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от проф. д-р ГосподинкаТадева Пракова-Василева, дм -  Ръководител на „Първа Катедра по 
Вътрешни болести и Обща медицина“ при Медицински Факултет на 

Тракийски Университет -  Стара Загора

на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен 
„Доктор“, в област на виеше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално 

направление 7.1. Медицина, по докторска програма „Обща медицина“

Съгласно Заповед на Ректора на Тракийски Университет - Стара Загора № 2827/02.11.2021 г.
Автор: Павлина Николаева Николова
Катедра: „Първа Катедра по Вътрешни болести и Обща медицина“, Медицински 

факултет на Тракийски Университет -  Стара Загора
Тема на дисертационния труд: „Продължителни грижи за пациенти с диабет в 

общата практика “
1. Общо представяне на процедурата и докторанта
Представеният комплект материали на електронен носител е в съответствие със Закона 

за развитие на академичния състав в РБългария и Правилника за приложението му на ТУ- Ст. 
Загора за придобиване на образователна и науча степен „Доктор“, и включва всички 
необходими документи.

Д-р Павлина Николаева Николова придобива магистърска степен по медицина през 2002 
г. от ВМИ-София. От 2003 до 2007 г. работи като лекар-специализант по Вътрешни болести в 
УМБАЛ „Александровска“, УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ и в СБАЛББ „Св. София“. През 2007 
г. започва работа като медицински представител по направление „Ендокринология и 
Неврология“ във фармацевтична компания Woerwag Pharma GmbH&Co.KG. Последователно 
преминава през позициите на Старши медицински представител в същото направление за 
София и Западна България (2009-2010 г.) и Продуктов мениджър от м. Ноември 2010 г. и 
понастоящем. Д-р П. Николова има втора магистърска степен по Маркетинг от Университета 
по Национално и Световно Стопанство -  София от 2014 година. Преминала е различни 
курсове и следдипломно обучение с допълнителна квалификация по проблемите на 
Общественото здраве -  изследване и анализ (2006 г.), основен курс по Трудово 
законодателство и опазване на здравето на работещите към Министерството на труда и 
социалната политика (2006 г.), 3 модула по Медицински маркетинг (2011 г.), Ефективната 
бизнес-комуникация (2012 г.), Програма за развитие на мениджърски екип -  различни модули 
(2016-2017 г.)

От 2015 г, д-р П. Николова е редовен докторант по научната специалност „Обща 
медицина“ към МФ на Тракийски Университет с тема на дисертационния труд - „Дългосрочни 
грижи за пациентите с диабет в общата практика -  фокус върху диабетната невропатия“. 
Владее писмено и говоримо английски език.

2. Актуалност на тематиката
Дисертационният труд на д-р П. Николова е посветен на едно от най-честите късни 

усложнения на захарния диабет - диабетната невропатия и участието на общопрактикуващите 
лекари в ранната диагностика и дългосрочната грижа за пациентите с това социалнозначимо 
заболяване. Диагнозата на диабетна невропатия е сравнително лесна в условията на общата 
практика. Загубата на сетивност за допир е самостоятелен рисков фактор за възникване на 
улцерация на стъпалото и прогресия на диабетното стъпало с потенциална ампутация. 
Независимо от множеството препоръки и консенсуси на научните дружества, нивото на 
проследяване на пациенти с диабетна невропатия в първичната медицинска практика е 
незадоволително в световен мащаб, а данни за България търде оскъдни. Редовният клиничен 
преглед на ходилата на пациенти с диабет е най-ефикасната мярка за превенция на диабетното 
стъпало и последващи ампутации, която би могла да бъде изцяло в компетенциите на ОПЛ.
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3. Познаване на проблема
Литературният обзор, представен в 47 страници, показва достатъчно познаване на 

