
До
Проф. д-р Господинка Пракова-Василева, 

Председател на Научно Жури, 
определено със заповед №2827/02.11.2021 г. 

на Ректор на Тракийски Университет 
Доц. д-р Д. Ярков

Рецензия

от проф. д-р Мария Миткова Орбецова, дм,
Научна специалност “Ендокринология и болести на обмяната”

Началник Клиника по Ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ „Св. Георги”, 
Ръководител Катедра по Ендокринология, МФ, МУ - Пловдив

на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен “доктор”
на д-р Павлина Николаева Николова,

редовен докторант към I Катедра по Вътрешни болести и обща медицина 
на Медицински Факултет при Тракийски Университет -  Стара Загора

на тема: „Продължителни грижи за пациенти с диабет в общата практика”
по докторска програма „Обща медицина”
с научен ръководител: проф. д-р Любима Деспотова-Толева, дм

I. Процедурни изисквания
Избрана съм за външен член на Научно жури със Заповед №№2827/02.11.2021 г. на 

Ректор на Тракийски Университет -  Стара Загора. Рецензията е изготвена в съответствие с 
изискванията на Правилник за устройството и дейността на Тракийски Университет. 
Редовният докторант д-р Павлина Николова по докторска програма „Обща медицина“ в 
професионално направление 7.1. Медицина, от област на виеше образование 7. 
Здравеопазване и спорт, към I Катедра по Вътрешни болести и обща медицина на МФ при 
Тракийски Университет, представя всички необходими за рецензиране материали в 
съответствие с Регламент за придобиване на ОНС „доктор“, както следва:

-  Заявление до Ректора на Тракийски Университет - Стара Загора за разкриване на 
процедурата за защита на дисертационен 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 и копия на научните публикации по темата на дисертацията;
-  Декларация за оригиналност и достоверност на приложените документи;
-  Други документи, свързани с хода на процедурата.

II. Биографични данни на докторанта
Д-р Павлина Николаева Николова завършва виеше образование “медицина“ в МУ 

София през 2002 г., а през 2003 г. е зачислена за специализация по Вътрешни болести към
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Катедра по Вътрешни болести на МФ, МУ-София. В периода 2003-2007 г. специализира в 
УМБАЛ “Александровска“, УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ и СБАЛББ „Св. София“.

През 2004 г. започва работа като лекар -  завеждащ служба по трудова медицина в МЦ 
„Св. Георги“ -  София. От 2007 г. работи във фирма Woerwag Pharma GmbH&Co.KG 
последователно като медицински представител, старши медицински представител и 
продуктов мениджър „Ендокринология и неврология“.

Д-р Павлина Николова има придобита втора магистърска степен по специалността 
„Маркетинг“ в Университета за национално и световно стопанство -  София през 2014 г. 
Притежава допълнителни квалификации по: трудова медицина и здраве и безопасност при 
работа, медицински маркетинг, обществено здраве, ефективна бизнес-комуникация и др.

Владее английски и руски език и има много добра компютърна грамотност.
Член е на Българския лекарски съюз.

III. Актуалност на темата

Захарният диабет тип поради галопиращо нарастващата си честота, основно на тип 
2, дължаща се на пандемията от затлъстяване и нездравословния начин на живот в 
съвременното общество, се превръща в основен рисков фактор за заболеваемост и 
смъртност. Оттам и огромното му социално-икономическо значение. Според най-новото, 
10-то издание на Диабетния Атлас от Международна Диабетна Федерация (IDF) през 2021 
г. разпространението на захарния диабет (ЗД) във възрастта 20-79 г. възлиза на 536.6 
милиона души (10.5%), като този брой се предвижда да достигне 643 милиона до 2030 г. и 
783 милиона до 2045 г. През 2021 г. повече хора със ЗД живеят в градските (360 млн.), 
отколкото в селските (176.6 млн.) райони -12.1% спрямо 8.3%. Броят на диабетиците в 
градските райони се очаква да нарасне до 596.5 милиона през 2045 г. в резултат на 
глобалната урбанизация, а прогнозираното разпространение на ЗД да достигне 13.9%, 
поради застаряване на населението. ЗД е основна причина за смъртност в световен мащаб. 
С изключение на смъртността, свързана с пандемията COVID-19, през 2021 г. 
приблизително 6.7 милиона души на възраст 20-79 г. се счита, че са починали в резултат на 
ЗД или неговите усложнения. Приблизително една трета (32.6%) от всички смъртни случаи 
по причина ЗД се наблюдават при хора в трудоспособна възраст (под 60 г.).

