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I.  Публикувана монография. 

 

1. Паскалева Р. Превенция и контрол на  постуралните  нарушения в 

детска възраст - мисия възможна. Монография. Издателство: ЕКС-ПРЕС Габрово 

2021; 200с. 

Abstract. The monograph “Prevention and control of postural disorders in 

children – mission possible” introduces the anatomical, kinesiological and 

pathokinesiological features of the spinal column and the thorax with emphasis on problems 

related to control of bad posture and idiopathic scoliosis in children. 

The peculiarities and primary etiological factors that influence the formation of proper 

posture are discussed. The factors leading to the various types of spinal and thoracic postural 

disorders are outlined. 

The monograph is focused on diagnostics and early detection of various types of 

postural disorders with analysis of the role of recent screening studies on the prevalence of 

bad posture and idiopathic scoliosis both at a global and national scale.  

The monograph presents some innovative approaches for integral treatment  and 

rehabilitation of bad posture in children. An original kinesiological methodic with a large 

exercise ball used in preschool children in kindergarten Svetlina – Stara Zagora, is presented. 

Original rehabilitation algorithms for prevention of poor posture with physiotherapeutic 

exercises for 3D correction of deformity in lying position and anti-gravity exercises for 

stimulation of postural reflexes combined with breathing exercises are promoted.  

Possibilities for prevention of spinal disorders in children as a main prerequisite for 

back pain during adulthood are discussed on the basis of investigations in adult patients.  

On the basis of own results, conclusions and perspectives on prevention and 

rehabilitation in this research field are outlined.  

The monograph could be useful for all specialists working in the field of child 

development and health, pediatric health and rehabilitation.  

Резюме: В монографията „Превенция и контрол на постуралните нарушения в 

детска възраст - мисия възможна” са представени анатомична, кинезиологична и 

патокинезиологична характеристика на гръбначния стълб и гръдния кош, като са 

очертани проблемите и трудностите при борбата с нарушената стойка и идеопатичната 

сколиоза в детска възраст. 

Разгледани са особеностите и основните етиологични фактори, оказващи 

влияние върху формирането на правилна стойка и са определени факторите, водещи до 

различни видове постурални деформации на гръбначния стълб и гръдния кош. 

Акцентирано е върху диагностиката и ранното откриване на различните видове 

постурални нарушения, като е обобщена ролята на скрининговите проучвания за 

разпространението на нарушената стойка и идиопатичната сколиоза в световен мащаб и 

в България през последните години.  



Монографията разглежда иновативни подходи, свързани с комплексното 

лечение и рехабилитация на нарушената стойка в детска възраст. Представена е 

авторска методика по кинезитерапия с голяма терапевтична топка при деца от 

предучилищна възраст, прилагана в детска градина „Светлина“ - гр. Стара Загора. 

Промотирани са оригинални рехабилитационни алгоритми за превенция на нарушената 

стойка с включени физически упражнения за 3D корекция на деформацията от 

отбременена позиция и антигравитационни упражнения за стимулиране на 

постуралните рефлекси в комбинация с дихателни упражнения.  

Анализирани са възможностите за превенция на гръбначните проблеми в детска 

възраст като основна предпоставка за болки в гърба в зрелостта.  

Въз основа на получените резултати от собствените проучвания са направени 

заключения и са очертани перспективите за превенция и рехабилитация в тази област 

на научното изследване.  

  
II. Статии в научни списания в пълен текст, публикувани в реферирани и 

индексирани световноизвестни бази данни с научна информация (Scopus и/или 

Web of Science). 

 

1. Paskaleva R. and A. Atanasov. Mathematic modeling of the muskov 

quadrangle for the evaluation of the muscle disorders in children and adults. AIP 

Conference Proceedings 2075, 170029 (2019)  https://doi.org/10.1063/1.5091394 

Abstract. Spinal deformity is one of the most common diseases in children and 

adolescents. Measurement of spinal deformitiy involves the tracking of spinal curvature. 

When testing the vertebral distortion by Moshkov's quadrangle from the standing position 

with the dermatographic pencil, the points of the spines of the vertebrae C7 and L5 and the 

lower medial corners of the blades are noted. In the presence of spinal deformity the 

symmetry of the quadrangle is distorted to varying degrees. In the presented mathematical 

model, geometric parameters of Moshkov's quadrangle are introduced to allow a quantitative 

assessment of the degree of spinal deformity in children and adults. 

Резюме: Математическо моделиране на четриъгълника на Мушков за 

оценка на гръбначните изкривявания при деца и възрастни 

Гръбначните изкривявания са сред най-разпространените заболявания в детско-

юношеската възраст. Измерването на гръбначните изкривявания включва 

проследяването на кривините на гръбначният стълб. При тестване на гръбначните 

изкривявания чрез „четириъгълника на Мошков“ от поза „стоеж“ с дермографски 

молив се отбелязват точките на бодлестите израстъци на прешлените C7  и  L5, а също и 

долните медиални ъгли на лопатките. част на четириъгълника. При наличие на 

гръбначно изкривяване симетричността на четириъгълника е е нарушена в различна 

степен. В представеният математически модел са  въведени  геометрични параметри на 

четириъгълника на Мошков, които да дават възможност за количественна оценка на 

степента на гръбначните изкривявания при деца и възрастни. 

 

2. Ruska Paskaleva, Violeta Ivanova, Vanya Pavlova, Uliana Marinova, 

Katya Peeva. Analysis of research results of physical development in children aged 5-6 

years in Stara Zagora Municipality – Bulgaria. AIP Conference Proceedings 2186, 

170030 (2019); https://doi.org/10.1063/1.5138109 

Abstrakt. The high incidence of disturbed posture among preschool children is not 

only a public concern but also a public health problem for wider preventive measures to 

improve the motor activity of children. It is necessary to draw up large-scale national 

programs for early diagnosis and prevention of vertebral distortions at pre-school and school 

https://doi.org/10.1063/1.5091394
https://doi.org/10.1063/1.5138109


age. The purpose of the present study is to analyze the results of a research of the physical 

development study in pre-school children aged 5-6 to prevent vertebral distortions and 

overweight in kindergartens on the territory of the town of Stara Zagora and to prepare a 

rehabilitation program for prevention of vertebral distortions. The children in 25 

kindergartens in Stara Zagora were studied for the period October - December 2017. Out of 

all 2,029 children, 1483 (73.1%) were examined, of whom 970 children (65.41%) have a 

disorder, 181 (12.2%) are overweight, the other 333 children (22.39%) have no problems. The 

largest share of the studied children (75-80%) is in six kindergartens (№7, №25, №3, №23, 

№10, №8) and the lowest is less than 50% in SG №11 . This is proof of the good scale of the 

study. Physical development study was performed with a specially designed Early Diagram 

Attachment Card, adapted to the age of the children, corresponding to their physical 

development, with the tests of OTT and Schober being modified for 5-6 years old children 

compared to the height. Overweight children were also surveyed by innovative methodology, 

compliant with the physical development and compared with the height and weight, 

individual peculiarities and eating habits. In the study of physical development, the total 

percentage of children with impaired standing was 65.41% with 95% CI (62.91%, 67.83%), 

confidence interval. Kindergartens with numbers 6, 24, 29 and 34 have statistically 

significantly higher values of the percentage of children with disordered posture compared to 

the total for all kindergartens (P <0.05). 

Резюме: Анализ на резултатите от изследването на физическото развитие 

при деца в предучилищна възраст на 5 и 6 години в община Стара Загора – 

България. 

