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1. Общо представяне на процедурата и докторанта

Представени за оценка на хартиен и електронен носител са дисертационен труд и автореферат, 
лично дело на д-р Павлина Николаева Николова във връзка с докторска програма по обща медицина 
за присждане на научна и образователна степен „доктор". Представените документи отговарят на 
изискванията на Закона за развитие на академичния състав и Правилника за неговото приложение, 
както и на Правилника за развитието на академичния състав в Тракийски университет. Освен дисер
тационния труд и авторефератът са налице и следните документи:

-  Заявление до Ректора на ТрУ Стара Загора за разкриване на процедурата за защита на дисер
тационен труд

-  автобиография в европейски формат с подпис на докторанта
-  нотариално заверено копие от диплома за виеше образование
-  заповеди за записване в докторантура, за отчисляване с право на защита
-  заповед за провеждане на изпит от индивидуалния план и съответен протокол за издържан 

изпит или докторантски минимум по специалността
-  протокол от катедрен съвет за предварително обсъждане на дисертацонния труд и взетите 

решения за разкриване на процедура и за състав на научно жури
-  дисертационен труд
-  автореферат
-  списък на научните публикации по темата на дисертацията
-  копия на научните публикации
-  декларация за оригиналност и достоверност на приложените документи
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други документи, свързани с хода на процедурата

Представени са също и 7 пълнотекстови публикации -  3 на български и 4 на английски език в 
наши и чужди научни издания и презентации, свързани с участия в 8 научни форуми.

2. Биографични данни за докторанта

Д-р Павлина Николаева Николова е родена на 28.06.1979 г.. Завършва медицина в МУ София 
през 2002 г.. От 2003-2007 година е зачислена за специализация по вътрешни болести към Катедра по 
вътрешни болести на медицински факултет към МУ София и специализира в УМБАЛ Алекансровска, 
УМ БАЛ „Св. Иван Рилски" и СБАЛББ „Св. София". Успоредно с това от 2004 г. работи като лекар -  за
веждащ служба по трудова медицина в МЦ „Св. Георги" -  София. От август 2007г. до момента работи 
в българския клон на фармацевтичната компания Woerwag Pharma като преминава през позициите 
медицински представител, старши медицински представител и продуктов мениджър „Ендокриноло
гия и неврология".

През 2014г. д-р Николова придобива втора магистърска степен - по специалността „Маркетинг" 
в Университета за национално и световно стопанство -  София. Притежава редица допълнителни 
квалификации в областта натрудовата медицина, медицински маркетинг, обществено здраве, ефек
тивна бизнес-комуникация и др. Владее английски и руски език. Притежава компютърна грамотност. 
Член е на Български лекарски съюз.

3. Актуалност на тематиката

Захарният диабет (ЗД) е едно от най-разпространените заболявания в световен мащаб. По 
данни на International Diabetes Federation през 2019 г. 463млн. човека в света са имали диабет, а 
прогнозираният за 2045 г. брой е 700 млн.. Дългосрочните усложнения на диабета (микро и макро- 
васкуларни) могат да доведат до сериозно влошаване качеството на живот, трайна инвалидизация и 
смърт ако не бъдат навреме диагностицирани и лекувани. Наличието на възможности за съвременно 
лечение на диабета и неговите усложнения доведе до намаляване на честотата на тези усложнения 
за отделния индивид, но е актуален проблем предвид драстично увеличаващият се брой на заболе
лите, което придава пандемичен характер на разпространението на диабета. Финансовите разходи, 
свързани с ранното откриване, лечението и контрола на заболяването също са значими. Посоченото 
до тук безспорно определя диабета като социално значимо заболяване, което изисква многопосочни 
усилия за справяне като от първостепенна важност установяване на риска, ранното откриване на 
заболяването и неговите усложнения. Това е нелека задача, която се усложнява още повече от факта, 
че една подмолна характерна особеност на диабетните усложнения е, че при част от пациентите те 
вече са налице още в периода на предиабет. Ето защо е изключително важно медицинските специа
листи да са добре подготвени и „въоръжени" с подходящия диагностичен инструментариум, за да се 
справят ефективно и ефикасно с тази задача.

