. MNSI е валидиран, надежден и подходящ за скрининг и 

диагноза на ДПНП инструмент в общата практика. Промяната на граничната оценка на 

въпросника от ≥7 на > 5 подобрява чувствителността му за откриване на пациентите с ДПНП. 

Въпросникът позволява идентифициране на рискови диабетици за развитие на диабетно 

стъпало  
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Abstract 

 

LONG-TERM CARE FOR PATIENTS WITH DIABETES IN GENERAL PRACTICE 

 

P. Nikolova 

Background: Diabetic polyneuropathy (DPNP) is among most frequent and severe diabetic 

complications that can lead to foot ulcerations and amputations. Lost feet sensation is a risk factor for 

diabetic foot, although patients could not have any complains. General practitioners are the first line 

health care to these patients and they have big potential for early detection of diabetic neuropathy and 

prevention of its complications.   

Aim: 1. To reveal the level of knowledge, behaviour and attitude of Bulgarian general practitioners to 

diabetic neuropathy-patients according to their own perception. 2. To identify a screening instrument, 

suitable for everyday work in primary care, that can detect early enough not only diabetic neuropathy, 

but also risk factors of developing diabetic foot as wel as its potential of screening, diagnostic and 

prevention of complications of diabetic neuropathy.   

Methods: Behaviour and attitude of general practitioners to diabetic neuropathy- patients was studied 

via specially designed questionnaire. Michigan Neuropathy Screening Instrument (MNSI) was chosen 

for the screening of diabetic patients for diabetic neuropathy. The questionnaire  (anamnesis) was 

filled by the patients themselves and after that they underwent clinical examination – second part of 

MNSI. Monofilament testing of protective sensation in addition to vibration perception (tuning fork), 

ankle reflex testing, foot-appearance and presence of foot ulcerations were investigated. Diabetic 

neuropathy was considered if  >2 points from clinical examination were achieved.  

Results: 1. Behaviour and attitude of general practitioners to DPNP patients. 208 general 

practitioners (5% from total amount of general practitioners in Bulgaria) from all regions of the 

country were enrolled. 72% from participating GPs feel qualified about DPNP and confident enough 

when consulting patients with diabetes and DPNP in primary care (78%). GPs also declare active 

approach to screening and prevention of DPNP (92%) and stick  to guidelines for feet check every 

year - 78%. Nevertheless 98% from asked GPs declare a need for further trainings for diabetic 

neuropathy in primary care and do not see themselves as central figure in diabetic patients care, 

although most of these patients are under their dispensary.  2. Screening of diabetic patients with 

MNSI.  Total of 8169 diabetic patients from all 28 regions pf Bulgaria were screened. The only 

criterion for selection was diagnosis diabetes mellitus. No additional data were collected (such as age, 

type and duration of diabetes etc.). Doctors, participating in the study, were GPs (31%), 

endocrinologists (34%) and neurologists (35%). Diabetic neuropathy was found in 20.1% from 

diabetic patients screened. New cut-off value – score of  >5 points was defined for questionnaire. This 

change of scoring from ≥7 to >5 led to increase of sensitivity of the questionnaire to identify patients 

with potential DPNP from 13% to 74.7%. Four questions from questionnaire were found to 
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significantly correlate (p<0.05) with presence of ulcerations of feet. The strongest correlation was 

pointed for answer “YES” to question “Have you ever had an open sour on your feet?”.   

Conclusions: Bulgarian GPs feel themselves qualified and confident enough for their role in long 

term care for patients with diabetes in general practice. MNSI is validated, reliable and easy to 

perform in primary care for screening and diagnosis of DPNP. Changing the cut-off for the 

questionnaire from score ≥7 to > 5 improves sensitivity of questionnaire to identify patients with 

DPNP.  Questionnaire can be also used to detect patients at higher risk of foot ulcerations. 

 


