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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЦЕДУРА

Представям становището си като член на Научното жури, назначено със заповед № 
2827/02.11.2021 г. и видоизменено със заповед 27/12.01.2022 г. на Ректора на 
Тракийски университет-Стара Загора -  доц. Д. Ярков и решението на Факултетния 
съвет на Медицински факултет (протокол № 8/27.10.2021 г.), касаещи процедура за 
защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен 
„Доктор“ на д-р Павлина Николаева Николова- редовен докторант, отчислена с 
право на защита по докторска програма „Обща медицина”, професионално 
направление 7.1 „Медицина”, област на виеше образование: 7. Здравеопазване и 
спорткъм I Катедра „Вътрешни болести и обща медицина” на Медицински 
факултет, Тракийски университет-Стара Загора с научен ръководител проф. д-р 
Любима Деспотова-Толева, дм. Дисертационният труд е насочен за публична 
защита с решение на разширения катедрен съвет към I Катедра „Вътрешни болести 
и обща медицина” -  МФ, Тракийски университет -  Стара Загора.

1



КАРИЕРЕН ПРОФИЛ НА ДОКТОРАНТА

Д-р Павлина Николаева Николова завършва медицина в МУ-София през 2002 г. В 
периода 2003 - 2007 г. специализира вътрешни болести в Катедрата по вътрешни 
болести, Медицински Факултет на МУ-София в УМБАЛ "Александровска", 
УМБАЛ „Св. Иван Рилски” и СБАЛББ „Св. София”.

За същия период 2004-2007 г. Д-р Николова работи като лекар - началник на 
служба по трудова медицина в МЦ "Св. Георги" - София. От 2007 г. работи за 
Woerwag Pharma Bulgaria като медицински представител, старши медицински 
представител и продуктов мениджър ендокринология и неврология.

Д-р Павлина Николова придобива втора магистърска степен през 2004 г. -  по 
маркетинг в УНСС -  София, има някои допълнителни квалификации в областта 
на трудовата медицина и здравето и безопасността при работа, медицински 
маркетинг, обществено здраве, ефективна бизнес комуникация и др.

Чужди езици: английски и руски

Други квалификации: много добри компютърни умения.

АКТУАЛНОСТ НА ТЕМАТА

Захарнит диабет (ЗД) е едно от социално най-значимите заболявания поради (1) 
добиващото характер на пандемия разпространение -  понастоящем около 537 
милиона души по света с перспектива след 20 г. да бъдат над 700 милиона; (2) 
тежко отражение върху здравето -  намалена очаквана продължителност на живота 
и инвалидизация; (3) колосални финансови разходи. Тези неблагополучия са 
свързани преди всичко с диабетните усложнения. На международните диабетни 
форуми все по-голямо внимание се обръща на превенцията на диабета и неговите 
усложнения още в предиабетния етап, а по-късно в еволюцията на заболяването - 
на ранната им диагноза и навременно лечение. Забавянето на развитието им може 
да се постигне при подготвеност на медицинските специалисти и ранна 
диагностика на рисковите фактори или вече наличните усложнения. У нас най- 
голяма роля при диагностиката на диабета и усложненията му е отредена за общо- 
практикуващите лекари. Тяхната информираност е от критично значение за 
намаляване на тежестта на диабета за отделния пациент и обществото като цяло.

Диабетната невропатия (ДН) е най-многоликото в клиничен аспект, сложно в 
патогенетичнните си механизми и трудно за лечение усложнение на захарния
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диабет. Данните за честотата на ДН варират значително -  от 10 до 90%, което се 
дължи на различната възраст, давност на диабета и използван метод за 
диагностициране на ДН в изследваните популации. Информацията за честотата на 
ДН у нас е малко и произлиза преди всичко от преселектирани контингенти.

Дисертационният труд на д-р Николова е посветен на захарния диабет и неговите 
усложнения, с фокус върху диабетната невропатия. Тя изследва информираността 
на ОПЛ по отношение на диабета и усложненията му. Освен това провежда много 
голямо за мащабите на страната ни проучване за диабетна невропатия и 
възможностите за нейното диагностициране с достъпен световно-валидиран 
инструмент.

Въз основа на казаното за значението на захарния диабет и усложненията му 
считам, че темата на дисертационния труд е много актуална не само за 
България но и в международен мащаб.

СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

Той е написан на 116 страници, в които са включени 11 цветни фигури, 20 таблици, 
7 графики и 2 приложения. Съдържанието включва: литературен обзор (41стр.); 
цел и задачи (1); инструменти, материали и методи (6); резултати (28); изводи (2); 
обсъждане (6); препоръки (1); приноси (2); резюме на български и английски език 
(4); приложения (6); научни публикации и съобщения (2) и библиография, която 
съдържа 166 литературни източника, от които 5 са на кирилица и 161- на латиница.

ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР

Ядро на литературния обзор е диабетната невропатия (ДН). Разгледана е 
епидемиологията, като е направен много добър анализ на българските студии до 
момента. Представени са стегнато патогенезата, класификацията и клиничната 
картина на различните форми ДН, рисковите фактори и развитието на диабетното 
стъпало. Акцентът е поставен върху методите на диагностика, като авторката 
аргументирано обосновава защо по-нататък в изследването си ще използва именно 
MichiganNeuropathyScreeninglnstrument (MNSI). Д-р Николова анализира и ролята 
на ОПЛ при диагностицирането на диабетните усложнения и специално на ДН.

Може да се обобщи, че в литературния обзор е коректно представено 
съвременното ниво на познание по всички въпроси, върху чиито отговор
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дисертантката съсредоточава по-нататък научно-изследователската си 
работа. Научният език е лаконичен и точен, без излишно многословие, но 
достатъчно изчерпателен. Въз основа на направените изводи за наличната и 
липсващата информация в литературата д-р Николова формулира своята

ЦЕЛ

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.

Дисертантката си поставя съответните ЗАДАЧИ за реализацията на тези цели.

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.

2. Да се идентифицира подходящ инструментариум за ранен скриринг на ДН чрез:
2.1. Създаване на въпросник за изучаване и анализ на нагласите и поведението 

на ОПЛ във връзка с проблема;
2.2. Идентифициране, адаптиране и апробиране на скринингов инструмент за 

диабетна невропатия и нейните усложнения за нуждите на амбулаторната 
практика при болни със ЗД;

2.3. Анализ на получените данни чрез подходящи статистически методи;
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.

Обобщавайки казаното, целта, която си поставя докторантката логично 
произлиза от направения литературен обзор, а задачите са адекватно 
формулирани, за да се постигне реализация на поставената цел.

ИНСТРУМЕНТИ, МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

Дисертационният труд е базиран на две проучвания.
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1. Оценка на нагласите и поведението на ОПЛ по отношение дългосрочните 
грижи за пациентите с диабет и диабетна невропатия. За нуждите на това 
изследване тя е изготвилавъпросник, включващ 50 въпроса, групирани в 
няколко модула, за изучаването на нагласите и поведението на ОПЛ по 
отношение на скрининга на пациентите с диабет за диабетна невропатия и 
нейните усложнения. Въпросникът е предоставен за попълване от ОПЛ на 
територията на цялата страна в периода февруари -  юни 2015 г, като не е 
правена предварителна селекция на анкетираните лекари по никакъв критерий. 
Годни за обработка и включени в поручването са общо 208 въпросници.

2. Скрининг на пациенти с диабет за диабетна невропатия и нейните 
усложнения с избрания от данните в литературния обзор инструмент. В 
проучването са включени като изпълнители на изследванията 
общопрактикуващи лекари, ендокринолози и невролози от цялата страна. 
Участвалите лекари не са селектирани по допълнителни критерии 
(професионален опит, местонахождение и размер на практиката, възраст и т.н.). 
Единствен критерий за включване на пациентите в проучването е наличието на 
захарен диабет -участие е предложено на всички пациенти с потвърдена 
диагноза захарен диабет. 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, преглеждани от 
ендокринолог и невролог, са насочени за този преглед също от техния ОПЛ. В 
периода септември 2016 -  март 2017 г. в изследването са включени над 9000 
пациенти със захарен диабет от цялата страна. Годни за обработка -  изцяло 
попълнени с анамнестичната и клинина част на 
MichiganNeuropathyScreeninglnstrument във всичките компоненти са 8169 
бланки, които са включени в проучването и обработени в последствие. Този 
брой участници, провеждането практически в цялата страна и липсата на 
предварителен подбор правят тази студия много ценна и различна от всички 
останали с популационна преселекция. Липсата на сезитивни лични данни на 
пациентите в известна степен ограничава възможностите за последващи 
поданализи, но независимо от това работата дава общо впечатление за проблема 
„диабетна невропатия” у нас.