Дисертационният труд на д-р Николова е посветен на захарния диабет и неговите усложнения с фо
кус върху диабетната невропатия. Общопрактикуващите лекари (ОП/1), които по дефиниция са лека
рите на „първия контакт" на хората със системата на здравеопазване и практикуват в условията на 
общността, имат първостепенна роля в процеса на ранно установяване, лечение и контрол на диабе
та и неговите усложнения, което е солидно основание д-р Николова да изследва нагласите и инфор
мираността на ОПЛ по отношение на диабета и усложненията му. Диабетната невропатия (ДН) е
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най-многоликото в клиничната си изява, сложно в патогенетичните си механизми и трудно за лече
ние усложнение на захарния 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 в 
изследваните популации. Информацията за честотата на ДН у нас е малко и произлиза преди всичко 
от преселектирани контингенти, но д-р Николова провежда голямо за мащабите на страната ни про
учване за ДН и възможностите за нейното диагностициране с достъпен световно-валидиран инстру
мент.

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

4. Познаване на проблема и адекватност на поставените цели и задачи

Ядро на литературния обзор е диабетната невропатия. Разгледана е епидемиологията, извър
шен е много добър анализ на българските студии до момента. Представени са систематизирано па- 
тогенезата, класификацията и клиничната картина на различните форми ДН, рисковите фактори и 
развитието на диабетното стъпало. Акцентът е поставен върху методите на диагностика, като автор
ката аргументирано обосновава защо по-нататък в изследването си ще използва именно Michigan 
Neuropathy Screening Instrument (MNSI). Д-р Николова също анализира ролята на ОП/1 в диагности
цирането на диабетните усложнения и специално на ДН.

В литературния обзор коректно е представено съвременното ниво на познание по всички въп
роси, върху чиито отговор изследователката съсредоточава по-нататък научно-изследователската си 
работа. Научният език е лаконичен, точен, достатъчно изчерпателен. Въз основа на направените из
води за наличната и липсващата информация в литературата д-р Николова формулира своите цели, 
които са:

• Да се проучи и оцени поведението и нагласите на общопрактикуващите лекари по от
ношение проследяване и дългосрочни грижи за пациенти с диабет и диабетна невро
патия в условията на първичната извънболнична медицинска помощ

• Да се проучи потенциалът на избран подходящ инструмент за скрининг на пациентите с 
диабет за възможна диабетна невропатия и нейните усложнения в условията на общата 
медицинска практика.

Дисертантката си поставя релевантни за реализацията на тези цели задачи.

5. Инструменти, материали и методи на изследването

Дисертационният труд на д-р Николова е основан на провеждането на две отделни проучва
ния:

• Оценка на нагласите и поведението на ОПЛ по отношение дългосрочните грижи за па
циентите с диабет и ДН.

За нуждите на това изследване е изготвила оригинален въпросник, който се състои от 50 
въпроса в няколко модула, насочени към изучаването на нагласите и поведението на ОПЛ по отно
шение на скрининга на пациентите с диабет за ДН и нейните усложнения. Въпросникът е попълнен от 
ОПЛ на територията на цялата страна в периода февруари - юни 2015 г, като участвалите лекари не са
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били селектирани по никакъв критерий. В поручването са включени 208 годни за обработка въпрос
ници.

• Скрининг на пациенти с диабет за диабетна невропатия и нейните усложнения.

Скринингът е извършен от ОПЛ, ендокринолози и невролози от цялата страна. Участвалите и 
в тази част от проучването лекари също не са селектирани по допълнителни критерии (професиона
лен опит, местонахождение и размер на практиката, възраст и т.н.). По отношение на пациентите, 
единственият критерий за включване в проучването е наличието на захарен диабет. Участие е пред
ложено на всички пациенти с потвърдена диагноза захарен диабет без селекция по никакъв друг 
критерий (тип диабет, давност, възраст, пол, гликемичен контрол). Включени са пациенти от всички 
28 области на България. Пациентите, прегледани от ендокринолог и невролог, са насочени към тях от 
ОПЛ.