Хроничните усложнения, между които диабетната невропатия е най- 
разпространеното, се изявяват при преобладаващата част от диабетиците, влошават в най- 
голяма степен качеството на живот на заболелите и техните семейства.

Общопрактикуващите лекари (ОПЛ) работят в сложната обстановка на съвременната 
система на здравеопазване. Те са първото звено, осъществяващо връзката на пациентите с 
извънболничната и болничната помощ, играят първостепенна роля при проследяване на 
хроничните заболявания, каквото е захарният диабет.

За нашата страна поведението на ОПЛ при пациентите със захарен диабет е 
регламентирано в изискванията за първична медицинска помощ на M3 и НЗОК, а 
диабетиците, нелекувани с инсулин се диспансеризират и проследяват от ОПЛ. Това налага 
не само добра теоретична подготовка с познаване на заболяванията и техните усложнения, 
но и изграждане на практически умения и използване на подходящ инструментариум за 
оказване на най-правилна и своевременна медицинска помощ.

С оглед на това дисертационният труд, който е посветен на продължителните грижи 
за пациентите със захарен диабет в условията на общата практика е изключително актуален 
и със съвременно звучене.

IV. Структура на дисертационния труд; цел и задачи; материал и методи; резултати, 
обсъждане, изводи.

Дисертационният труд обхваща 120 стандартни машинописни страници и е правилно 
структуриран по отношение на изискуемите компоненти. Отделните глави и подглави са 
отразени много подробно в съдържанието, което внася яснота и прегледност на материала.

Литературният обзор (40 стр.) е изчерпателен, целенасочен и в първата си част 
обхваща настоящите данни за епидемиологията на ЗД в световен и национален мащаб.
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диагностиката и лечението на захарния диабет и неговите хронични усложнения. 
Синтезирано са представени и хроничните усложнения. Акцент е поставен върху 
диабетната невропатия -  детайлно са представени епидемиологията, класификацията, 
патогенетичните механизми на развитие, клиничната картина, в т.ч. автономните форми и 
формите на диабетната полиневропатия (ДПНП). Подробно са описани методите за 
скрининг и диагноза, усложненията, в т.ч. диабетно стъпало, лечението и мерките за 
превенция. Втората част на обзора касае ролята на общопрактикуващите лекари (ОПЛ) в 
диагнозата и превенцията на усложненията на ДПНП в условията на общата практика 
изобщо и конкретно роля на ОПЛ в грижата за пациенти с диабет и диабетна невропатия в 
нашата страна. Представен е MICHIGAN NEUROPATHY SCREENING INSTRUMENT 
(MNSI) като комбиниран инструмент за скрининг и оценка на ДПНП в амбулаторни 
условия, съчетаващ анамнестична и клинична част.

В резюме, обзорът е построен логично, съдържанието му е напълно във връзка с 
мотивацията и идейния замисъл на дисертационната разработка, завършва с изводи и 
очертава обсъждането на резултатите.

Целта на дисертационната разработка е ясно формулирана и касае от една страна 
изучаване и оценка на нагласите и поведението на ОПЛ по отношение проследяването и 
дългосрочните грижи за пациенти със захарен диабет и диабетна невропатия в първичната 
амбулаторна помощ, а от друга - възможностите за използване на подходящ и лесно 
приложим амбулаторен инструментариум за ранен скрининг на диабетна невропатия в 
ежедневната практика.

Задачите са оформени според 2-те основни цели, а именно: анализ на теорията и 
практиката в България по отношение на обучението и поведението на ОПЛ към пациенти 
със ЗД и ДПНП; създаване на подходящ инструментариум за ранен скрининг на ДПНП 
чрез: въпросник за изучаване и анализ на нагласите и поведението на ОПЛ във връзка с 
проблема; създаване, адаптиране и апробиране на скринингов инструмент за ДПНП и 
нейните усложнения за нуждите на амбулаторната практика при болни със ЗД; 
предложения за подобряване проследяването на пациентите със ЗД и ДПНП в 
амбулаторната практика с цел ранно идентифициране на риска от развитие на улцерации и 
ампутация при диабетно стъпало.