Може да се обобщи, че използваните методи (въпросник и MNSI)ca разумно 
избрани за поставените цели на дисертационния труд и са достатъчно 
подходящи, за да могат да дадат убедително решение на поставените задачи. 
Статистическите методи осигуряват възможност за обработка на огромния 
масив от данни. Работата би спечелила от по-детайлното им описание.
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РЕЗУЛТАТИ

Те са представени много стегнато и компактно. Изложените резултати показват 
разминаване между субективната оценка на лекарите за степента им на 
информираност и декларираната от тях подчертана нужда от допълнително 
обучение по проблемите на диабетните усложнения и специално ДН. Освен това се 
очертава дисонанс между осъзнатата нужда от превантивни мерки за превенция на 
диабетното стъпало и недостатъчния процент на реалните прегледи на краката. Със 
своите наблюдения д-р Николова поставя изключително важни за съвременната 
медицина и в частност общата медицина въпроси за клиничната инерция, загубата 
на информация и практическа активност в прехода от международните и 
националните медицински препоръки за поведение към ежедневната клинична 
практика. Със сигурност има допълнителна информация, която може да бъде 
екстрахирана от базите данни и да обогати работата.

В първото по рода си у нас голямо скринингово проучване с MNSIcpefl ОПЛ, 
ендокринолози и невролози д-р Николова стратифицира симптомите и признаците 
за диабетна невропатия на пациентите по честота, което е важно и насочващо от 
практическа гледна точка. Резултатите недвусмислено подчертават необходимостта 
от физикален преглед на стъпалата, който включва и изследване с прости, ефтини и 
достъпни инструменти за качествен или полуколичествен анализ на различните 
сетивни модалности, които се засягат асинхронно. Такава комплексна 
анамнестично-физикално-инструментална оценка гарантира минимални 
диагностични пропуски в ежедневната клинична практика. Липсата на такъв 
холистичен професионален подход, довел до обозначаване на диабетното стъпало 
като „Пепеляшката в ендокринологията”, води до повишен риск от улцерация и 
ампутация. Адекватните грижи за краката на хората с диабет водят до 50% 
намаление на риска за ампутация.

Дисертантката прави важни в практически аспект изводи за субективната оценка на 
пациентите за състоянието им от една страна и реалното физикално изследване от 
друга. Много съществено е ранкирането по предиктивна значимост за улцерация 
или ампутация на въпросите от анамнестичната част на MNSI. Д-р Николова 
получава интресни резултати, които поставят на преоценка дискриминативните 
нива за анамнестичната част на MNSI, получени от други автори. Тя предлага cut
off стойността да бъде намалена от >7 на >5, което увеличавачувствителността на 
въпросника за улавянето на пациенти с потенциална диабетна невропатия и 
намаляват броя на пациентите, които биха останали неидентифицирани.

б



Обобщавайки резултатите -  те са т еорет ичноклинично - и социално 
значими. Представени са обективно и статистически коректно и са 
наследени подходящо.

ОБСЪЖДАНЕ

На базата на демографския профил на включените в дисертацията лекари, в 
обсъждането си д-р Николова адресира критично важни въпроси за специалността 
„Обща медицина”, в докторската програма на която се защитава дисертационния й 
труд. Драматичното намаление на броя на ОПЛ, които по последни данни вече са 
под 4 000 души и с неблагоприятен възрастов състав, неминуемо води към по- 
голямото натоварване в амбулаторната мрежа и към все по-малка времева 
възможност за адекватни грижи за краката на пациентите с диабет, което в крайна 
сметка рефлектира в инвалидизация и по-големи разходи за обществото. Тази 
тревожна тенденция добавя важен елемент на социална ангажираност и 
перспективно мислене в облика на дисертантката и нейната работа.

Д-р Николова търси и излага причините за различията на своите резултати за 
честотата на диабетната невропатия от тези на други проучвания у нас и в чужбина, 
които най-често са проведени върху селектиран контингент от по-тежки случаи в 
болнична обстановка и диагностицирани с полуколичествени и във висок процент 
-  количествени неврологични методи. Считам, че изследването на неподбрана 
полулация е едно от сериозните достойнства на тази дисертационна работа.