Високата честота на нарушената стойка сред децата в предучилищна възраст  е 

не само загриженост на обществото, но и проблем на общественото здраве за 

осъществяване на по-мащабни превантивни мероприятия подобряващи двигателната 

активност на децата. Необходимо е съставяне на мащабни програми на национално 

ниво за ранна диагностика и превенция на гръбначните изкривявания в предучилищна 

и училищна възраст. Целта на настоящата разработка е  анализ на резултатите от 

изследването на физическото развитие при деца в предучилищна възраст на 5-6г. за 

превенция на гръбначните изкривявания и наднорменото тегло от детските градини на 

територията на гр. Стара Загора и изготвяне на рехабилитационна програма за 

превенция на гръбначните изкривявания. Изследвани са децата в 25 детски градини в 

гр. Стара Загора за периода в периода октомври – декември 2017г. От всички 2029 деца 

са прегледани 1483 (73.1%), от тях 970 деца (65.41%) имат нарушена стойка, 181 

(12.2%) имат наднормено тегло, останалите 333 деца (22.39%) нямат проблеми. Най-

голям е относителния дял на  изследваните деца  (75-80%) в шест детски градини 

(№7,№ 25, №3, №23, № 10, №8), а най –малък под 50% в ДГ №11.Това е доказателство  

за добрата мащабност на изследването. Изследването на физическото развитие бе 

извършено със специално конструирани за целта Карта за ранна диагноситка, 

адаптирана според възрастта на децата, отговаряща на физическото им развитие, като 

тестовете  на ОТТ и Шобер са модифицирани за 5-6г. деца, съпоставяни спрямо ръста. 

Децата с наднормено тегло също бяха изследвани чрез иновативна методология, 

съобразена с физическото развитие и сравнена с ръста и теглото, индивидуалните 

особености и хранителните навици. При изследването на физическото развитие общият 

процент на децата с нарушена стойка е 65.41% с 95% CI (62.91%; 67.83%), интервал на 

доверителност. Детските градини с номера 6, 24, 29 и 34 имат статистически значимо 

по-високи стойности на процента деца с нарушена стойка в сравнение с общото за 

всички детски градини (Р<0.05). 

 



3. Ruska Paskaleva, Galina Mratzkovа, Magdalena Platikanova. Increased 

motor activity and proper nutrition for prevention of complications in the elderly with 

diabetes AIP Conference Proceedings  2186, 170029 

(2019);  https://doi.org/10.1063/1.5138108 

Abstract. One of the most significant diseases worldwide, with a rapid rate of 

development leading to severe economic losses is diabetes mellitus type 2 (non-insulin 

dependent diabetes). Chronic metabolic disease of carbohydrate metabolism is characterized 

by high blood glucose levels and relative insulin deficiency . Approximately 6% of the adult 

population, estimated globally from 2010 to date, shows that type 2 diabetes (285 million 

people) accounts for about 90% of diabetes. Нe exercise of regular physical activity maintains 

muscles in good condition, prevents the onset of inactive hypotrophies or contractions, and 

activates various types of modulating downward control (pain suppression) to maintain the 

emotional tone of the patient. The purpose of the present study is the active participation of 

the students of specialty "Medical rehabilitation and ergotherapy" in the implementation of 

rehabilitation activities at the Diabetes Center - Stara Zagora, in elderly people with type 2 

diabetes. 

Material and methods. The subject of the study is 120 diabetic patients at the Diabetes 

Center - Stara Zagora with different types of diabetes. Five rehabilitation groups were 

developed, depending on the motor skills. The exercises are for one year with consecutive 

group work twice a week by the students during the clinical practice.. This result is indicative 

of the stimulating effect of kinesitherapy and ergotherapy on the motor activity of patients. 

They all have increased motor skills in everyday activities. 

Резюме: Повишена двигателна активност и  правилно хранене за  

превенция на усложненията при възрастни хора с диабет  

Едно от най-значимите заболявания в световен мащаб, с бързи темпове на 

развитие, водещи до тежки икономически загуби, е захарният диабет тип 2 

(неинсулинозависим диабет). Хроничното метаболитно заболяване на въглехидратния 

метаболизъм се характеризира с високи нива на кръвната захар и относителен 

инсулинов дефицит. Приблизително 6% от възрастното население, изчислено в 

световен мащаб от 2010 г. до днес, показва, че диабет тип 2 (285 милиона души) 

представлява около 90% от диабета. Редовната физическа активност поддържа 

мускулите в добро състояние, предотвратява появата на неактивни хипотрофии или 

контракции и активира различни видове модулиращ контрол надолу (потискане на 

болката) за поддържане на емоционалния тонус на пациента. Целта на настоящото 

изследване е активното участие на студентите от специалност „Медицинска 

рехабилитация и ерготерапия“ в изпълнението на рехабилитационни дейности в 

Диабетния център - Стара Загора, при възрастни хора с диабет тип 2. Предмет на 

изследването са 120 пациенти с диабет в Диабетния център - Стара Загора с различни 

видове диабет. Разработени са пет групи за рехабилитация, в зависимост от 

двигателните умения. Упражненията са за една година с последователна групова работа 

два пъти седмично от студентите по време на клиничната практика. Този резултат е 

показателен за стимулиращия ефект на кинезитерапията и ерготерапията върху 

двигателната активност на пациентите. Всички те имат повишени двигателни умения в 

ежедневните дейности. 

 

 

4. М. Platikanova, R. Paskaleva. Nutrition and COVID-19 ‒ attitudes and 

challenges among medical students during isolation and quarantine, General Mеdicine, 

2021, 23 (2): 41-44 

https://doi.org/10.1063/1.5138108


Abstract. A healthy and balanced diet is one of the main key components of a healthy 

lifestyle. It is a guarantee for long-term health promotion and prevention of a number of 

diseases. The survey included a study of nutritional attitudes in the new and unknown 

coronavirus disease during isolation and quarantine. For this purpose, 77 medical students 

aged 20 to 25 were surveyed with a direct postal questionnaire. The lack of scientific data on 

treatment, vaccine, immunity, behavior poses a number of challenges in lifestyle and 

particularly in nutrition. The study shows that high health literacy and culture allow students 

to create their own model of nutrition in this complex epidemiological environment, as there 

is still no research proving or dismissing the link between a healthy and balanced diet and 

coronavirus disease. We believe that this may be the subject of research by scientists from 

around the world, which will enrich the knowledge in this field. Key words: coronavirus 

disease, healthy eating, medical students 

Резюме: Хранене и COVID-19 – нагласи и предизвикателства при студенти 

по медицина по време на изолация и карантина 

Здравословното и балансирано хранене е един от основните ключови 

компоненти на здравословния начин на живот. То е залог за дълготрайна промоция на 

здравето и превенция на редица заболявания. Проучването включва изследване на 

нагласите относно храненето при новата и неизвестна коронавирусна болест в периода 

на изолация и карантина. За целта с пряка пощенска анкетна карта са изследвани 77 

студенти по медицина на възраст от 20 до 25 години. Въпросителните пред лечението, 

ваксината, имунитета, поведението поставят редица предизвикателства в начина на 

живот и в частност в храненето. Изследването показва, че високата здравна грамотност 

и култура на студентите им позволява да създадат свой модел за хранене в тази сложна 

епидемиологична обстановка, тъй като все още няма изследвания, доказващи или 

отхвърлящи връзката между здравословното и балансирано хранене и коронавирусната 

болест. Смятаме, че това може да бъде обект на проучвания на учени от целия свят, 

които ще обогатят знанията в тази област. 

 

III. Статии в научни списания в пълен текст, публикувани в 

нереферирани списания с научно рецензиране или публикувани в редактирани 

колективни томове. 

 

1. Paskaleva R., A. Uzunova, S. Radev . Early diagnosis and prevention of 

spinal deformities in kindergarten - 18 symposium for sport and physical  edukation of 

youth, Activities in Physical Education and Sport 2015, Vol. 5, No. 2, pp. 163-166. 

Abstract.  The modern lifestyle, improper diet and reduced physical activity of 

children are factors that cause the poor posture and different deformations of the spine and 

chest. The aim of this paper is to perform an early diagnosis and prevention of spinal 

deformities in kindergartens in the city of Stara Zagora and compiling a kinesitherapeutic 

program to improve physical activity in children. We studied 242 children aged 6 to 7 years 

from 22 kindergartens in the city of Stara Zagora during pre-graduate internship of students of 

specialty „Rehabilitation therapist“. An analysis of the results of children diagnostic was 

made, results were grouped according to the type of spinal deformities. A kinesitherapeutic 

program was composed including exercise, active games and sports to increase the physical 

activity of children. 