Използваните подходи при изграждането на дизайна на клиничното проучване, 
материалът и методите са адекватни на целта на разработката и поставените задачи, 
описанието им заема 6 стр. Методологията е прецизно и подробно описана.

За изучаване на нагласите и поведението на ОПЛ по отношение на скрининга на 
пациентите със ЗД за диабетна ДПНП и нейните усложнения е изработен специален 
оригинален въпросник с 50 въпроса, групирани в няколко модула, представен в Приложение. 
Изследването на нагласите и поведението на ОПЛ по отношение дългосрочните грижи за 
пациенти със ЗД включва 208 ОПЛ от цялата страна, съставляващи 5.01% от реално 
практикуващите на територията на страната. Получаването на информацията е чрез пряка 
анонимна анкета с ОПЛ.

За целите на основното проучване е избран MNSI с двете му части -  въпросник към 
пациента и клиничен преглед на краката, като е използвана вариант с включено в 
клиничната част изследване на тактилната сетивност с 10 г. Монофиламент (също 
представен в Приложение). Обхванати са 8 169 пациенти със ЗД от територията на цялата 
страна. Анамнезата на пациентите е снета с помощта на част 1 от въпросника на MNSI, а 
резултатите от клиничния преглед -  част 2 на MNSI са оценявани по скала. Съпоставени са 
резултатите от анамнестичната и клиничната част, което е с важно практическо 
приложение.

Статистическата обработка е на съвременно ниво и анализите са надлежно описани Те 
произтичат от целите и очакваните резултати от дизайна на разработката. Огромният брой 
обхванати диабетици, което е голяма заслуга на дисертационната разработка, гарантира 
надеждност на получените резултати и изводи.

Резултатите са представени на 30 стр. Данните са онагледени с 20 таблици, 11 
цветни фигури и 7 графики, които съдържат в синтезиран вид информацията от анализите
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и допълват представянето на материала. Резултатите са представени конкретно според 
всяка задача, с разбиране и в завършен вид, с което е видно, че целите и задачите на 
разработката са изпълнени в пълен обем.

Обсъждането е построено логично, следвайки структурата на изложение на 
резултатите със съответни заключения след дискусиите по отделните аспекти на 
изследванията. Трябва да се подчертае много доброто познаване на материята от страна на 
д-р Николова, вникване в дълбочина в оценката и интерпретацията на резултатите от 
заложените в дисертационната разработка показатели.

Изводите са разделени на 2 части свързани с основните аспекти на разработката -  
Изучаване нагласите и поведението на ОПИ при пациенти с диабет (6) и Скрининг на 
пациенти с диабет за наличие на диабетна невропатия (7).

Ценен и поучителен факт е намерената по-висока самооценка за знанията по проблема 
ЗД и неговите усложнения и по-висока увереност при обгрижване на диабетиците при вече 
придобилите специалност обща медицина (ОМ) и, особено, при тези освен и с 
допълнителна друга специалност. ОПЛ с все още кратък професионален опит логично 
декларират и по-ниска самооценка за своите знания по проблема и за увереността при 
консултиране на диабетиците. Като цяло ОПЛ имат нагласа за активно поведение при 
пациентите със ЗД и усложненията му, например 92% търсят активно рисковите фактори за 
усложнения, 93% информират пациентите си за възможните усложнения, до които може да 
доведе ЗД, 90% обясняват на пациентите си с диабетна невропатия за нейните усложнения, 
80% познават превантивни мерки за профилактика на диабетната невропатия, 79% 
изследват пациентите си със ЗД за диабетна невропатия. Като цяло се забелязва, че въпреки 
увереността в познанията и опита си, ОПЛ не винаги виждат себе си като водещи в екипа 
специалисти, призвани да се грижат за пациентите със ЗД и диабетна невропатия, който 
извод е от важно значение за клиничната практика.