Направените ИЗВОДИ реалистично отразяват проведените изследвания и 
получените резултати.

Считам отправените ПРЕПОРЪКИ за особено полезни за клиничната практика. Те 
касаят необходимостта от структурирано обучение на ОПЛ в областта на 
диабетните усложнения и конкретно на диабетната невропатия като патогенетична 
основа за развитие на диабетното стъпало. Препоръките за MNSI-базирания подход 
при амбулаторен скрининг за невропатия в анамнестичен и инструментален план 
биха спомогнали за ранна детекция и насочване към ранна специализирана 
неврологична диагноза и лечение на диабетната невропатия.

Съгласен съм с формулираните ПРИНОСИ на дисертационния труд, като го 
считам за задълбочено изследване в областта на диабетната невропатия.

По дисертационния труд са направени 7 ПУБЛИКАЦИИ (5 в пълен текст и 2 
резюмета), като 2 от публикациите в пълен текст са в чужбина. Проведени са 8
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участия в научни форуми, от които 4 в чужбина. Прави впечатление, че във всички 
научни трудове д-р Николова е първи автор.

АВТОРЕФЕРАТЪТ правилно и в достатъчна степен отразява проведените 
изследвания и получените резултати.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Считам, че дисертацията на д-р Павлина Николова е един завършен научен труд, 
изграден от голям обем изследвания, представляващи оригинални 
приноси.Получените резултати потвърждават способността на дисертантката за 
активна самостоятелна творческа научно-изследователска работа иотговарят на 
изискванията за Закона за развитие на академичния състав в Република България, 
Правилника за неговото прилагане и Правилника за придобиване на ОНС „доктор“ 
в ТУ-Стара Загора. Всичко това ми дава основание да дам положителна оценка 
за качествата на дисертационния труд и да препоръчам на уважаемото 
Научно жури да гласува за присъждане на образователната и научна степен 
„Доктор по медицина” на д-р Павлина Николаева Николова по научна 
специалност „Обща медицина”, в област на виеше образование: 7.
Здравеопазване и спорт в професионално направление: 7.1. Медицина

_____  Г '  _

26.01.2022 г. Проф. 3.Каменов
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STATEMENT
From Prof. Zdravko Asenov Kamenov, MD, PhD, DMSc,

Scientific specialty: Endocrinology; Internal Medicine 

Department of Internal Medicine,

Faculty of Medicine, Medical University - Sofia 

Head of the Clinic of Endocrinology, University Hospital "Alexandrovska"

about

dissertation for the award of educational and scientific degree "DoctorM(PhD) 

in the scientific specialty "General Medicine" 

at the Medical Faculty of the Thracian University - Stara Zagora 

of full-time doctoral student Dr. Pavlina Nikolaeva Nikolova 

topic: ’’Long-term care for patients with diabetes in general practice” 

Scientific supervisor: Prof Dr. Lyubima Despotova-Toleva, Ph.D.

PROCEDURE INFORMATION

I present this statement as a member of the Scientific Jury, appointed by order № 
2827/02.11.2021 and amended by order 27/12.01.2022 of the Rector of the Thracian 
University-Stara Zagora - Assoc. Prof. D. Yarkov and the decision of the Faculty Council 
of the Faculty of Medicine (Minutes № 8/27.10.2021), concerning the procedure for 
defense of a dissertation for awarding educational and scientific degree "Doctor" (PhD) 
of Dr. Pavlina Nikolaeva Nikolova - full-time doctoral student, deducted with the right to 
defend under the doctoral program "General Medicine", professional field 7.1 
"Medicine", field of higher education: 7. Health and Sports at the I Department of 
"Internal Medicine and General Medicine" of the Faculty of Medicine, Thracian 
University - Stara Zagora with scientific supervisor Prof. Dr. Lyubima Despotova- 
Toleva, Ph.D. The dissertation is aimed at public defense by decision of the Extended 
Department Council at the I Department of Internal Medicine and General Medicine - 
Faculty of Medicine, Thracian University - Stara Zagora.
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CAREER PROFILE OF DOCTORAL STUDENT

Dr. Pavlina Nikolaeva Nikolova graduated in Medicine at the Medical University of 
Sofia in 2002. During period 2003 -  2007 she specializes internal diseases at the 
Department of Internal Medicine, Medical Faculty of Medical University of Sofia in 
University Hospital “Alexandrovska”, University Hospital “St. Ivan Rilski” and 
SBALBB“ St. Sofia”.