Резюме: Ранна диагностика и профилактика на гръбначните изкривявания  

в детските градини 

Съвременният начин на живот, неправилното хранене и намалената физическа 

активност на децата са фактори, които причиняват лоша стойка и различни деформации 

на гръбначния и гръдния кош. Целта на настоящата работа е извършване на ранна 



диагностика и профилактика на гръбначните изкривявания в детските градини в гр. 

Стара Загора и съставяне на кинезитерапевтична програма за подобряване на 

двигателната активност при децата. Проучихме 242 деца на възраст от 6 до 7 години от 

22 детски градини в гр. Стара Загора по време на преддипломния стаж на студенти от 

специалност „Рехабилитатор“. Направен е анализ на резултатите от детската 

диагностика, резултатите са групирани според вида на гръбначните изкривявания. 

Съставена е кинезитерапевтична програма, включваща коригиращи упражнения, 

активни игри и спорт за повишаване на физическата активност на децата. 

 

2. Paskaleva R., A. Uzunova. Role of art therapy for psycho-emotional and 

physical stimulation of the elderly. Research in Kinesiology 2015, Vol. 43, No. 2, pp. 239- 

241 

Abstract. Art therapy is used in the treatment and rehabilitation of a number of 

diseases and injuries of the nervous system and the musculoskeletal system in the elderly. The 

most commonly used Physical therapy (therapy through movement) and therapy with 

different kinds of art (art, various types of dance and theater). The art therapy techniques and 

working methods distract the elderly from different problems, have an emotional effect, 

contribute toward building new skills and train them in new occupational activities. Classes 

are held individually or in groups, in different conditions - in rehabilitation centers, retirement 

homes and other specialized centers for medical and social rehabilitation. 

Резюме: Роля на арт терапията за психо-емоционална и физическа 

стимулация на възрастните хора 

 Арт терапията се използва при лечението и рехабилитацията на редица 

заболявания и наранявания на нервната система и опорно -двигателния апарат при 

възрастните хора. Най -често използваната физическа терапия (терапия чрез движение) 

и терапия с различни видове изкуство (изкуство, различни видове танци и театър). 

Техниките на арт терапия и методите на работа разсейват възрастните хора от различни 

проблеми, имат емоционален ефект, допринасят за изграждането на нови умения и ги 

обучават в нови професионални дейности. Занятията се провеждат индивидуално или 

на групи, при различни условия - в рехабилитационни центрове, домове за пенсионери 

и други специализирани центрове за медицинска и социална рехабилитация. 

 

3. Paskaleva Ruska, Violeta Ivanova, Vanya Pavlova . Motor activity for 

spinal deformities in children of pre-school age . The European Proceedings of Social & 

Behavioural Sciences (EpSBS) ISSN: 2357-1330 https://doi.org/10.15405/epsbs.2019.05.9 

 Abstract.  Motor  activity  for children  with  vertebral  distortions  is  a  major  factor  

in  general  strengthening,  proper development  and  stimulation  of  the  whole  organism.  

This  helps  to  overcome  spinal  problems,  improve the function of the lungs and the chest 

and create a strong muscle corset. The aim of the present study is to  diagnose  spinal  

deformities  and  to  extend  the  professional  competences  of  the  students  of  specialty 

"Medical rehabilitation and ergotherapy" for work with children. The subject of the study is 

248 children aged  6  and  7  from  the  kindergartens  on  the  territory  of  the  town  of  Stara  

Zagora  during  the  clinical practice  of  the  students. The analysis  of  the  most  common 

types  of  spinal  deformities  was  the  basis  for compiling and conducting a program to 

increase the motor activity of children. Through a motor activity, swimming  and  sports  

games,  the  tone  of  the  spinal  muscles is improved,  the  muscle  imbalance is overcome  

and  the  movement  of  the  chest  is stimulated.  A  healthy  muscular  corset  is  created  and  

the neuropsychological  development  of  the  children  is  stimulated.  Involvement  of  

students  in  preventive actions  to  combat  vertebral  distortions  is  an  innovative  approach  

to  practical  training  that  stimulates motivation and improves practical skills. 

https://doi.org/10.15405/epsbs.2019.05.9


 Резюме:   Двигателна активност при гръбначни изкривявания при деца в 

предучилищна възраст 

 Двигателната активност при деца с гръбначни изкривявания е основен фактор за 

общо укрепване, правилно развитие и стимулиране на целия организъм. Това помага за 

преодоляване на проблеми с гръбначния стълб, подобрява функцията на белите 

дробове и гръдния кош и създава силен мускулен корсет.  

Целта на настоящото изследване е да се диагностицират гръбначни изкривявания и да 

се разширят професионалните компетенции на студентите от специалност 

„Медицинска рехабилитация и ерготерапия” за работа с деца. 

 Обект на изследването са 248 деца на 6 и 7 години от детските градини на територията 

на гр. Стара Загора по време на клиничната практика на студентите. Анализът на най-

често срещаните видове гръбначни изкривявания е в основата на съставянето и 

провеждането на програма за повишаване на двигателната активност на децата.  

Чрез двигателна активност, плуване и спортни игри се подобрява тонусът на 

гръбначните мускули, преодолява се мускулният дисбаланс и се стимулира движението 

на гръдния кош. Създава се здрав мускулен корсет и се стимулира нервно-

психическото развитие на децата.  

Включването на учениците в превантивни действия за борба с гръбначните 

изкривявания е иновативен подход към практическото обучение, който стимулира 

мотивацията и подобрява практическите умения. 

 

4. Ruska Vasileva Paskaleva. Еffect of Innovationin Trainingonthe 

Motivationof Students for Practical Work.   SCIREA Journal of Educationhttps 

://www.scirea.org/journal/ Education September 25,2019 Volume 4, Issue4, August 2019, 

pp. 181-194. https://www.scirea.org/journal/Education 

 

 Abstract. The good professional training of students majoring in Medical 

Rehabilitation and Ergotherapy at the Medical Faculty and Rehabilitation at the Medical 

College is an integral part of the traditions and modern educational policy of the Trakia 

University (TrU) - Stara Zagora. It is achieved through a first-rate theoretical and practical 

training in compliance with European requirements and contemporary accomplishments in the 

field of rehabilitation science and medicine. In this study, we aimed to: Investigate the effect 

of innovations in kinesitherapy and ergotherapy training on the students’ motivation for 

practical work; Investigate the opinion of mentors from practical training bases about the co-

operation in rehabilitation teams.  

Material and methods. A large-scale anonymous survey was carried out with 285 

students majoring in Rehabilitation, and 63 students majoring SCIREA Journal of Education 

https://www.scirea.org/journal/Education September 25, 2019 Volume 4, Issue 4, August 

2019 182 in Medical Rehabilitation and Ergotherapy at the Trakia University - Stara Zagora, 

as well as with 50 mentors from practical training bases from 2007-2018 on 4 stages. Results 

and discussion. A strong positive correlation between the motivation and satisfaction of 

students with the training was established (R=0.61; р<0.05). The good academic motivation 

of students is a factor determining their desire for study and active involvement in clinical 

practice. The relative shares of positive answers of students (58%) and mentors (70%) with 

respect to the team work (U<1.96; α<0.05) indicated that there was no statistically significant 

differences among respondent groups. This provides evidence about the very good co-

operation in the rehabilitation team and guarantees the formation of appropriate professional 

skills. Conclusions: The analysis of survey results showed that both groups of respondents 

(students and mentors) were satisfied with their cooperation; The application of acquired body 

of knowledge- theoretical and practical skills in the clinical training bases under the 

https://www.scirea.org/journal/Education


supervision of mentors and the academic staff from the Trakia University certifies the quality 

of students’ training; The consolidation and improvement of professional competence of 

future rehabilitation specialists guarantees their success in a real working environment; The 

motivation of students is an essential factors for improvement of tuition quality through the 

five key elements of academic motivation; The application of innovative elements in 

kinesitherapy and ergotherapy training is an additional stimulus for the active involvement of 

students in the learning process and clinical practice; The good professional level and positive 

personal traits of students are achieved through active participation of future graduates in both 

health care majors in the practical training 

Резюме: Ефект на иновациите в обучението върху мотивацията на 

студентите за практическа работа 

Добрата професионална подготовка на студентите от специалност „Медицинска 

рехабилитация и ерготерапия” към Медицински факултет и Рехабилитация в 

Медицински колеж е неразделна част от традициите и съвременната образователна 

политика на Тракийски университет (ТрУ) – Стара Загора. Постига се чрез първокласна 

теоретична и практическа подготовка в съответствие с европейските изисквания и 

съвременни постижения в областта на рехабилитационната наука и медицина. В това 

изследване имахме за цел: да изследваме ефекта от иновациите в обучението по 

кинезитерапия и ерготерапия върху мотивацията на студентите за практическа работа; 

Проучмане мнението на ментори от практическите бази за обучение относно 

сътрудничеството в рехабилитационните екипи. 