Намерено е, че 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 тъй като 
тя е независим рисков фактор за възникване на улцерации по стъпалата. От патологичните 
находки при клиничния преглед е по-висока честотата на намаления вибрационен усет и 
загубата на протективна сетивност в сравнение с преобладаващите литературни данни и 
подобна честота на улцерациите на стъпалото. Според анамнестичната и клиничната част 
на MNSI се доказва, че само анамнезата не е достатъчна за идентифицирането на 
пациентите с диабетна невропатия, а е необходимо пациентите да бъдат преглеждани, тъй 
като дори при отрицателна оценка на анамнестичната част 8% от пациентите с диабетна 
невропатия по метода на Feldman и 5% от пациентите при дисертационното проучване 
остават неидентифицирани. Намаляването на граничната стойност за анамнестичната част 
на MNSI от >7 на >5 предоставя по-голяма чувствителност на въпросника за откриване на 
пациенти с потенциална диабетна невропатия и намалява броя на пациентите, които биха 
останали неидентифицирани. Подобряването на скрининговия потенциал на MNSI се 
постига и чрез отчитане на отговорите на рисковите въпроси за наличие на улцерации, 
независимо от общата оценка на анамнестичната част.

Библиографията е изчерпателна и актуална, отговаря на изискванията - включва 166 
базисни и съвременни литературни източника, от които 5 на кирилица и 161 на латиница. 
Забележка: Около 10-на източника са представени с електронна https// стр., като не става 
ясно за какво се отнасят.

V. Приноси
Приемам самооценката на д-р Павлина Николова относно приносите на 

дисертационната разработка, както и разделянето им научно-теоретични и научно- 
приложни, голяма част от които имат оригинален характер.

Това е първото проучване в България, изследващо нагласите и поведението на ОПЛ 
при пациенти със захарен диабет и диабетна полиневропатия с приносен характер, тъй като 
очертава както актуалното състояние, така и възможните мерки за подобрение.
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Идентифицирани са водещите рискови фактори за прогресията на диабетната 
полиневропатия към диабетно стъпало и са изведени мерки за превенцията им, приложими 
в ежедневната амбулаторна първична медицинска практика у нас. Предложена е на 
модификация на MNSI за българска популация пациенти със захарен диабет, който е с 
повишена чувствителност спрямо оригинално валидирания и предоставя нов “cut-off4. 
Подобни национални проучвания са изключително важни във връзка с расови и етнически 
различия в разпространението и характеристиките на хроничните усложнениия при 
захарния диабет и по-специално диабетната полиневропатия.

От практическа гледна точка проучването на нагласите и поведението на ОПЛ за 
продължително наблюдение на болни със захарен диабет и диабетна невропатия е пионерно 
за нашата страна и очертава нуждата на ОПЛ от допълнително обучение по проблеми на 
хроничните усложнения на захарния диабет, както и нуждата от по-дълбоко и 
структурирано интердисциплинарно сътрудничество между ОПЛ и специалисти - 
ендокринолози и невролози.

С резултатите от настоящата дисертационна разработка се обогатяват значително 
познанията относно разпространението на диабетната полиневропатия благодарение на 
въведения за първи път в България MNSI като скринингов инструмент за ранно откриване 
на диабетна невропатия и нейните усложнения в условия на общата практика. Той е 
валидиран и адаптиран за работа на български ОПЛ в амбулаторни условия използването 
му води не само до идентифициране на пациентите с диабетна невропатия, но и подпомага 
структуриране на поведението на ОПЛ при последващите грижи за тези пациенти. 
Идентифицирана е специфична за българската популация cut-off стойност на MNSI, която 
предлага по-висока чувствителност за откриване на диабетна полиневропатия. 
Анализирани са подробно анамнестичните данни и са намерени онези данни, които 
корелират с по-висок риск от развитие на улцерации по стъпалата, дори и асимптомни, 
което е моного важно за амбулаторната практика и допринася за ранно идентифициране и 
превенция на рисковите диабетици за прогресията на диабетната невропатия към 
усложнения, респ. диабетно стъпало.

Висока оценка заслужават заключителните препоръки за подобряване на 
дългосрочните грижи за хората със захарен диабет в условията на общата практика в нашата 
страна по отношение на поведението и познанията на ОПЛ и по отношение на скрининга за 
диабетна невропатия и диабетно стъпало в ежедневната практика на ОПЛ.