For the same period 2004-2007 Dr. Nikolova works as a doctor - head of the 
occupational medicine service at the Medical Center "St. Georgi”- Sofia. Since 2007 she 
is working for Woerwag Pharma GmbH & Co.KG as a medical representative, senior 
medical representative and product manager Endocrinology and Neurology.

Dr. Pavlina Nikolova obtained second master’s degree in Marketing in 2004 at the 
University of National and World Economy -  Sofia. She has some additional 
qualifications in the field of occupational medicine and health and safety at work, 
medical marketing, public health, effective business-communication, etc.

Foreign languages: English and Russian

Other skills: very good computer skills.

RELEVANCE OF THE TOPIC OF DISSERTATION

Diabetes mellitus (DM) is one of the most socially significant diseases due to (1) the 
growing pandemic spread - currently about 537 million people worldwide have diabetes 
and it is expected this number to reach over 700 million in 20 years; (2) severe effects on 
health - reduced life expectancy and disability; (3) colossal financial costs. These 
negative impacts are mainly consequences of the complications of diabetes itself. At 
international diabetes forums, more and more attention is paid to the prevention of 
diabetes and its complications at the pre-diabetic stage, and later in the evolution of the 
disease - to their early diagnosis and timely treatment. Delaying the development of 
diabetic complications can be achieved via training of medical professionals and early 
detection of risk factors or diagnosis of already existing complications. In our country, 
the central role in the diagnosis of diabetes and its complications is assigned to general 
practitioners. Their awareness and knowledge is critical for reducing the severity of 
diabetes for the individual patient as well as for the society as a whole.

Diabetic neuropathy (DN) is the most clinically diverse, complex in its pathogenetic 
mechanisms and difficult to treat complication of diabetes mellitus. Data on the incidence
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of DN vary significantly - from 10 to 90%, due to different age of patients, duration of 
diabetes and the diagnostic method, used to identify DN in the studied populations. The 
information about the prevalence of DN in our country is scarce and comes primarily 
from pre-selected populations.

The dissertation of Dr. Nikolova is dedicated to diabetes mellitus and its complications, 
with a focus on diabetic neuropathy. It examines GPs' awareness of diabetes and its 
complications. Besides this, Dr. Nikolova is conducting a very large-scale study (for the 
Bulgarian population) of diabetic neuropathy and the potential for its diagnosis with an 
affordable, easy to use world-validated instrument.

Based on the above facts about the importance o f diabetes and its complications, /  
believe that the topic o f the dissertation is very relevant not only for Bulgaria but also 
in ter nation ally.

STRUCTURE OF THE DISSERTATION

The dissertation consists of 116 pages and includes 11 color figures, 20 tables, 7 graphics 
and 2 applications. The content includes: literature review (41 pages); purpose and tasks 
(1); tools, materials and methods (6); results (28); conclusions (2); discussion (6); 
recommendations (1); contributions (2); summary in Bulgarian and English (4); 
applications (6); scientific publications and announcements (2) and a bibliography 
containing 166 literature sources - 5 in Cyrillic and 161 in English.

LITERATURE REVIEW

The main focus of the literature review is diabetic neuropathy (DN). The epidemiology is 
considered, and a very good analysis of the Bulgarian studies available so far is made. 
The pathogenesis, classification and clinical manifestation of the various forms of DN, 
risk factors and the development of diabetic foot are also presented. The emphasis is on 
diagnostic methods, and the author justifies why she uses the Michigan Neuropathy 
Screening Instrument (MNSI) in her research. Dr. Nikolova also analyzes the role of GPs 
in the diagnosis of diabetic complications and especially DN.

As a summary: the literature review presents correctly the current level o f knowledge 
on all issues, the answer to which the dissertant further focuses her research work on. 
Scientific language is concise and precise, without unnecessary verbosity, but
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comprehensive enough. Based on the conclusions made about the available and 
missing information in the literature, Dr. Nikolova formulates her

GOAL

The aim of the present scientific work is to study and evaluate the attitude and behavior 
of general practitioners regarding the follow-up and long-term care of patients with 
diabetes and diabetic neuropathy in primary outpatient care, as well as the possibilities of 
using appropriate diagnostic tools, suitable for outpatient diabetes screening for diabetic 
neuropathy.