Материал и методи. Беше проведено мащабно анонимно проучване с 285 

студенти от специалност Рехабилитация и 63 студенти от специалност Медицинска 

рехабилитация и ерготерапия в Тракийски университет – Стара Загора, както и с 50 

ментори от практически учебни бази от 2007-2018 г. на 4 етапа. Резултати и дискусия. 

Установена е силна положителна корелация между мотивацията и удовлетвореността 

на студентите от обучението (R=0,61; р<0,05). Добрата академична мотивация на 

студентите е фактор, определящ желанието им за обучение и активно включване в 

клиничната практика. Относителните дялове на положителните отговори на студенти 

(58%) и ментори (70%) по отношение на работата в екип (U<1.96; α<0.05) показват, че 

няма статистически значими разлики между групите респонденти. Това е доказателство 

за много доброто сътрудничество в рехабилитационния екип и гарантира формирането 

на подходящи професионални умения.  

Изводи: Анализът на резултатите от анкетата показа, че и двете групи 

респонденти (ученици и ментори) са доволни от сътрудничеството си; Прилагането на 

придобити знания-теоретични и практически умения в клиничните учебни бази под 

ръководството на ментори и академичния състав от Тракийски университет 

удостоверява качеството на обучението на студентите; Консолидирането и 

усъвършенстването на професионалната компетентност на бъдещите рехабилитатори 

гарантира успеха им в реална работна среда; Мотивацията на студентите е съществен 

фактор за подобряване на качеството на обучението чрез петте ключови елемента на 

академичната мотивация; Приложението на иновативни елементи в обучението по 

кинезитерапия и ерготерапия е допълнителен стимул за активното включване на 

студентите в учебния процес и клиничната практика; Доброто професионално ниво и 

положителните личностни качества на студентите се постигат чрез активно участие на 

бъдещите завършили и двете специалности здравеопазване в практическото обучение. 

 

5. Ruska Vasileva Paskaleva. Increasing the Motivation of Students for 

Practical Work Through Motor Activity in Elderly People with Diabetes. SCIREA 



Journal of Educationhttps ://www.scirea.org/journal/ Education September 25, 2019 

Volume 4, Issue4, August 2019, pp. 168-180. https://www.scirea.org/journal/Education 

 Abstract.  Elderly people with diabetes should change their lifestyle in the direction of 

regular exercise of moderate physical activity and maintenance of a certain physical 

condition. The high level of physical activity reduces insulin resistance of tissues (especially 

skeletal muscles); prevents obesity; reduces overweight, which is associated with lower 

plasma LDL-cholesterol and triglyceride levels, and higher HDL-cholesterol plasma levels, as 

well as lower blood pressure. The aim of the present study is the implementation of 

rehabilitation events at the Diabetes Center in Sofia, Stara Zagora, in the elderly with diabetes 

through the SCIREA Journal of Education https://www.scirea.org/journal/Education 

September 25, 2019 Volume 4, Issue 4, August 2019 169 active participation of the students 

from the specialty "Medical rehabilitation and ergotherapy". Material and methods. The 

subject of the study is 120 diabetic patients in the Diabetes Social and Public Center - Stara 

Zagora. Rehabilitation events are applied depending on the motor skills. The activities are 

twice a week with a duration of 50 minutes, with the participation of the students of the 

specialty "Medical Rehabilitation and Ergotherapy" at the Faculty of Medicine at the Trakia 

University during the clinical practice and pre-graduate practice. Methodology of the study. 

Anthropometric measurements, a specialized test for daily life activities (DLA) and a Quality 

of Life Test were performed. The latter consists of four parts (1. Physical health and daily life 

activities; 2. Psychological test and appearance; 3. Social and personal relationships; 4. 

Environment and financial resources). It gives a very accurate idea of the quality of life of 

diabetic patients. Tests were performed in 120 diabetic patients before and after rehabilitation 

formed in five rehabilitation groups, depending on their motor skills. A rehabilitation program 

of all groups is also implemented within one calendar year with voluntary and active 

participation of the students. The program includes: kinesitherapy (physical exercise with a 

large therapeutic ball and dosed walking), proper nutrition, ergotherapeutic activities (DLA 

and functional ergotherapy) and art therapy (making souvenirs, cards, etc.). Results and 

discussion. The activities of everyday life are of the utmost importance for a person's 

autonomy. These are related to getting up in the morning, dressing up, taking breakfast, 

dressing and undressing. It refers to moving the body into space, changing its position, 

occupying different positions, moving with aids or without help. It is important for the 

everyday use of tools, appliances - they support the execution of DLA. The results achieved in 

improving daily life activities and gait stability confirm the thesis that exercise of regular 

physical activity in diabetic patients maintains well muscles, prevents the onset of 

complications by the nervous system and the locomotor apparatus. Inferences and 

conclusions: The use of rehabilitation and 170 art therapy has a positive impact on the quality 

of life of elderly people with diabetes; To achieve good results in the rehabilitation of elderly 

people with diabetes, early initiation, inclusion of work activities and training into 

independent daily activities are necessary; The application of ergotherapy and art therapy 

stimulates patient autonomy, mental health and social activity;Improvement and 

diversification of work leads to improving the quality of life of older people with diabetes. 

 Резюме: Повишаване на мотивацията на студентите за практическа работа 

чрез двигателна активност при възрастни хора с диабет 

 Възрастните хора с диабет трябва да променят начина си на живот в посока 

редовно упражняване на умерена физическа активност и поддържане на определено 

физическо състояние. Високото ниво на физическа активност намалява инсулиновата 

резистентност на тъканите (особено на скелетните мускули); предотвратява 

затлъстяването; намалява наднорменото тегло, което е свързано с по-ниски плазмени 

нива на LDL-холестерол и триглицериди и по-високи плазмени нива на HDL-

холестерол, както и по-ниско кръвно налягане. Целта на настоящото изследване е 

https://www.scirea.org/journal/Education


провеждането на рехабилитационни мероприятия в Диабетния център в София, Стара 

Загора при възрастни хора с диабет чрез активно участие на студентите от специалност 

„Медицинска рехабилитация и ерготерапия”.  

 Материал и методи. Обект на изследването са 120 пациенти с диабет в 

Социално-обществен център по диабет – Стара Загора. Рехабилитационни събития се 

прилагат в зависимост от двигателните умения. Заниманията са два пъти седмично с 

продължителност 50 минути, с участието на студентите от специалност „Медицинска 

рехабилитация и ерготерапия” към Медицинския факултет на Тракийския университет 

по време на клиничната практика и преддипломната практика. Методология на 

изследването. Извършени са антропометрични измервания, специализиран тест за 

ежедневни дейности (DLA) и тест за качество на живот. Последният се състои от 

четири части (1. Физическо здраве и ежедневни дейности; 2. Психологически тест и 

външен вид; 3. Социални и лични взаимоотношения; 4. Околна среда и финансови 

ресурси). Тя дава много точна представа за качеството на живот на пациентите с 

диабет. Извършени са тестове при 120 пациенти с диабет преди и след рехабилитация, 

обособени в пет рехабилитационни групи, в зависимост от двигателните им умения. В 

рамките на една календарна година се изпълнява и рехабилитационна програма на 

всички групи с доброволно и активно участие на учениците.  