Скринингът е извършен с Michigan Neuropathy Screening Instrument (MNSI), като на базата на 
широкото литературно проучване е предпочетена вариация на инструмента, при която в клиничната 
част фогурира и изследване на тактилен усет с 10 гр. монофиламент. В периода септември 2016 -  
март 2017 в изследването са включени над 9000 пациенти със захарен диабет. Годни за обработка -  
изцяло попълнени с анамнестичната и клинина част на Michigan Neuropathy Screening Instrument във 
всичките компоненти са 8169 бланки, които са включени в проучването. Този брой участници, про
веждането практически в цялата страна и липсата на предварителен подбор правят проучването на 
д-р Николова уникално, ценно и различно от всички останали, при които е правена предварителна 
селекция.

На базата на горепосоченото считам, че използваните методи (оригинален въпросник за ОПЛ и 
MNSI) съответстват на целите на дисертационния труд и са подходящи за решаване на поставените 
задачи. Статистическите методи са подходящи и осигуряват възможност за обработка на огромния 
масив от данни.

6. Характеристика и оценка на дисертационния труд

Дисертационният труд съдържа 117 страници текст, 20 таблици, 11 фигури, 7 графики. Предс
тавени са две приложения, които показват самите използвани инструменти. Библиографията се със
тои от 166 литературни източници - 5 на кирилица и 161 на латиница.

Дисертационният труд е правилно структуриран по отношение на изискуемите компоненти. 
Включва литературен обзор; цел и задачи; материал и методи; резултати и обсъждане; изводи и 
заключения; приноси, библиография, свързани статии и участия в научни форуми.

Целта на дисертационния труд е ясно формулирана. Задачите, които си е поставила докторан- 
тката, очертават двете части на проведеното проучване

1) анализ на нагласите и поведението на ОПЛ при скрининг на пациенти с диабет за диа
бетна невропатия

2) идентифициране и изучаване на подходящ за ежедневна употреба в общата практика 
инструмент за ранен скрининг за диабетна полиневропатия.

Използваните от д-р Николова методи са подходящи за постигане на поставените от дисертан- 
тката научни цели и са представени в двете приложения към дисертационния труд (Приложение N91 
показва оригиналният въпросник за изучаване нагласите и поведението на ОПЛ при пациенти с диа
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бет, а Приложение N°2 представя валидирания и модифициран вариант на MNSI с неговата анам- 
нестична част и протокол за клиничен преглед на краката).

Резултатите са представени систематизирано, илюстрирани с подходящи фигури. Изложените 
данни показват известно разминаване между субективната собствена оценка на лекарите за степента 
им на познаване на проблема диабет и ДН и в същото време подчертана отново от тях самите нужда 
от допълнително, осъвременяващо обучение по проблемите на диабетните усложнения и специално 
ДН. Прави впечатление и фактът, че независимо от осъзнатата нужда от превантивни мерки за пре
венция на диабетното стъпало, реалните прегледи на краката не се случват като рутинна дейност в 
ежедневието на ОПЛ.

В клиничната част на проучването -  скринингът на пациентите с диабет с MNSI се получават 
интересни резултати. Чрез това свое изследване Д-р Николова разкрива несъответствието между 
субективната оценка на пациентите за състоянието им, основана на анамнестичната част на MNSI и 
обективното им състояние, установено при прегледа от лекар и физикалното изследване. Изключи
телно ценно е идентифицирането на въпросите от анамнестичната част на MNSI, които корелират с 
наличие на улцерация на стъпалата дори и при асимптомни пациенти.

В заключение, представените данни и поручването на д-р Николова са уникални за страната в 
двете му части, както за изучаване на нагласите на ОПЛ по темата диабет и диабетна невропатия, 
така и относно скрининга на пациенти с диабет за ДН. Подобно проучване в такива мащаби не е 
правено до момента у нас.

7. Приноси и значимост на разработката за науката и практиката

Дисертационният труд съдържа оригинални за автора научно-теоретични и науч
но-практически приноси.