The dissertation student sets the TASKS, that are appropriate for the realization of the 
above goals.

1. To present and analyze the current knowledge and practice in Bulgaria regarding the 
professional training and behavior of GPs in patients with diabetes and diabetic 
neuropathy.

2. To identify appropriate tools for early screening of DN through:
2.1. Creation of a questionnaire for studying and analyzing the attitude and behavior 

of GPs in relation to the problem;
2.2. Identification, adaptation and testing of a screening tool for diabetic neuropathy 

and its complications, suitable for patients with diabetesforthe needs of 
outpatient primary practice;

2.3. Analysis of the data, obtained during the research by appropriate statistical 
methods

2.4. Formulation of proposals to improve the follow-up of patients with diabetes and 
diabetic neuropathy in outpatientgeneral practice in order to early identify the 
risk of diabetic foot with development of ulcerations and amputation of feet.

Summarizing the above, the goal set by the doctoral student, derives logically from the 
literature review, and the tasks are adequately formulated in order to achieve the goal.

TOOLS, MATERIAL AND METHODS

The dissertation is based on two studies.

1. Evaluation of GPs’ attitude and behavior towards long-term care for patients 
with diabetes and diabetic neuropathy. For the purpose of this study, an original 
questionnaire is created by the doctoral student. It includes 50 questions, grouped in 
several modules, aimed to study the attitude and behavior of GPs regarding the
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screening of patients with diabetes for diabetic neuropathy and its complications. The 
questionnaire was offered to be filled by GPs throughout the entire territory of the 
country in the period February - June 2015. No preliminary selection of the surveyed 
doctors was made by any criteria. A total of 208 questionnaires completely filled and 
are suitable for further processing and finally included in the research.

2. Screening of patients with diabetes for diabetic neuropathy and its complications 
with the tool, chosen on the basis of the data in the literature review. General 
practitioners, endocrinologists and neurologists from all over the country were 
included in the study as executors of the research. The participating doctors were not 
selected according to additional criteria (professional experience, location and size of 
practice, age, etc.). The only criterion for inclusion of patients in the study was 
diabetes mellitus - participation is offered to all patients with a confirmed diagnosis of 
diabetes mellitus. No preliminaiy selection was made according to any other criteria 
(type of diabetes, age, age, sex, glycemic control). Patients from all over the country 
(all 28 districts) are included. Between September 2016 and March 2017, more than 
9,000 patients with diabetes from all over the country were included in the study. 
Suitable for processing -  with fully completed both the anamnestic and clinical part of 
the Michigan Neuropathy Screening Instrument in all components are 8169 forms, 
which are included in the study and further processed. This huge number of 
participants, involvement of practically all regions of the country and the lack of pre
selection make this study valuable and different from all others, published before, that 
have population preselection.The lack of sensitive personal data of patients limits the 
possibilities for further sub-analyzes to some extent, but nevertheless the work gives a 
general impression of the problem of "diabetic neuropathy" in our country.

It can be summarized that the methods used (original questionnaire and MNSI) are 
reasonably chosen to meet the objectives o f the dissertation and are appropriate 
enough to give a convincing solution to the objectives set by the author. Statistical 
methods are also appropriate for processing the huge amount o f data obtained. It 
would be beneficial if  they were described in more details.

RESULTS

The results are presented in a very concise and compact way. They show a discrepancy 
between the subjective assessment of doctors for their own level of awareness from one 
hand, and the declaration of need for additional training on the problems of diabetic 
complications and especially DN from the other hand. In addition, there is a discrepancy 
also between the perceived need for preventive measures to prevent diabetic foot and the 
insufficient percentage of actual foot examinations. With her observations Dr. Nikolova
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raises some questions, which are extremely important for modern medicine and in 
particular for general medicine - the issue of “clinical inertia”, loss of information and 
practical activity during the transition from international and national medical guidelines 
to daily clinical practice -  “lost in translation”. There is of course additional information 
that can be extracted from the databases, that could enrich the scientific work.