 Програмата включва: кинезитерапия (физически упражнения с голяма 

терапевтична топка и дозирано ходене), правилно хранене, ерготерапевтични дейности 

(DLA и функционална ерготерапия) и арт терапия (изработване на сувенири, картички 

и др.). Резултати и дискусия. Ежедневните дейности са от първостепенно значение за 

автономията на човека. Те са свързани със ставане сутрин, обличане, закуска, обличане 

и събличане. Отнася се до преместване на тялото в пространството, промяна на 

неговата позиция, заемане на различни позиции, придвижване с помощни средства или 

без помощ. Важно е за ежедневната употреба на инструменти, уреди - те подпомагат 

изпълнението на DLA. Постигнатите резултати за подобряване на ежедневните 

дейности и стабилността на походката потвърждават тезата, че упражняването на 

редовна физическа активност при пациенти с диабет поддържа мускулите добре, 

предотвратява появата на усложнения от страна на нервната система и опорно-

двигателния апарат. Изводи и изводи: Използването на рехабилитация и  арт терапия 

оказва положително влияние върху качеството на живот на възрастните хора с диабет; 

За постигане на добри резултати в рехабилитацията на възрастни хора с диабет е 

необходимо ранно започване, включване на трудови дейности и обучение в 

самостоятелни ежедневни дейности; Прилагането на ерготерапията и арттерапията 

стимулира автономията на пациента, психичното здраве и социалната активност; 

Подобряването и разнообразяването на работата води до подобряване качеството на 

живот на възрастните хора с диабет. 

 

6. Рaskalevа R. Еffect of innovations in kinesitherapy and ergotherapy 

training on the students’ motivation for practical work.  British Medical Bulletin,  Issue  

1 (2), (December), Volume 120. „Oxfort University Press“, 2016. Pages 321-333 

 Abstract: The good professional training of students majoring in Medical 

Rehabilitation and Ergotherapy at the Medical Faculty and Rehabilitation at the Medical 

College is an integral part of the traditions and modern educational policy of the Trakia 

University (TrU) - Stara Zagora. It is achieved through a first-rate theoretical and practical 

training in compliance with European requirements and contemporary accomplishments in the 

field of rehabilitation science and medicine. In this study, we aimed to investigate the effect of 

innovations in kinesitherapy (KT) and ergotherapy (ET) training on the students’ motivation 

for practical work. The survey encompassed 348 students and 50 mentors working at practical 



bases from 2007 to 2016. A strong positive correlation between the motivation and 

satisfaction of students with the training was established (R=0,61; р<0,05). The good 

academic motivation of students is a factor determining their desire for study and active 

involvement in clinical practice. The relative shares of positive answers of students (58%) and 

mentors (70%) with respect to the team work  (U<1.96; α<0.05)  indicated that there was no 

statistically significant differences among respondent groups. This provides evidence about 

the very good cooperation in the rehabilitation team and guarantees the formation of 

appropriate professional skills. 

 Резюме: Осигуряване на здравословен стил на живот при възрастни хора с 

диабет чрез ранна диагностика, повишена двигателна активност и превенция на 

усложненията 

Добрата професионална подготовка на студентите от специалност „Медицинска 

рехабилитация и ерготерапия” към Медицински факултет и Рехабилитация в 

Медицински колеж е неразделна част от традициите и съвременната образователна 

политика на Тракийски университет (ТрУ) – Стара Загора. Постига се чрез първокласна 

теоретична и практическа подготовка в съответствие с европейските изисквания и 

съвременни постижения в областта на рехабилитационната наука и медицина. В това 

проучване имахме за цел да изследваме ефекта от иновациите в обучението по 

кинезитерапия (KT) и ерготерапия (ET) върху мотивацията на студентите за 

практическа работа. В проучването са обхванати 348 студенти и 50 ментори, работещи 

на практически бази от 2007 до 2016 г. Установена е силна положителна връзка между 

мотивацията и удовлетвореността на студентите от обучението (R=0,61; р<0,05). 

Добрата академична мотивация на студентите е фактор, определящ желанието им за 

обучение и активно включване в клиничната практика. Относителните дялове на 

положителните отговори на студенти (58%) и ментори (70%) по отношение на работата 

в екип (U<1.96; α<0.05) показват, че няма статистически значими разлики между 

групите респонденти. Това доказва много доброто сътрудничество в 

рехабилитационния екип и гарантира формирането на подходящи професионални 

умения. 

 

7. Рaskalevа R. Motivation of students for active participation in practical 

training. The Journal of Medicine and Philosophy, Issue  6 (2), (December), Volume 42. 

Oxfort University Press, 2017. Pages 1364-1374.   

Abstract: The motivation of students majoring in Medical rehabilitation and  

Ergotherapy at the Faculty of Medicine is a primary factor in the formation of  professional 

skills and competence with practical training. The latter is conducted in  practical training 

bases determined in the curriculum. The aim of the present study was to investigate the effect 

of students’ motivation on the quality of training and ergotherapy implementation in clinical 

practice. The study cohort comprised 63 students from the Medical rehabilitation and 

Ergotherapy major at the Faculty of Medicine and was carried out within 2014-2016. The 

analysis of quest result showed that 75% of students were well-motivated and participated 

actively in the clinical training, 68% were satisfied with the chosen major and 55% - with the 

opportunity to work with patients in the practical training bases. The possibilities for practical  

ergotherapy work were expanded during the clinical training. New rules for practical training 

and summer internship were set. 

Резюме: Мотивация на студентите за активно участие в практическото 

обучение. 

Мотивацията на студентите от специалност „Медицинска рехабилитация и 

ерготерапия” към Факултета по медицина е първостепенен фактор за формиране на 

професионални умения и компетентност с практическо обучение. Последното се 

https://www.researchgate.net/project/Osiguravane-na-zdravosloven-stil-na-zivot-pri-vzrastni-hora-s-diabet-crez-ranna-diagnostika-povisena-dvigatelna-aktivnost-i-prevencia-na-uslozneniata
https://www.researchgate.net/project/Osiguravane-na-zdravosloven-stil-na-zivot-pri-vzrastni-hora-s-diabet-crez-ranna-diagnostika-povisena-dvigatelna-aktivnost-i-prevencia-na-uslozneniata
https://www.researchgate.net/project/Osiguravane-na-zdravosloven-stil-na-zivot-pri-vzrastni-hora-s-diabet-crez-ranna-diagnostika-povisena-dvigatelna-aktivnost-i-prevencia-na-uslozneniata


провежда в практически учебни бази, определени в учебния план. Целта на настоящото 

изследване е да се изследва ефекта от мотивацията на студентите върху качеството на 

обучението и прилагането на ерготерапията в клиничната практика. Изследваната 

кохорта включва 63 студенти от специалност „Медицинска рехабилитация и 

ерготерапия“ към Медицинския факултет и е проведена в рамките на 2014-2016 г. 

Анализът на резултата от търсенето показа, че 75% от студентите са били добре 

мотивирани и са участвали активно в клиничното обучение, 68% са доволни от 

избраната специалност и 55% - от възможността да работят с пациенти в практическите 

учебни бази. Възможностите за практични по време на клиничното обучение бяха 

разширени ерготерапевтичните дейности. Бяха определени нови правила за 

практическо обучение и летен стаж. 

 

8. Рaskalevа R. Use of problem-based learning in clinical practice. Health 

Education Research, Issue  6 (2), (December), Volume 32. Oxfort University Press, 2017. 

Pages 1591-1602.   

Abstract: The practical training of students in Medical rehabilitation and ergotherapy 

is performed in specialised classrooms under the supervision of a teacher and in practical 

training bases under the supervision of mentors. The aim of the present work was to 

investigate the opinion of students about the role of problembased learning (PBL) in clinical 

training and its effect on professional skills and competence formation. The correlation 

analysis of results in the two groups of respondents with respect to student’s satisfaction with 

practical training and the implementation of PBL in practical work showed a strong positive 

statistically significant relationship (R=0,61; р<0,05) as the integration of PBL inn clinical 

practical training stimulated the improvement of professional skills and competence. It 

improves the quality of training, stimulated professional thinking and decisionmaking, 

facilitated coping with complex and unexpected emergencies, which require adequate and 

professional reaction. 