Научно-теоретични приноси:

• За първи път е проведеното проучване на нагласите и поведението на ОПЛ при 
пациенти с диабет и диабетна полиневропатия. То представя не само „снимка" на мо
ментното състояние, но също предлага и мерки за оптимизиране

• Предложен е нов cut-off на използвания вариант на MNSI, изведен за българ
ска популация пациенти с диабет, който предлага по-висока чувствителност в сравне
ние с оригиналния вариант на инструмента

Научно-практически приноси:

• Проучването на нагласите и поведението на ОПЛ за продължително наблюдение на болни с ди
абет и диабетна невропатия е първото с подобен дизайн и обхват у нас. То извежда необходи
мостта от допълнително, продължаващо обучение на ОПЛ за хроничните усложнения на захар
ния диабет, по-специално ДН

• За първи път в България е използван MNSI за скрининг за ДН и нейните усложнения в условия на 
общата медицинска практика. Прилагането на този инструмент е възможно в условията на обща
та медицинска практика и предлага лесно идентифициране на пациентите с ДН, включително и 
тези без клинични оплаквания.

• Идентифицирана е специфична за българската популация пациети с диабет cut-off стойност на 
MNSI, която е с по-висока чувствителност за откриване на диабетна полиневропатия в сравнение 
стази на оригиналния инструмент.
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• Идентифицирани са данните от анамнезата, които корелират с по-висок риск от развитие на ул- 
церации по стъпалата както при пациенти с клинични симптоми, така и при такива с отрицателна 
анамнеза

8. Научни публикациите във връзка с дисертационния труд

Във връзка с дисертационния труд са представени 7 пълнотекстови публикации -  3 на българ
ски и 4 на английски език в периодични научни издания и 8 участия в научни форуми в страната и в 
чужбина.

9. Лично участие на докторантката

Представения труд е оригинален и е лично дело на д-р Павлина Николова, изработен под ръ
ководството на нейния научен ръководител.

10. Автореферат

Авторефератът е оформен в съответствие с приетите правила и досегашната практика и предс
тавя дисертационния труд по достатъчно точен, пълен, адекватен и синтезиран начин. Съдържа 62 
страници, представя стегнато и пълно основните резултати от научното проучване. Представени са 
списък на свързаните публикации и участия в научни форуми, резюме на български и английски език.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Считам, че дисертацията на д-р Павлина Николова е един завършен научен труд, базиран на 
голям обем изследвания и получените от тях данни, което демонстрира способността на дисертант- 
ката за активна самостоятелна творческа научно-изследователска работа. Всичко това ми дава осно
вание да дам положителна оценка за качествата на дисертационния труд и представеното в него 
проучване.

Предлагам на почитаемото научно жури да присъди образователната и научна степен „док
тор" на д-р Павлина Николаева Николова по професионално направление „медицина", докторска 
програма „обща медицина".

03. 01. 2022 г. Рецензент: Доц. д-р Любомир Киров, дм
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REVIEW
.0j.. OS. x ____

from

assoc, prof. Lyubomir Kirilov Kirov, PhD 

associate professor of General medicine 

in Medical Faculty of Sofia University "St. Kliment Ohridski" Sofia

on dissertational work for awarding the educational and scientific degree "Doctor"

Professional field: medicine

PhD program: General medicine

PhD Student: Rd. Pavlina Nikolaeva Nikolova

Type pf PhD programm: full time PhD programm

Department: "I Department of Internal diseases and general medicine" -  Medical Faculty of Trakia 
University -  Stara Zagora

Topic of the dissertation: "Long-term care for patients with diabetes in general practice"

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

1. General presentation of the procedure and the doctoral student

Представени за оценка на хартиен и електронен носител са дисертационен труд и автореферат, 
лично дело на д-р Павлина Николаева Николова във връзка с докторска програма по обща медицина 
за присждане на научна и образователна степен „доктор".

Dissertations and abstracts, personal work of Dr. Pavlina Nikolaeva Nikolova, are presented for 
evaluation both on paper and digital format with regard to a doctoral program in general medicine for the 
award of scientific and educational degree "Doctor".

The papers meet all the requirements specified in the Academic Staff Development Act and the 
Regulations for its application as well as Regulations for the development of the academic staff at the 
Trakia University.