VI. Публикационна активност
Във връзка с дисертацията д-р Павлина Николова посочва 7 публикации, като на 

всички е първи автор -  4 в чуждестранна периодика, 2 от които в списания с импакт-фактор, 
3 в национални източници. Има 8 участия в научни форуми като първи автор с орални 
презентации -  4 в международни и 4 в национални научни форуми (2 и с международно 
участие). Тази научна активност подкрепя самостоятелното й участие в реализиране и 
оформяне на дисертационната разработка.

VII. Автореферат
Представеният автореферат е правилно структуриран, съдържа всички необходими 

компоненти и отразява основните аспекти от разработката, с което напълно отговаря на 
изискванията на Правилника на Тракийски Университет-Стара Загора.

VIII. Заключение
Въз основа на гореизложеното, считам че дисертационният труд на д-р Павлина 

Николаева Николова е актуален, представлява завършена научно-изследователска 
разработка с приносен характер, отговаряща на всички изисквания на Закона за развитие на 
академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), Правилника за прилагане на ЗРАСРБ 
и Правилника за устройството и дейността на Тракийски Университет за придобиване на 
образователната и научна степен „Доктор” по научна специалност „Обща Медицина”.
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Д-р Павлина Николова се представя като трудолюбив и усърден лекар с изградени 
практически умения, теоретични познания и перспектива за по-нататъшно академично 
развитие. Препоръчвам на членовете на уважаемото Научно жури да дадат положителен 
вот за реализиране на процедурата по окончателна защита и присъждане на/ доктппск-я 
степен.

21.01.2022 г. Подпис:...
Пловдив /про [). д-р^1. Орбецова/
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TO
Prof. Dr. Gospodinka Prakova - Vasileva 

Chair of scientific jury, 
established by order №2827/02.11.2021 

of Rector of the Trakia University 
Assoc. Prof. Dr. D. Yarkov

REVIEW

By prof. Maria Mitkova Orbetzova, MD, PhD 
Scientific specialty “Endocrinology and metabolic diseases”

Head of the Clinic of Endocrinology and Metabolic Diseases, University Hospital "St. Georgi ”, 
Head of the Department of Endocrinology, Medical Faculty of Medical University - Plovdiv

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

of Dr. Pavlina Nikolaeva Nikolova,
full time PhD student “Ist 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" 
Doctoral program: “General medicine
Scientific supervisor: Prof. Dr. Lyubima Despotova-Toleva, Ph.D

H r
I *:

A5.0UM.

I. Procedural requirements
I was appointed as an external member of the Scientific Jury with Order №2827/02.11.2021 

by the Rector of the Trakia University - Stara Zagora. The review was prepared in accordance with 
the requirements of the Regulations on the structure and operation of the Thracian University.

The full-time doctoral student Dr. Pavlina Nikolova at doctoral program "General 
Medicine", the 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 Medical Faculty, Trakia 
University, presents all required materials for review in accordance with the Regulation for the 
awarding of educational and scientific degree "Doctor" as follows:

-  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

-  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 and copies of scientific publications connected with the dissertation
-  Declaration of originality and authenticity of the attached documents 

Other documents related to the course of the procedure.
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II. Biographical profile of the doctoral student

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

In 2004 she started working as a doctor - Head of the occupational medicine service at the 
Medical Center "St. Georgi Sofia. Since 2007 she has been 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 at the University of 
National and World Economy -  Sofia in 2014. She has additional qualifications in: occupational 
medicine and health and safety at work, medical marketing, public health, effective business- 
communication, etc.

She speaks English and Russian and has very good computer skills.
She is a member of the Bulgarian Medical Association.

III. Relevance of the topic of dissertation
Diabetes mellius (DM) is becoming a major risk factor for morbidity and mortality due to 

its increasing prevalence, mainly of type 2, as a consequence of the obesity pandemic and 
unhealthy lifestyle in modem societies. This determines its huge socio-economic significance. 
According to the latest, 10th edition of the Diabetes Atlas of the International Diabetes Federation 
(IDF) in 2021, the prevalence of DM for the age group 20-79 years is 536.6 million people 
(10.5%). This number is estimated to reach 643 million by 2030 and 783 million by 2045. In 2021, 
more people with DM live in urban areas (360 million) than in rural areas (176.6 million) -12.1% 
compared to 8.3%. The number of diabetics in urban areas is expected to increase to 596.5 million 
in 2045 as a result o f global urbanization, and the prognosed prevalence of diabetes is expected to 
reach 13.9% due to the population aging. Diabetes is the leading cause of death worldwide. With 
the exception of the COVID-19 pandemic mortality rate, in 2021, approximately 6.7 million 
people aged 20-79 are thought to have died as a result of DM or its complications. Approximately 
one third (32.6%) of all deaths due to DM are observed in people at working age (under 60 years).