Резюме: Използване на проблемно базирано обучение в клиничната 

практика. 

Практическото обучение на студенти по Медицинска рехабилитация и 

ерготерапия се извършва в специализирани кабинети под ръководството на 

преподавател и в практически учебни бази под ръководството на ментори. Целта на 

настоящата работа беше да се проучи мнението на студентите за ролята на проблемно 

базираното обучение (PBL) в клиничното обучение и ефекта му върху формирането на 

професионални умения и компетенции.  

Корелационният анализ на резултатите в двете групи респонденти по отношение 

на удовлетвореността на студентите от практическото обучение и прилагането на ПБО 

в практическата работа показа силна положителна статистически значима връзка 

(R=0,61; р<0,05) като интегриране на ПБО в клиничното практическо обучение и 

стимулира усъвършенстването на професионалните умения и компетентност. 

Подобрява качеството на обучението, стимулира професионалното мислене и вземане 

на решения, улеснява справянето със сложни и неочаквани извънредни ситуации, 

изискващи адекватна и професионална реакция. 

 

9. Рaskalevа R. Аpplication of occupational therapy and kinesitherapy to 

improve the driving activity and activities of daily life (АDL) in children with cerebral 

damage. Medicine & Science in Sports & Exercise, Issue  12 (2), (December), Volume 49. 

Lippincott Williams & Wilkins Ltd., 2017. Pages 2875-2884.   

Abstract: Сomplex rehabilitation including kinesitherapy, ergotherapy and art therapy 

in children with neurological deficiencies has a beneficial effect on the physical status 



restoration, improved the neuro-muscular coordination, stimulates psycho-emotional 

development and assist in resocialisation. The purpose of this paper is to explore and analyze 

the impact of occupational therapy and kinesitherapy on the activities of everyday life for 

children in infancy correct and timely development of movements and correcting abnormal 

motor stereotypes that emerged as a result of brain damage. The study was conducted in 

children with cerebral injuries at the age of 4 to 7 years, impaired locomotor coordination, 

finding difficulties in daily living activities and hence, needing assistance. After the 

rehabilitation treatment, the locomotion of children has been improved. The muscle tone of 

legs was better, and the active movements of upper extremities and participation in everyday 

activities were improved. The participation of children in specialised occupations was 

stimulated. Playing games and art therapy stimulated the psycho-emotional and locomotor 

development of children in the survey. 

Резюме: Прилагане на ерготерапия и кинезитерапия за подобряване на 

ежедневните дейности (ДЕЖ) при деца с церебрални  увреди 

Комплексната рехабилитация, включваща кинезитерапия, ерготерапия и арт 

терапия при деца с неврологични дефицити, има благоприятен ефект върху 

възстановяването на физическото състояние, подобрява нервно-мускулната 

координация, стимулира психо-емоционалното развитие и подпомага 

ресоциализацията. Целта на тази статия е да изследва и анализира влиянието на 

ерготерапията и кинезитерапията върху дейностите от ежедневния живот на децата в 

ранна детска възраст, правилното и навременно развитие на движенията и коригиране 

на анормални двигателни стереотипи, възникнали в резултат на мозъчно увреждане. 

Изследването е проведено при деца с мозъчни увреждания на възраст от 4 до 7 години, 

нарушена двигателна координация, намиращи затруднения в ежедневните дейности и 

следователно, нуждаещи се от помощ. След рехабилитационното лечение е подобрено 

движението на децата. Мускулният тонус на краката е подобрен, активните движения 

на горните крайници и участието в ежедневните дейности са подобрени. Стимулира се 

участието на деца в специализирани дейности. Игротерапията и арт терапията 

стимулират психо-емоционалното и двигателното развитие на децата сп церебрални 

увреди. 

 

10. Рaskalevа R. Diagnosis and rehabilitation of spinal deformities - new 

approach in practical training. Medicine & Science in Sports & Exercise, Issue  12 (2), 

(December), Volume 49. Lippincott Williams & Wilkins Ltd., 2017. Pages 2855-2861.   

Abstract: Practical training of students of specialty "Rehabilitation therapist" requires 

continuous expansion of educational practical facilities and the improvement of professional 

skills of students to design and implement a kinesitherapeutic program for the prevention of 

spinal deformities in kindergartens. The aim of this paper is to perform a diagnosis of spinal 

deformities in kindergartens in the city of  Stara Zagora and to expand the professional 

competence of students in order to improve the physical activity of children through 

specialized activities.  

We studied 242 children aged 6 to 7 years from 22 kindergartens in the city of Stara 

Zagora during pre- graduate internship of students of of specialty " Rehabilitation therapist". 

Modern lifestyle and reduced motor activity are factors that promote the occurrence of poor 

posture and different deformations of the spine and chest. 

Резюме: Диагностика и рехабилитация на гръбначните изкривявания - нов 

подход в практическото обучение 

Практическото обучение на студенти от специалност „Рехабилитатор” изисква 

непрекъснато разширяване на учебно-практическата база и усъвършенстване на 

професионалните умения на студентите за разработване и изпълнение на 



кинезитерапевтична програма за превенция на гръбначните изкривявания в детските 

градини. Целта на настоящата работа е да се извърши диагностика на гръбначни 

изкривявания в детските градини в гр. Стара Загора и да се разшири професионалната 

компетентност на учениците с цел подобряване на двигателната активност на децата 

чрез специализирани дейности. 

Проучихме 242 деца на възраст от 6 до 7 години от 22 детски градини в гр. Стара 

Загора по време на преддипломния стаж на студенти от специалност „Рехабилитатор”. 

Съвременният начин на живот и намалената двигателна активност са фактори, които 

насърчават появата на лоша стойка и различни деформации на гръбначния и гръдния 

кош. 

 

11. Рaskalevа R., E. Hristakieva, R. Lavcheva.  Rehabilitation programme for 

surgery of hidradenitis suppurativa. The VII International Academic Congress         

"Fundamental and Applied Studies in EU and CIS Countries" (Cambridge, England, 

UK, 26-28 February 2017) . Volume VII. Cambridge University Press, 2017. Pages 120-

127.   

Abstract: Hidradenitis suppurativa (HS) is a chronic inflammation of the skin. It 

usually starts after the puberty and results in substantial worsening of life quality of patients 

and disability. HS affects areas rich in apocrine glands and terminal hair follicles – mainly the 

axillae, inguinal folds, and the gluteus. It is manifesed with painful, reddenned exudating 

nodules, forming fistula tracts and rough cicatrices with subsequent contractures. The 

treatment is complex, depending on the HS stage. The wide excision with healing by 

secondary intention is the gold therapeutic standard. The rehabilitation is an important part of 

the treatment of HS patients and is aimed at overcming the muscle imbalance, to imporve the 

function of affected limbds, preventing the risk of formation of post operative pathological 

cicatrices, education in activities of daily living and performance of various therapeutic 

occupational activities. 

Резюме: Рехабилитационна програма след хирургично лечение  при гноен 

хидроденит 

Хидраденит гноен (HS) е хронично възпаление на кожата. Обикновено започва 

след пубертета и води до значително влошаване на качеството на живот на пациентите 

и увреждане. HS засяга области, богати на апокринни жлези и крайни космени 

фоликули – главно аксилите, ингвиналните гънки и глутеуса. Проявява се с болезнени, 

зачервени ексудиращи възли, образуващи фистулни пътища и груби цикатриси с 

последващи контрактури. Лечението е комплексно, в зависимост от стадия на ХС. 

Широката ексцизия с изцеление чрез вторично интенция е златният терапевтичен 

стандарт. Рехабилитацията е важна част от лечението на пациенти с ХС и е насочена 

към преодоляване на мускулния дисбаланс, подобряване на функцията на засегнатите 

крайници, предотвратяване на риска от образуване на следоперативни патологични 

цикатриси, обучение в ежедневни дейности и изпълнение на различни терапевтични 

професионални дейности. 