проблема. Д-р П. Николова подробно анализира съществуващите до момента данни в 
научната литература относно епидемиологията, етиологията, патогенезата и класификацията 
на диабетната невропатия, основните критерии за диагноза, както и методи за скрининг и 
оценка тежестта на заболяването. Описани са най-честите усложнения на диабетната 
невропатия и ролята на семейния лекар в диагнозата и превенцията им, както и значението на 
Michigan neuropathy screening instrument (MNSI), като метод за диагностика на диабетната 
невропатия в общомедицинската практика. Данните са представени в логична 
последователност, очертани са различни аспекти на проблема, което доказва уменията на 
докторантката да оцени и анализира научните публикации. Направените изводи от 
литературния обзор определят и основната цел на дисертационния труд, насочена към 
изследване не само на нагласите и поведението на общопрактикуващите лекари по отношение 
проследяване и дългосрочни грижи за пациенти с диабетна невропатия в условията на 
първичната медицинска помощ, но и към проучване на възможните най-подходящи 
инструменти за скрининг на пациенти за диабетна невропатия. Литературният обзор включва 
всички аспекти на изследването и кореспондира с поставените четири основни задачи.

4. Методика на изследването
Избраната методика на изследване позволява постигане на определената цел и 

получаване на адекватен отговор на задачите в дисертационния труд. Подробно са описани 
единиците за наблюдение и изследване, използваните количествени и качествени методи, 
скалите за оценка. Мнението на 208 семейни лекари по отношение на дългосрочните грижи за 
пациентите с диабет и диабетна невропатия е проучено чрез специална анкета, подробно 
представена в Приложение 1. Скринингът на пациенти с диабет за диабетна невропатия и 
нейните усложнения е проведен чрез Michigan Neuropathy Screening Instrument (MNSI) в две 
части -  въпросник към пациента и клиничен преглед на ходилата. Включени са 8169 болни със 
захарен диабет от територията на цялата страна (всички 28 области). Използваните в 
проучването въпросници нямат становище от Етична комисия към Медицински Факултет -  
Стара Загора. Използвани са съвременни софтуерни програми и е направена подходяща 
статистическа обработка на получените резултати, които са представени под формата на 
таблици, графики и фигури.

5. Характеристика и оценка на дисертационния труд и приносите
Дисертационният труд съдържа всички основни раздели. Написан е на 116 стандартни 

страници, онагледен е с 20 таблици, 11 фигури, 7 графики и 2 приложения. Библиографията 
съдържа 166 източника. Собствените резултати са представени на 37 страници и следват 
поставените задачи.

Установава се, че ОПЛ имат активно поведение по отношение на диабетната 
невропатия, съответстващо както на регулаторните изисквания, така и на препоръките на 
научните дружества, което е в зависимост от квалификацията и продължителността на 
трудовия стаж. Участващите в проучването ОПЛ не приемат ролята на основен изпълнител в 
екипа от специалисти, които се грижат за пациентите диабетна невропатия. Тази грижа 
семейните лекари отреждат на специалистите по неврология и в много по-малка степен на тези 
по ендокринология. Посочена е необходимостга от периодични обучения за хроничните 
усложнения на захарния диабет.

Направено е скринингово проучване на пациенти (8169) за наличие на диабетна 
невропатия с използване на въпросник, съдържащ анамнестични (болка при ходене, нощни 
оплаквания, нарушения в температурния усет) и клинични данни (намалена протективна 
сетивност и вирационен усет). Особен интерес представлява факта, че намалената 
протективна сетивност е независим рисков фактор за възникване на улцерации по стъпалата. 
Съпоставяйки данните от двете части на въпросника се доказва необходимостта от клиничен 
преглед на болните. Пет процента от участвалите в проучването болни с отрицателна оценка в 
анамнезата, могат да останат недиагностицирани за диабетна невропатия. Предлаганата 
по-ниска граничната стойност за анамнестичната част на MNSI от >7 на >5 предоставя 
по-голяма чувствителност за диагностициране на диабетна невропатия. От значение за
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подобряване на скрининговия потенциал на MNSI е отчитане наличието на улцерации, 
независимо от общата оценка на анамнестичната част от въпросника.

Основните изводи са ясно формулирани и съответстват на поставените задачи, но 
неправилно предхождат обсъждането. Последното е представено в 5 страници, като в 
по-голямата си част повтаря получените резултати. Не е направено достатъчно критично 
сравнение между получените от други автори подобни или различни резултати. Не са 
анализирани и обяснени получените данни в това интересно по по рода си проучване на 
отношението на семейния лекар към диагностиката, лечението и профилактиката на 
диабетната невропатия и сравнени с резултатите от други подобни изследвания. Използвани 
са едва 20 литературни източника в раздел обсъждане за анализиране и сравнение на 
получените от дисертантката резултати с тези от други автори.