Chronic diabetic complications, among which diabetic neuropathy is the most common, are 
manifested in the majority o f diabetic patients. They impair significantly quality of life of patients 
and their families.

General practitioners (GPs) work in the very complicated contemporary conditions of the 
healthcare system. They are the first to contact patients and to establish the communication with 
the organs of the healthcare system - outpatient and hospital care units, thus they play a key role 
in long term care of chronic diseases such as DM.

For our country, the behaviour of GPs and approach to patients with DM is regulated through 
the requirements for primary care of the Ministry of Health and the National Health Insurance 
Fund, and diabetic patients not treated with insulin are under dispensary care by GPs. This requires 
not only good theoretical background and wide knowledge of the disease itself and its 
complications, but also building practical skills and using appropriate tools to provide the most 
adequate and timely medical care.

Based on this, the dissertation, which is dedicated to the long-term care of patients with DM 
in general practice, is extremely relevant and actual.

IV. Structure of the dissertation; aim and tasks; material and methods; results, discussion, 
conclusions.

The dissertation covers 120 standard typewritten pages and is properly structured in 
accordance to the required components. The chapters and subchapters are reflected in great detail 
in the content, which brings clarity to the dissertation.
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The literature review (40 pages) is comprehensive, purposeful and in its first part covers the 
current data on the epidemiology of DM worldwide and at national base. Diagnosis and treatment 
of DM and its chronic complications are also synthesized. The main accent is put on diabetic 
neuropathy - epidemiology, classification, pathogenetic mechanisms, clinical manifestation, inch 
autonomic forms and forms of diabetic polyneuropathy (DPNP). The methods for screening and 
diagnosis, complications, inch diabetic foot, treatment and preventive measures are also reviewed.

The second part of the review is devoted to the role of general practitioners (GPs) in the 
diagnosis and prevention of diabetic complications in primary care in general, and particularly on 
the role of GPs in the long term care of patients with DM and diabetic neuropathy in our country. 
The MICHIGAN NEUROPATHY SCREENING INSTRUMENT (MNSI), which contains 
anamnestic and clinical part, was presented as a combined tool for screening and assessment of 
DPNP, suitable for primary care outpatient setting.

To summarize, the review is logically built, its content is related to the motivation and 
conceptual design of the dissertation, ends up with conclusions and outlines the firther discussion 
of the results.

The aim of the dissertation is clearly stated. It covers the evaluation and assessment of 
attitude and behavior of GPs regarding the follow-up and long-term care of patients with DM and 
diabetic neuropathy in primary outpatient care on one hand, and the potential of using appropriate 
and easy-to-use outpatient diagnostic tools for early screening of diabetic neuropathy in daily 
practice, on the other hand.

The tasks are designed in accordance to the two main goals: analysis of the theory and 
practice, regarding the knowledge and behavior o f GPs in the follow-up of patients with DM and 
DPNP in Bulgaria; establishment of appropriate tools for early screening of DPNP via: 
questionnaire for evaluation and analysis of the attitude and behavior of GPs in relation to the 
problem; identification, adaptation and testing of a screening tool for DPNP and its complications 
for the needs of outpatient practice in patients with DM; proposals for improvement of the follow
up of patients with DM and DPNP in outpatient practice in order to early identify the risk of 
developing ulcerations and amputation in development of a diabetic foot.

The approaches, chosen for construction of the design of the study, the material and methods 
are adequate to the aim of the dissertational work and the its tasks. They are described in 6 pages. 
The methodology is also precisely and in detail described.

For studying the attitude and behavior of GPs regarding the screening of patients with DM 
and its complications, a special original questionnaire was developed by the doctoral student. It 
includes 50 questions, grouped in several modules, presented in the Appendix 1 to dissertation. 
208 GPs from all regions of Bulgaria participated in this survey. This number represents 5.01% of 
the actual amount of general practitioners in the country. The information was obtained via direct 
anonymous survey among GPs.