 

12. Рaskalevа R. Isometric training and swimming in children with spinal 

deformities.  The VII International Academic Congress  "Fundamental and Applied 

Studies in EU and CIS Countries" (Cambridge, England, UK, 26-28 February 2017) . 

Volume VII. Cambridge University Press, 2017. Pages 112-119.   

Abstract: The modern lifestyle and the reduced locomotor activity are factors 

promoting the appearance of abnormal posture and a variety of deformities of the spine and 

the thorax. The aim of the present study was to monitor the effect of isomeric training and 

swimming in children with spinal deformities on the buildup of a strong muscular corset. 



Study subjects consisted of 8 children with first-degree scoliosis and marked kyphosis (first 

group) and 7 children with first-degree scoliosis and marked lordosis in the lumbar region 

(second group), all of them 10-14 years of age. In the beginning and the by the end of the 

survey period, measurements and tests of the mobility of the spine and the thorax, manual 

muscle testing of the abdominal, back and gluteal muscles; Chizhin plantography were 

conducted. As a result of the training programme, the posture and gait of children were 

corrected, and a substantial improvement of the functional state of the entire locomotor 

apparatus was achieved. 

Резюме: Изометрична тренировка  и плуване при деца с гръбначни 

изкривявания 

Съвременният начин на живот и намалената двигателна активност са фактори за 

насърчаване на появата на ненормална стойка и различни деформации на гръбначния 

стълб и гръдния кош. Целта на настоящото изследване е да се наблюдава ефектът от 

изометрично натоварване  и плуване при деца с гръбначни изкривявания за създаване 

на здрав мускулен корсет. Субектите на проучването се състоят от 8 деца със сколиоза 

първа степен и увеличена кифоза (първа група) и 7 деца със сколиоза първа степен и 

увеличена лордоза в лумбална дял (втора група), всички на възраст 10-14 години. В 

началото и по-късно в края на периода на изследване,бяха приложени тестове за  

измерване  подвижността на гръбначния стълб и на гръдния кош, мануално мускулно 

тестване на коремните, гърба и седалищна мускулатура; изследвания за плоскостъпие. 

В резултат на тренировъчната програма, стойката и походката на децата са коригирани 

и значително е подобрено функционалното състояние на целият опорно-двигателен 

апарат. 

 

13. R. Paskaleva, V. Ivanova, V. Pavlova.  Study of static strength stability of 

the abdominal, trunk and gluteal muscles of children in pre-school age with overweight. 

KNOWLEDGE - International Journal, Vol 34.4, 2019, pp. 1075 - 1079 

Abstract: The increasing incidence of overweight and obese pre-school children is a serious 

medical and social problem for almost all countries [10]. There is also a need for starting 

prevention from the earliest possible age. The aim of this study is to examine the effect of 

infant weight on the static-strength stability of the abdominal, trunk, and gluteal muscles in 

normal and overweight children. Study cohort:104 children at 5 to 6 years of age for the 

period 2017-2018 at the territory of the Stara Zagora municipality. A modified Kraus-Weber 

test according to V. Zhelev, L. Venova was applied to determine the static-strength stability of 

the trunk, abdominal and gluteal muscles. The study found an increase in the strength of the 

abdominal, trunk and gluteal muscles with age in the study group. Girls exhibited better static 

strength of abdominal flexors, gluteal muscles and trunk extensors than boys. The presence of 

an indirect, weak statistical relationship between the infant's weight and the strength of the 

flexors of the abdomen and hip joint, the trunk extensors and the lower limb extensors is 

demonstrated. 

Резюме: Проучване на статично силовата издръжливост на коремна, гръбна и 

глутеална мускулатура на деца в предучилищна възраст с наднормено тегло 

Нарастващата честота на деца в предучилищна възраст с наднормено тегло и 

затлъстяване е сериозно медицинско и социално 

проблем за почти всички страни. Също така е необходимо да се започне профилактика 

от възможно най-ранна възраст. Целта на това изследване е да проучи ефекта от 

теглото на детето върху стабилността на статичната издръжливост на коремна, гръбна и 

седалища мускулатура  при деца с нормално и наднормено тегло. Иследваната група: 

104 деца на възраст от 5 до 6 години за периода 2017-2018 г. на територията на община 

Стара Загора. Модифициран тест на Краус-Вебер е приложен за определяне на на 



статичната издръжливост на коремна, гръбна и седалища мускулатура. Проучването 

установи увеличаване на силата на мускулите с възрастта на изследваната група. 

Момичетата показаха по-добра статична сила на коремните флексори, глутеалните 

мускули и екстензорите на тялото, отколкото момчета. Наличието на непряка, слаба 

статистическа връзка между теглото на децата  и силата на флексорите на корема и 

тазобедрената става, а екстензорите на трупа и екстензорите на долните крайници са с 

по-добър тонус. 

 

14. Paskaleva R. Motivation and participation of students from specialty« 

rehabilitation therapist » in additional internships and practices – Trakya University, 

Stara Zagora in Turkey, Odrin, 2014 –9th International Balkan Education Science 

Congres. P. 959-964.  

 

 
 

15. Paskaleva R., H. Milcheva, K. Mollova, M. Petrova, A. Uzunova. New 

Approach in the Practical Training of Students for Prevention of Spinal Deformities  in 

Kindergartens– Trakya University, Stara Zagora in Turkey, Odrin, 2014 – 9th 

International Balkan Education Science Congres. P. 955-958. 

 

 
 

 

16. Ruska Paskaleva, Violeta Ivanova, Vania Pavlova.  Integral rehabilitation 

programme in children with cerebral injuries. Science & Technologies. Volume VI, 

2016, Number 1: Мedical biology studies, clinical studies, social medicine and health 

care, 302-308. 



Abstract: Integral rehabilitation including kinesitherapy, ergotherapy and art therapy 

in children with neurological deficiencies has a beneficial effect on the physical status 

restoration, improved the neuromuscular coordination, stimulates psycho-emotional 

development and assist in resocialisation. The purpose of the present study was to investigate 

and analysed the effects of integral rehabilitation treatment in children at an early age with 

regard to the proper and timely development of locomotion and correction of pathological 

locomotor stereotypes established in results of the cerebral injury. The study was conducted in 

children with cerebral injuries at the age of 4 to 7 years, impaired locomotor coordination, 

finding difficulties in daily living activities and hence, needing assistance. After the 

rehabilitation treatment, the locomotion of children has been improved. The muscle tone of 

legs was better, and the active movements of upper extremities and participation in everyday 

activities were improved. The participation of children in specialised occupations was 

stimulated. Playing games and art therapy stimulated the psycho-emotional and locomotor 

development of children in the survey. 

Резюме: Комплексна рехабилитация  при деца с церебрални увреди  

Комплексната рехабилитация, включваща кинезитерапия, ерготерапия и арт-

терапия при децата с неврологични увреждания  оказва благоприятно въздействие  

върху физическото възстановяване на децата, подобрява нервно-мускулната 

координация, стимулира психо-емоционалнато развитие и подпомага 

ресоциализацията. Целта на настоящата разработка е да се изследва и анализира 

въздействието на  комплексната рехабилитацията при деца  в ранната детска възраст за 

правилно и своевременно развитие на движенията и корегиране на патологичните 

двигателни стериотипи, появили се в резултат на мозъчното увреждане. Обект на 

проучването са деца от 4 до 7г.  с церебрални увреди, нарушена координация на 

движенията, затруднения в самообслужването и  зависими от чужда помощ. След 

проведената рехабилитационна програма са подобрени двигателни възможности на 

децата. Подобрен е  мускулния тонус на долни крайници, активните движения на 

горни крайници и включването им в ежедневните дейности. Стимулирано е участието 

на децата в специализираните занимания. Прилагането на игрови занимания и арт-

терапия стимулират психо-емоционолното и двигателното развитие на изследваните 

деца.  

 

17. Paskaleva R. Kinesitherapy and occupational therapy for surgery of 

hidradenitis suppurativa. The unity of science. International Scientific Periodical 

Journal,  August 2016, 101-104.  