Приносите от дисертационния труд на д-р П. Николов имат предимно 
научно-приложен характер и се състоят в идентифициране на основните рискови фактори за 
усложнения на диабетната невропатия (улцерации, диабетно стъпало) и основните мерки за 
превенцията им. Посочена е необходимостта от допълнителни курсове за ОПЛ, касаещи 
хроничните усложнения на захарния диабет и интердисциплинарно сътрудничество със 
специалисти по ендокринология и неврология. Предложеният въпросник (MNSI) е валидиран 
инструмент, подходящ за ежедневната работа в общата медицинска практика, а установената 
за българската популация cut-off стойност (от >7 на >5) предоставя по-добра чувствителност 
за диагностициране на пациентите ДПНП. Установени са анамнестичните данни, които се 
асоциират с по-висок риск от развитие на улцерации по стъпалата, което предоставя 
възможност за превенция на рисковите пациенти.

Приносите от научната работа са в основата на дадените препоръки за подобряване на 
продължителните грижи за болните със захарен диабет и диабетна невропатия в условията на 
общата медицинска практика в страната.

Библиографията е представена на 10 страници, съдържа 166 литературни източника, 
изписани всички на латиница. Не е използвана единна система за цитиране на монографии, 
научни публикации в книги, научни списания и сборници както в литературния обзор, така и в 
библиографията. На редица литературни източници липсват автори, заглавия, издателство, 
години на издаване, страници.

6. Преценка на публикациите и личния принос на докторанта
Д-р П. Николова е представила 5 научни публикации в пълен текст и 8 участия в научни 

конференции у нас и в чужбина.
7. Автореферат
Авторефератът съдържа 59 страници и отговаря по съдържание и качество на научния 

труд. Онагледен е с 16 таблици и 8 фигури, и отразява основните резултати, постигнати в 
дисертацията.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представените за становище материали, както и моите лични впечатления, ми дават 

основание да считам, че д-р П. Николова има основен принос в разработването на настоящия 
дисертационен труд, притежава теоретични знания и професионални умения по научната 
специалност „Обща медицина“. Независимо от направените по-горе забележки и коментари, 
считам, че в основната си част, дисертационният труд отговаря на изискванията от ЗРАСРБ и 
на Правилника за приложението му в МФ-Стара Загора. Това е основание за моята 
положителна оценка и предлагам на Научното жури да присъди ОНС „Доктор“ на д-р Павлина 
Николаева Николова по научната специалност „Обща медицина“, в професионално 
направление 7.1. Медицина, от област на висшето образование 7. Здравеопг

18.01.2022 г. Изготвил становището:
град Стара Загора Проф. д-р Господи^П раков^, дм
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Ар: OPINION

by Prof. Gospodinka Radeva Prakova-Vasileva, MD PhD - Head of the "First Department of Internal 
Medicine and General Medicine" at the Faculty of Medicine 

Trakia University - Stara Zagora

of a dissertation for the award of an educational and scientific degree 
"Doctor", in the field of higher education 7. Health and sports, professional field 7.1. Medicine, in the

doctoral program "General Medicine"

According to the Order of the Rector of the Trakia University - Stara Zagora № 2827 / 02.11.2021 
Author: Pavlina Nikolaeva Nikolova
Department: "First Department of Internal Medicine and General Medicine", Faculty of Medicine, 
Trakia University - Stara Zagora
Dissertation topic: "Long-term care for patients with diabetes in general practice"

1. General presentation of the procedure and the doctoral student
The presented set of materials on electronic media is in accordance with the Law for 

development of the academic staff in the Republic of Bulgaria and the Regulations for its application 
of the Trakia University - St. Zagora for obtaining the educational and scientific degree "Doctor", and 
includes all the necessary documents.