For the purposes of the main clinical part of the study, MNSI was selected with its two parts 
- patient questionnaire and clinical examination of feet. A variation of MNSI was chosen -  the 
one, that includes evaluation of tactile sensation (with 10 g monofilament) in the clinical part (also 
presented in dissertation as Appendix 2). Total number of 8 169 patients with DM from the whole 
country entered the study. The anamnesis of the patients was taken via Part 1 of the MNSI 
questionnaire, and the results of the clinical examination -  via Ppart 2 of the MNSI (evaluated by 
its scale). After that the results of the anamnestic and clinical part were compared, which is 
extremely important from practical point of view.

The statistical analysis is at an up-to-date level and the analyzes are duly described. They 
are determined by the objectives and expected results of the dissertation. The huge number of 
diabetics covered, which is a great merit of the dissertation, guarantees the reliability of the results 
and conclusions.

The results are presented on 30 pages. The data are illustrated with 20 tables, 11 color figures 
and 7 graphs, presenting the information from the analysis in a synthesized way and round out the 
presentation of the research. The results are presented specifically for each task, in a complete 
form and with deep understanding, showing that the goals and objectives of the dissertation are 
fully completed.
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The discussion is logically built and follows the structure of the result-presentation, with 
relevant conclusions after the discussions on each aspect of the research. It is important to 
emphasize the very good knowledge on the problem by Dr. Nikolova, deep insight into the 
evaluation and interpretation of the dissertation results.

Conclusions are divided into 2 parts, related to the 2 main aspects of the study - Study of the 
attitude and behavior of GPs in patients with DM (n=6) and Screening of patients with DM for 
diabetic neuropathy (n=7).

A valuable and instructive fact is the high self-assessment o f GPs about their knowledge on 
the problem of DM and its complications and higher confidence in the care of diabetics, found in 
the research of Dr Nikolova. It is especially valid for the GPs with specialty general medicine and 
especially in those of them, who have obtained an additional specialty. GPs with short professional 
experience logically declare a lower self-esteem when it comes to their knowledge of the problem 
and for their confidence in counsulting diabetic patients. In general, GPs have an attitude of active 
behavior in patients with DM and its complications. For example, 92% of them declare, that they 
are actively looking for risk factors for diabetic complications, 93% claim, that they inform their 
patients about the possible complications that can be caused by diabetes, 90% state, that they 
inform their patients with diabetic neuropathy for its complications, 80% point out, that are 
familiar with the preventive measures against diabetic neuropathy, 79% claim to examine their 
patients with DM for diabetic neuropathy. It is noticeable that, despite the confidence in their own 
knowledge and experience, GPs do not always see themselves as leading specialists in the team, 
responsible for long-term care for patients with DM and diabetic neuropathy. This conclusion is 
of great importance for the clinical practice.

It is found that pain at walking, pain and disturbances at night, impaired sense of temperature 
discrimination and general fatigue are the most common anamnestic complaints. The most 
frequent clinical finding is decreased protective sensation - a worrying finding, having in mind 
that it is an independent risk factor for foot ulcers. Among the pathological findings of the clinical 
examination of feet, the prevalence of reduced vibrational sensation and loss of protective 
sensitivity are higher in this research in comparison with majority of available data from scientific 
publications. Similar prevalence of foot ulcers is reported in this dissertation compared to overall 
literature data. According to the comparison between anamnestic and clinical part of MNSI, it is 
proven, that the anamnesis alone is not able to identify patients with diabetic neuropathy, and 
patients need to be further examined, because even with a negative assessment of the anamnestic 
part, 8% of patients with diabetic neuropathy (by Feldman) and 5% of patients (according to this 
dissertational study) would remain unidentified. Reducing the cut-off value for the anamnestic part 
of MNSI from >7 to > 5 provides higher sensitivity of the questionnaire for detecting patients with 
potential diabetic neuropathy and reduces the number of patients who would remain unidentified. 
Improving the screening potential of MNSI is also achieved by taking into account the responses 
of specific questions from anamnesis, which show correlation with presence of foot ulcers even in 
case of negative overall assessment of the anamnestic part.