Together with the dissertation, the following documents are provided:

-  Application to the Rector of Trakia University of Stara Zagora for disclosure of the procedure 
for defense of the dissertation

-  CV in European format with the signature of the doctoral student

-  Notarized copy of the diploma for higher education
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-  Orders for enrollment in the PhD program and for deductions with the right to defense the 
PhD thesis

-  Order for conducting an exam from the individual plan and the respective protocol for 
passing the exam or doctoral minimum in the specialty

-  Protocol with the decision of the department council for preliminary discussion of the 
dissertation and the decisions taken for opening the procedure and proposal for scientific 
jury

-  Dissertation work

-  Abstract

-  List of scientific publications connected with the dissertation

-  Copies of scientific publications - 7 full-text publications - 3 in Bulgarian and 4 in English in 
Bulgarian and foreign scientific publications and presentations related to participation in 8 
scientific forums

-  Declaration of originality and authenticity of the attached documents
-  Other documents related to the course of the procedure

2. Biographical profile of the doctoral student

Dr. Pavlina Nikolaeva Nikolova was born on June 28, 1979. She graduated in medicine at the Medical 
University of Sofia in 2002. From 2003-2007 she enrolled in the specialization in internal medicine at the 
Department of Internal Medicine at the Medical Faculty at the Medical University in Sofia and specializes in 
UMHAT Alekansrovska, UMHAT "St. Ivan Rilski "and SBALBB" St. Sofia". At the same time, since 2004 he has 
been working as a doctor - head of the occupational medicine service at the Medical Center "St. Georgi 
Sofia. From August 2007 till now Dr. Nikolova works in the Bulgarian office of the pharmaceutical company 
Woerwag Pharma, passing through the positions of medical representative, senior medical representative 
and product manager "Endocrinology and Neurology".

In 2014 Dr. Nikolova obtained a second master's degree in Marketing at the University of National 
and World Economy - Sofia. He has also additional qualifications in the field of occupational medicine, 
medical marketing, public health, effective business communication etc. She speaks English and Russian 
and has computer computer skills. Dr. Nikolova is a member of the Bulgarian Medical Union.

3. Relevance of the topic of dissertation

Diabetes mellitus (DM) is one of the most common diseases worldwide. According to the 
International Diabetes Federation in 2019, 463 million, people in the world have had diabetes, and the 
projected number for 2045 is 700 million. Long-term complications of diabetes (micro and macrovascular) 
can lead to serious impairment of quality of life, disability and death if not diagnosed and treated early 
enough. The progress in treatment options for diabetes and its complications has led to a reduction in the 
incidence of diabetic complications at the level of the individual, but is a pressing problem given the 
dramatically increasing number of diabetic patients, which makes the spread of diabetes pandemic. The
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financial costs of early detection, treatment and control of the disease are also significant. What has been 
said so far unquestionably defines diabetes as a socially significant disease that requires multidirectional 
efforts to address, such as the identification of risk and early detection of the disease and its complications.

This is a difficult task, which is further complicated by the fact that very common characteristic of 
diabetic complications is that in many patients they are already present in the period of prediabetes. It is 
therefore extremely important medical professionals to be well trained and "armed" with the appropriate 
diagnostic tools to deal effectively and efficiently with this task.

The dissertation of Dr. Nikolova's is dedicated to diabetes and its chronic complication with a special focus 
on diabetic neuropathy. General Practitioners (GPs), who practice within the community and are, by 
definition, the first contact of diabetic patients with the health care system, play a key role in the processes 
of early detection, treatment and control of diabetes and its complications. This is solid reason for Dr. 
Nikolova to study the attitude and awareness of the GP regarding diabetes and its diabetes.

Diabetic neuropathy (DN) is the most diverse in its clinical manifestations, complex in its pathogenetic 
mechanisms and difficult to treat complication of diabetes mellitus. Reported incidence of DN varies 
significantly - from 10 to 90%, due to different ages, duration of diabetes and the diagnostic method used 
in the studied populations. Data about the prevalence of DN available in our country are insufficient and 
comes primarily from pre-selected contingents, but Dr. Nikolova conducts a large-scale (for Bulgarian pop
ulation) study of DN and the possibilities for its diagnosis with an affordable world-validated instrument.

Based on the above, I strongly believe that the topic of the dissertation is very relevant not only for 
Bulgaria, but also internationally.