Pavlina Nikolaeva Nikolova, MD obtained a master's degree in medicine in 2002 from the 
Higher Medical Institute-Sofia. From 2003 to 2007 he worked as a specialist in Internal Medicine at 
the University Multidisciplinary Hospital for Active Treatment "Alexandrovska", University 
Hospital "St. Ivan Rilski ’’and in the Specialized Hospital for Active Treatment of Lung Diseases“ St. 
Sofia". In 2007 he started working as a medical representative in the field of Endocrinology and 
Neurology in the pharmaceutical company Woerwag Pharma GmbH & Co.KG. She has consistently 
moved through the positions of Senior Medical Representative in the same field for Sofia and 
Western Bulgaria (2009-2010) and Product Manager since November 2010 and currently. Dr. P. 
Nikolova has a second master's degree in Marketing from the University of National and World 
Economy - Sofia since 2014. She has completed various courses and postgraduate training with 
additional qualifications in Public Health - Research and Analysis (2006), a basic course in Labor 
Legislation and Health Protection at the Ministry of Labor and Social Policy (2006)., 3 modules in 
Medical Marketing (2011), Effective Business Communication (2012), Management Team 
Development Program - various modules (2016-2017)

Since 2015, P. Nikolova is a full-time PhD student in General Medicine at the Faculty of 
Medicine of the Trakia University with a dissertation - "Long-term care for patients with diabetes in 
general practice - a focus on diabetic neuropathy." She is fluent in written and spoken English.

2. Relevance of the topic
The dissertation of Dr. P. Nikolova is dedicated to one of the most common late complications 

of diabetes - diabetic neuropathy and the participation of general practitioners in early diagnosis and 
long-term care of patients with this socially significant disease. The diagnosis of diabetic neuropathy 
is relatively easy in general practice. Loss of sense of touch is a separate risk factor for foot ulceration 
and progression of diabetic foot with potential amputation. Despite the many recommendations and 
consensus of scientific societies, the level of follow-up of patients with diabetic neuropathy in 
primary care is unsatisfactory worldwide, and data on Bulgaria are scarce. Regular clinical 
examination of the feet of patients with diabetes is the most effective measure for the prevention of 
diabetic foot and subsequent amputations, which could be entirely within the competence of the 
general practitioner.

3. Knowledge of the problem
The 47-page literature review shows sufficient knowledge of the problem. Dr. P. Nikolova 

analyzes in detail the existing data in the scientific literature on the epidemiology, etiology, 
pathogenesis and classification of diabetic neuropathy, the main criteria for diagnosis and methods



for screening and assessing the severity of the disease. The most common complications of diabetic 
neuropathy and the role of the family doctor in their diagnosis and prevention are described, as well as 
the importance of the Michigan neuropathy screening instrument (MNS1) as a method for diagnosing 
diabetic neuropathy in general practice. The data are presented in a logical sequence, various aspects 
of the problem are outlined, which proves the skills of the doctoral student to evaluate and analyze 
scientific publications. The conclusions from the literature review determine the main goal of the 
dissertation, aimed at studying not only the attitudes and behavior of general practitioners regarding 
follow-up and long-term care of patients with diabetic neuropathy in primary care, but also to study of 
the most appropriate tools for screening patients with diabetic neuropathy. The literature review 
includes all aspects of the study and corresponds to the four main tasks.

4. Research methodology
The chosen research methodology allows achieving the set goal and obtaining an adequate 

response to the tasks in the dissertation. The units for observation and research, the used quantitative 
and qualitative methods, the scales for evaluation are described in detail. The opinion of 208 family 
physicians regarding the long-term care of patients with diabetes and diabetic neuropathy was studied 
through a special survey detailed in Appendix 1. The screening of patients with diabetes for diabetic 
neuropathy and its complications was conducted using the Michigan Neuropathy Screening 
Instrument (MNSI) in two parts - a questionnaire to the patient and a clinical examination of the feet. 
8169 patients with diabetes from all over the country (all 28 districts) are included. The 
questionnaires used in the study do not have an opinion from the Ethics Committee of the Medical 
Faculty - Stara Zagora. Modern software programs have been used and appropriate statistical 
processing of the obtained results has been made, which are presented in the form of tables, graphs 
and figures.

5. Characteristics and evaluation of the dissertation and contributions
The dissertation contains all the main sections. It is written on 116 standard pages, illustrated 

with 20 tables, 11 figures, 7 graphs and 2 appendices. The bibliography contains 166 sources. The 
own results are presented on 37 pages and follow the set tasks.