The bibliography is comprehensive and up-to-date, meets the requirements - includes 166 
basic and contemporary literary sources, 5 of them are in Cyrillic and 161 are in Latin (English). 
Note: About 10 sources are presented as digital https // page, and it is not clear what they refer to.

V. Contributions
I accept the self-assessment of Dr. Pavlina Nikolova of the contributions of her dissertation, 

as well as the division of these contributions into scientifically-theoretical and scientifically- 
practical, most of which are original.

This is the first study in Bulgaria, examining the attitude and behavior of GPs in patients 
with DM and diabetic polyneuropathy, which contributes by outlining both the current situation 
and possible measures for improvement. The leading risk factors for the progression of diabetic 
polyneuropathy to diabetic foot have been identified and measures for their prevention, applicable 
in the daily outpatient primary medical practice in our country are proposed. A modification of the 
MNSI with a new "cut-off', specific for Bulgarian diabetic patients has been proposed, which 
provides higher sensitivity compared to the originally validated instrument. Such national studies
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are crucial when we take into consideration racial and ethnic differences in the prevalence and 
characteristics of chronic complications of DM, and in particular diabetic polyneuropathy.

From a practical point of view, the study of the attitude and behavior of GPs for long-term 
monitoring o f patients with DM and diabetic neuropathy is a pioneer for our country and outlines 
the need of GPs for additional training on chronic complications of DM and the need for more 
deep and structured interdisciplinary cooperation between GPs and specialists - endocrinologists 
and neurologists.

The results of this dissertation significantly enrich the knowledge about the prevalence of 
diabetic polyneuropathy in Bulgaria due to introducing for the first time in our country MNSI as a 
screening tool for early detection of diabetic neuropathy and its complications in general practice. 
It is validated and adapted for the Bulgarian GPs in outpatient settings, its use leads not only to the 
identification of patients with diabetic neuropathy, but also helps to structure the behavior of GPs 
in the subsequent long-term care and monitoring of these patients. A cut-off value of MNSI, 
specific to the Bulgarian population, has been identified, offering a higher sensitivity of 
anamnestic part of MNSI for the detection of diabetic polyneuropathy. The anamnestic data were 
analyzed in detail and those of them, that correlate with a higher prevalence of ulcers on the feet, 
even asymptomatic, are outlined. This is very important for outpatient practice and contributes to 
early identification and prevention of diabetic patients, that are at higher risk of progression of 
diabetic neuropathy to its complications, inch diabetic foot.

High appreciation must be given to the final recommendations for improving the long-term 
care of people with DM in the general practice in our country - regarding both the behavior and 
knowledge of GPs on the problem and also screening for diabetic neuropathy and diabetic foot in 
the daily practice of GPs.

VI. Scientific publications
In connection with the dissertation, Dr. Pavlina Nikolova provides 7 publications, in all of 

them she is the first author - 4 in foreign periodicals (2 with IF) and 3 in national issues. She has 
8 participations in scientific forums as the first author with oral presentations - 4 in international 
and 4 in national scientific forums (2 of which with international participation). This scientific 
activity supports her independent participation in the realization and finalization of the 
dissertation.

VII. Abstract
The presented dissertation abstract is properly structured, contains all the necessary 

components and reflects the main aspects of the dissertation work, that fully meets the 
requirements of the Regulations of the Trakia University of Stara Zagora.

VIII. Conclusion
Based on the above, I conclude that the dissertation of Dr. Pavlina Nikolaeva Nikolova is a 

relevant, complete research paper with a contributory nature. It meets all the requirements of the 
Law on the Development of Academic Staff in the Republic of Bulgaria (ZRASRB), Regulations 
of its implementation and the Regulations for the structure and operation of the Trakia University 
required for awarding the educational and scientific degree "Doctor" in the scientific specialty 
"General Medicine".

Dr. Pavlina Nikolova presents herself as a hard-working and diligent medical doctor with 
highly developed practical skills, theoretical knowledge and potential for further academic 
development. I kindly recommend to the members of the honorable Scientific Дигу to give a 
positive vote for the completion of the procedure for final defense and awarding m r  a sqientific 
and educational degree “Doctor”.

21.01.2022 Referee:...
Plovdiv /prof. Dr. MariVOrbet^spva/
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