Understanding of the problem and relewance of the goals and objectives.

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

The literature review correctly presents the current level of knowledge on all issues, the answer to 
which the researcher further focuses her research work on. Scientific language is concise, precise and 
comprehensive enough. Based on the conclusions made about the available and missing information in the 
literature, Dr. Nikolova formulates her goals as follows:

• To study and evaluate the behavior and attitude of general practitioners regarding the 
follow-up and long-term care of patients with diabetes and diabetic neuropathy in the 
primary outpatient care

• To study the potential of a selected appropriate diagnostic tool for screening patients with 
diabetes for possible diabetic neuropathy and its complications in the context of general 
practice.

The tasks, set by the dissertation student, are relevant for the realization of the above goals.

4. Tools, materials and methods of the presented research

The dissertation of Dr. Nikolova is based on and includes two separate studies:
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• Assessment of the attitude and behavior of GPs regarding long-term care for patients with 
diabetes and DN.

For this part of the research, she prepared an original questionnaire, which consists of 50 
questions in several modules, aimed at studying the attitude and behavior of GPs regarding the screening 
of patients with diabetes for DN and its complications. The questionnaire is filled by GPs from all regions of 
the country in the period February - June 2015. The participating doctors were not selected by any criteria. 
208 questionnaires are completely filled and further processed.

• Screening of diabetic patients for diabetic neuropathy and its complications

The screening was performed by GPs, endocrinologists and neurologists from all over the country. 
The doctors who participated in this part of the study were also not selected according to additional criteria 
(professional experience, location and size of the medical practice, age, etc.). As for the diabetic patients, 
the only criterion for inclusion in the study was the presence of diabetes mellitus. Participation is offered to 
all patients with a confirmed diagnosis diabetes mellitus without selection by any other criteria (type of 
diabetes, age, age, sex, glycemic control). Patients from all 28 districts of Bulgaria are included. Patients 
examined by an endocrinologist and neurologist are referred to them by the respective GPs.

The screening was performed with the Michigan Neuropathy Screening Instrument (MNSI). Based 
on the extensive literature research, a variation of the instrument with evaluation of tactile sensation with 
10 g of monofilament in its clinical part was preferred. From September 2016 to March 2017, more than 
9,000 patients with diabetes were included in the study. Suitable for further processing (fully completed 
with the anamnestic and clinical part of the Michigan Neuropathy Screening Instrument in all components) 
are 8169 forms, which are finally included in the study. This number of participants, the inclusion of 
practically the whole country and the lack of pre-selection make Dr. Nikolova's research unique, valuable 
and different from all the the previous studies, where the pre-selection of diabetic patients was made.

Based on the above, I believe that the methods used (original questionnaire for GPs and MNSI) 
correspond to the objectives of the dissertation and are suitable for solving the tasks set in it. Statistical 
methods are appropriate and suitable to process a huge amount of primary data.

6. Characteristics and evaluation of the dissertation

The dissertation is written on 117 pages and contains 20 tables, 11 figures, 7 graphics. Two 
applications are presented, showing the tools used. The bibliography includes 166 publications - 5 in 
Cyrillic and 161 in Latin (English)

The dissertation is properly structured inline with the required components and includes the follow
ing chapters: literature review; purpose and tasks; material and methods; results and discussion; 
conclusions; contributions, bibliography, publications and participations in scientific forums, related to the 
research.

The purpose of the dissertation is clearly stated. The tasks, set by the doctoral student, outline the 
two parts of the study:

1) analysis of the attitude and behavior of GPs, regarding the screening of patients with 
diabetes for diabetic neuropathy

2) identification and assessment of a suitable diagnostic tool to be used in general practice for 
early screening for diabetic polyneuropathy.
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The methods used by Dr. Nikolova are suitable for achieving the scientific goals set by the 
dissertation and are presented in both appendices to the dissertation (Appendix №1 shows the original 
questionnaire for studying the attitude and behavior of GPs in patients with diabetes, and Appendix №2 
presents the validated and modified version of MNSI with its anamnestic part and foot examination 
protocol).