It has been established that GPs have an active behavior in relation to diabetic neuropathy, 
corresponding to both regulatory requirements and the recommendations of scientific societies, 
which depends on the qualification and length of service. The GPs in the study did not accept the role 
of the main executor in the team of specialists caring for patients with diabetic neuropathy. Family 
physicians assign this care to neurologists and, to a much lesser extent, to endocrinologists. The need 
for periodic training on the chronic complications of diabetes has been pointed out.

A screening study of patients (8169) for the presence of diabetic neuropathy was performed 
using a questionnaire containing anamnestic (walking pain, nocturnal complaints, disturbances in 
temperature sensation) and clinical data (reduced protective sensitivity and viral sensation). ). Of 
particular interest is the fact that reduced protective sensitivity is an independent risk factor for foot 
ulcers. Comparing the data from the two parts of the questionnaire proves the need for clinical 
examination of patients. Five percent of patients with a negative history of the study may remain 
undiagnosed with diabetic neuropathy. The proposed lower cut-off value for the anamnestic part of 
the MNSI from >7 to> 5 provides greater sensitivity for the diagnosis of diabetic neuropathy. It is 
important to take into account the presence of ulcers in order to improve the screening potential of 
MNSI, regardless of the general assessment of the anamnestic part of the questionnaire.

The main conclusions are clearly formulated and correspond to the set tasks, but incorrectly 
precede the discussion. The latter is presented in 5 pages, mostly repeating the results obtained. A 
sufficiently critical comparison has not been made between similar or different results obtained by 
other authors. The data obtained in this interesting study of the family doctor's attitude to the 
diagnosis, treatment and prevention of diabetic neuropathy and compared with the results of other 
similar studies have not been analyzed and explained. In the discussion section, only 20 literature 
sources were used to analyze and compare the results obtained by the dissertation student with those 
of other authors.

The contributions from the dissertation of Dr. P. Nikolov have mainly scientific and applied 
nature and consist in identifying the main risk factors for complications of diabetic neuropathy
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(ulcerations, diabetic foot) and the main measures for their prevention. The need for additional GP 
courses on chronic complications of diabetes and interdisciplinary collaboration with specialists in 
endocrinology and neurology was pointed out. The proposed questionnaire (MNSI) is a validated tool 
suitable for daily work in general medical practice, and the established cut-off value for the Bulgarian 
population (from >7 to> 5) provides better sensitivity for diagnosing patients with diabetic 
neuropathy. The anamnestic data have been established, which are associated with a higher risk of 
developing ulcers on the feet, which provides an opportunity for prevention of at-risk patients.

The contributions from the scientific work are the basis of the given recommendations for the 
improvement of the long-term care for the patients with diabetes mellitus and diabetic neuropathy in 
the conditions of the general medical practice in the country.

The bibliography is presented on 10 pages, contains 166 literature sources, all written in Latin. 
There is no unified system for citing monographs, scientific publications in books, scientific journals 
and collections in both the literature review and the bibliography. A number of literary sources lack 
authors, titles, publishers, years of publication, pages.

6. Assessment of the publications and personal contribution of the doctoral student
Dr. P. Nikolova has presented 5 scientific publications in full text and 8 participations in 

scientific conferences at home and abroad.

7. Abstract
The abstract contains 59 pages and corresponds to the content and quality of the scientific 

work. It is illustrated with 16 tables and 8 figures, and reflects the main results achieved in the 
dissertation.

CONCLUSION
The materials presented for the opinion, as well as my personal impressions, give me reason to 

believe that Dr. P. Nikolova has a major contribution to the development of this dissertation, has 
theoretical knowledge and professional skills in the scientific specialty "General Medicine". 
Notwithstanding the above remarks and comments, I believe that in its main part, the dissertation 
meets the requirements of the Law on the Development of Academic Staff in the Republic of Bulgaria 
and the Regulations for its application in the Medical Faculty-Stara Zagora. This is the basis for my 
positive assessment and I propose to the Scientific Jury to award the Educational and Scientific 
Degree "Doctor" to Pavlina Nikolaeva Nikolova, MD in the scientific specialty "General Medicine", 
in professional field 7.1. Medicine, in the field of higher education 7. Health and sports.

18.01.2022 
Stara Zagora

Prepared the opinion:
Prof. Dr. Gospoflirrka Prak^fva, Ph.D.
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