In this first of its kind large-scale screening study for DN with MNSI among GPs, 
endocrinologists and neurologists, Dr. Nikolova stratifies the symptoms and signs of 
diabetic neuropathy in patients by their frequency, which is important and guiding from a 
practical point of view. The results strongly emphasize the need for a physical 
examination of the feet, which includes evaluation with simple, inexpensive easy to use 
and affordable tools for qualitative or semi-quantitative assessment of the various sensory 
modalities that are affected asynchronously. Such a complex anamnestic-physical- 
instrumental assessment guarantees minimal diagnostic gaps in everyday clinical 
practice. The lack of such a holistic professional approach, which has led to the 
designation of the diabetic foot as "The Cinderella in endocrinology", leads to an 
increased risk of ulceration and amputation. Adequate foot care for people with diabetes 
could lead to reduction in the risk of amputation by 50%.

The doctoral student draws important conclusions from practical point of view for the 
subjective assessment of patients for their condition on the one hand and the results of 
actual physical examination of their feet on the other hand. The ranking of of questions 
from the anamnestic part of the MNSI for their predictive significance for ulceration or 
amputation is very important. Dr. Nikolova receives interesting results that re-evaluate 
the discriminatory levels for the anamnestic part of the MNSI reported by other authors. 
It proposes to reduce the cut-off value from >7 to > 5, which increases the sensitivity of 
the questionnaire for capturing patients with potential diabetic neuropathy and reduces 
the number of patients who would remain undetected.

Summarizing the results - they are theoretically, clinically and socially significant. 
They are presented objectively and statistically correct manner and are properly 
illustrated.

DISCUSSION

Based on the demographic profile of the doctors included in the research in her 
discussion, Dr. Nikolova addressed critical issues for the current state of specialty 
"General Medicine", in the doctoral program of which her dissertation is going to be 
defended. The dramatic reduction in the number of GPs, which according to the latest
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data are already far below 4,000 and with an unfavorable age profile, logically leads to a 
greater load on the outpatient care and less and less time for adequate foot care for 
patients with diabetes. All this finally reflects in disability and higher costs to the society. 
Showing this disturbing tendency adds an important element of social engagement and 
perspective thinking in the scientific work of the dissertation student.

Dr. Nikolova evaluates and explains the reasons for the differences in her results on the 
incidence of diabetic neuropathy from those of other studies in our country and abroad, 
which are most often conducted on a selected contingent of more severe cases in a 
hospital setting and diagnosed with semi-quantitative and in a high percentage - 
quantitative neurological methods. I strongly believe that the study of unselected 
population is one of the major merits of this dissertation.

The CONCLUSIONS reflect realistically the research and the its results.

I consider the RECOMMENDATIONS as especially useful for clinical practice. They 
address the need for structured training of GPs in the field of diabetic complications and 
specifically diabetic neuropathy as a pathogenetic basis for the development of diabetic 
foot. Recommendations for an anamnestic and instrumental approach to MNSI-based 
outpatient screening for neuropathy would help in early detection and referral to early 
specialized neurological diagnosis and treatment of diabetic neuropathy.

I agree with the CONTRIBUTIONS of the dissertation as they are formulated by the 
doctoral student, considering the dissertation as an in-depth study in the field of diabetic 
neuropathy.

7 PUBLICATIONS are made on the dissertation -  5 full text publucations and 2 
abstracts. 2 of full text publications are made abroad. 8 participations in scientific forums 
are done, 4 of which are abroad. It shall be noted, that in all scientific works Dr. Nikolova 
is the first author.

The ABSTRACT correctly and sufficiently reflects the conducted research and the 
obtained results.

IN CONCLUSION

I believe that the dissertation of Dr. Pavlina Nikolova is a completed scientific work, 
based on a large amount of research, which represents original contribution. The results, 
obtained during research, confirm the ability of the dissertational student for active, 
independent, creative research work and meet the requirements of the Law for
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Development of Academic Staff in the Republic of Bulgaria, the Regulations for its 
implementation and the Regulations for acquiring educational and scientific degree 
"Doctor" at Thrakian University-Stara Zagora. All this gives me reason to give a 
positive assessment of the dissertation and to kindly recommend to the honorable 
Scientific Jury to vote for the awarding the educational and scientific degree 
’’Doctor of Medicine” of Dr. Pavlina Nikolaeva Nikolova in "General Medicine”, 
field of higher education: 7. Healthcare and sports in the professional field: 7.1. 
Medicine

26 .01.2022 Prof. Dr. Z.Kamenov

8