The results are presented in a systematic way, illustrated with appropriate figures. The presented 
data show a certain discrepancy between the subjective self-assessment of doctors for their own level of 
knowledge of the problem of diabetes and DN from one hand, and at the same time the stated need for 
additional, up-to-date training on diabetic complications and especially DN from the other hand. It is also 
noteworthy that, despite the perceived need for preventive measures to prevent diabetic foot, real foot 
examinations do not occur as a routine activity in the daily practice of GPs.

In the clinical part of the study - screening of patients with diabetes for diabetic neuropathy with 
MNSI interesting results are obtained. Through this research, Dr. Nikolova reveals the discrepancy between 
the subjective assessment of patients for their condition, based on the anamnestic part of MNSI, and their 
objective condition, established during a clinical examination. It is extremely valuable to identify issues 
from the anamnestic part of the MNSI that correlate with the presence of foot ulceration even in 
asymptomatic patients.

In conclusion, the presented data and the research of Dr. Nikolova are unique for our country in both 
parts - both for studying the attitude of GPs on diabetes and diabetic neuropathy, and on the screening of 
patients with diabetes for DN. Such a study on such a scale has not been done so far in our country.

7. Contribution and significance of the reseach for science and practice

Дисертационният труд съдържа оригинални за автора научно-теоретични и науч
но-практически приноси. The dissertation brings original scientifically-theoretical and 
scientifically-practical contributions.

scientifically-theoretical contributions:

• For the first time in our country, a study was conducted on the attitude and behavior of GPs 
in patients with diabetes and diabetic polyneuropathy. It not only presents a "snapshot" of 
the current state, but also offers measures for optimization

• A new cut-off of the variation of MNSI is proposed, obtained from Bulgarian population of 
patients with diabetes, which offers higher sensitivity compared to the original version of the 
tool

scientifically-practical contributions:

• The study of the attitude and behavior of GPs for long-term monitoring of patients with diabetes and 
diabetic neuropathy is the first with such a design and scope in our country. It highlights the need for 
additional, ongoing training for GPs on chronic complications of diabetes, in particular DN

• For the first time in Bulgaria MNSI was used for screening for DN and its complications in primary care 
practice. The use of this tool is suitable in the context of general medical practice and offers easy 
identification of patients with DN, including those without clinical complaints.

• A specific for the Bulgarian diabetic patients cut-off value of MNSI has been identified, which offers 
higher sensitivity for detecting diabetic polyneuropathy compared to that of the original instrument.
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• Specific anamnestic data have been identified, that correlate with a higher risk of developing foot 
ulcers in both patients with clinical symptoms and those with a negative history.

8. Scientific publications, connected with the dissertation

Related to the dissertation, 7 full-text publications were presented - 3 in Bulgarian and 4 in English in 
periodicals and 8 participations in scientific forums in the country and abroad.

9. Pe<J>eppeePersonal involvement of the PhD student

Presented research is original and is personal work of Dr. Pavlina Nikolova, made under the guidance 
of her scientific supervisor.

10. Abstract

The abstract is designed in accordance with the rules and current practice and presents the 
dissertation in a sufficiently accurate, adequate and synthesized way. It contains 62 pages, presents 
concisely and fully the main results of the research. A list of related publications and participation in 
scientific forums, a summary in Bulgarian and English are also presented.

CONCLUSION

Считам, че дисертацията на д-р Павлина Николова е един завършен научен труд, базиран на 
голям обем изследвания и получените от тях данни, което демонстрира способността на дисертант- 
ката за активна самостоятелна творческа научно-изследователска работа. Всичко това ми дава осно
вание да дам положителна оценка за качествата на дисертационния труд и представеното в него 
проучване. I strongly believe that the dissertation of Dr. Pavlina Nikolova is a completed scientific work 
based on a large amount of data obtained in a large research, which demonstrates the ability of the 
dissertation for active independent and creative research work. All this gives me reason to give a positive 
assessment of the dissertation and the research presented in it.

I kindly propose to the хонорабле scientific jury to award the educational and scientific degree 
"Doctor" to Dr. Pavlina Nikolaeva Nikolova in the professional field "Medicine", PhD program "General 
Medicine".

03. 01. 2022 r. Referee:

assoc, prof. Lyubomir Kirilov Kirov, PhD
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