Abstract: The rehabilitation is an important part of the treatment of Hidradenitis 

suppurativa (HS) patients and is aimed at overcming the muscle imbalance, to imporve the 

function of affected limbds, preventing the risk of formation of post operative pathological 

cicatrices, education in activities of daily living and performance of various therapeutic 

occupational activities. 

Резюме: Кинезитерапия и ерготерапия при хирургично лечение на гноен 

хидраденит. 

Рехабилитацията е важна част от лечението на пациенти с хидраденит 

супуратива (HS) и е насочена към преодоляване на мускулния дисбаланс, подобряване 

на функцията на засегнатите крайници, предотвратяване на риска от образуване на 

следоперативни патологични цикатриси, обучение в ежедневните дейности и 

извършване на различни терапевтични професионални дейности. 

 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=55634
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=55634


18. Paskaleva R. Rehabilitation program in thorakolumbar scoliosis. 

LEAGUE MEDIKA, International Scientific Journal, Europien medical journal, №2 

June 2017, 40-42. 

 

 

 
 

19. Ruska Paskaleva. Increasing the motivation of students for practical work 

through motor activity and prevention of complications in elderly people with diabetes. 

KNOWLEDGE - International Journal, Vol 23.1, 2018, pp. 519-525  

Abstract: Elderly people with diabetes should change their lifestyle in the direction of 

regular exercise of moderate physical activity and maintenance of a certain physical 

condition. The high level of physical activity reduces insulin resistance of tissues (especially 

skeletal muscles); prevents obesity; reduces overweight, which is associated with lower 

plasma LDL-cholesterol and triglyceride levels, and higher HDL-cholesterol plasma levels, as 

well as lower blood pressure. The aim of the present study is the active participation of the 

students of "Medical Rehabilitation and Ergotherapy" major in the implementation of 

rehabilitation activities for the elderly people with different types of diabetes in the Diabetes 

Center - Stara Zagora. Anthropometric measurements and testing of daily activities were 

performed on 120 diabetic patients, formed in five rehabilitation groups depending on the 

motor skills. The exercises are twice a week performed by students during the clinical 

practice. Achieved results support the thesis that exercise of regular physical activity in 

diabetic patients maintains muscles in good condition, prevents the onset of inactive 

hypotrophies or contractures, suppresses pain, stimulates the nervous system and maintains 

the emotional tone. 

Резюме: Повишаване мотивацията на студентите за практическа работа 

чрез двигателна активност и   превенция на усложненията при възрастни хора с 

диабет  

Възрасните хора с диабет трябва да променят начина си на живот в посока 

редовно упражняване на умерено физическо натоварване и поддържане на определена 

физическа кондиция. Високото ниво на физическата активност намалява инсулиновата 

резистентност на тъканите (особено на скелетните мускули); предпазва от поява на 

затлъстяване; редуцира наднорменото тегло, което се свързва с по-ниски плазмени нива 

на LDL-холестерол и триглицериди и по-високи плазмени нива на HDL-холестерол, 

както и с по-ниски стойности на кръвното налягане.  Целта на настоящата разработка е 

активно участие на студентите от специалност „Медицинска рехалбилитация и 

ерготерапия“ в   прилагане на рехабилитационни мероприятия в обществено-социален 

център  „Диабет“ – Стара Загора, при възрастни хора с различните типове диабет.  

Извършени са антропометрични измервания и тестуване на ежедневните дейности при 

120 диабетноболни,  оформени  в  пет групи за рехабилитация в зависимост от 

двигателните възможности.  Провежданите  занимания са два пъти седмично от 



студентите по време на клиничната практика. Постигнатите резултати потвърждават 

тезата, че упражняването на редовна физическа активност при пациентите с диабет 

поддържа в добро състояние мускулите, профилактира настъпването на инактивитетни 

хипотрофии или контрактури, подтиска болката, стимулира нервната система и   

поддържа  емоционалния тонус. 

 

20. R. Paskaleva, V. Ivanova, V. Pavlova.  Еarly diagnostics and prevention of 

spinal demormities in children of pre-school age - an innovative approach in the 

practical training of the students. KNOWLEDGE - International Journal, Vol 23.1, 

2018, pp. 487-493.  
Аbstract: Contemporary lifestyle and reduced motor activity are factors that provoke 

the appearance of irregular posture and various deformities of the spine and chest in children 

of pre-school age. Prolonged and early rehabilitation in children with vertebral distortions is a 

major factor in general strengthening, proper development and stimulation of the whole 

organism. This helps to overcome spinal problems, improve the function of the lungs and the 

chest and create a strong muscle corset. The aim of the present study is to diagnose spinal 

deformities and to extend the professional competences of the students of specialty "Medical 

rehabilitation and ergotherapy" for work with children. The subject of the study are 248 

children aged 6 and 7 from the kindergartens on the territory of the town of Stara Zagora 

during the clinical practice of the students. The analysis of the most common types of spinal 

deformities was the basis for compiling and conducting a kinesitherapeutic program to 

increase the motor activity of children. Through a regular use of kinesitherapy, swimming and 

sports games, the tone of the spinal muscles is improved, the muscle imbalance is overcome 

and the movement of the chest is stimulated. A healthy muscular corset is created and the 

neuropsychological development of the children is stimulated. Involvement of students in 

preventive actions to combat vertebral distortions is an innovative approach to practical 

training that stimulates motivation and improves practical skills. 

Резюме: Ранна диагностика и превенция на  гръбначните изкривявания на 

деца в предучилищна възраст - иновативен подход  в  практическото обучение на 

студентите 

 

Съвременният начин на живот и намалената двигателна активност са фактори, 

които провокират появата на неправилна стойка и различни деформации от страна на 

гръбначния стълб и гръдния кош при децата в предучилищна възраст. 

Продължителната и ранно започнала рехабилитация при децата с гръбначни 

изкривявания е основен фактор за общото укрепване, правилно развитие  и 

стимулиране  на целия организам. Това води до  преодоляване  на проблемите от страна 

на гръбначния стълб, подобряване функцията на белите дробове и  гръдния кош и 

създаване на здрав мускулен корсет.  Целта на настоящата разработка е  ранна   

диагностика на гръбначните изкривявания и разширяване на професионалните 

компетенции на студентите от специалност „Медицинска рехабилитация и 

ерготерапия” за работа с деца. Обект на проучването са 248 деца на възраст  6 и 7 г. от 

детските градини на територията на гр. Стара Загора по време на клиничната практика 

на студентите. Извършеният анализ на най-разпространените видове гръбначни 

изкривявания бе в основата за съставяне и провеждане на   кинезитерапевтична 

програма за увеличаване на двигателната активност на децата. Чрез редовно прилагане  

кинезитерапия,  плуване и  спортни игри. се подобрява тоноса на гръбна мускулатура, 

преодолява се мускулния дисбаланс и се стимулира подвижността на гръден кош.  

Създава се  здрав мускулен корсет и се стимулира  нервно-психическото развитие на 

децата. Включването на студентите в превантивните мероприятия за борбата с 



гръбначните изкривявания е иновативен подход в практическото обучение, за 

стимулиране на  мотивацията им и за  усъвършенстване на практическите умения.  

 

 

21. Paskaleva R. Improving the Quality of Life in Elderly People with Diabet. 

KNOWLEDGE - International Journal, Vol. 28.2, 2018, pp. 441-447. 

Abstract: The exercise of regular physical activity aims to maintain muscles in good 

condition, to prevent the possible occurrence of inactive hypotrophies or contractions, to 

activate the various types of modulating descending control (pain suppression), to achieve and 

maintain the emotional tone of the patient. We recommend general exercises, analytical and 

functional gymnastics; stretching; passive mobilizations; kinesitherapy, non-competitive 

games, field treatment, dosed tourism and moderate exercise (mostly aerobic exercise): 

walking, swimming, cycling - at moderate intensity (up to 60 W), recreational activities and 

art-therapy with a duration of 2-3 hours. The subject of the study was 120 diabetic patients, 

with anthropometric measurements and a Daily Activity Test before and after rehabilitation. 

Rehabilitation events are applied depending on the motor skills. The activities were twice a 

week with a duration of 50 minutes, with active participation of the students during the 

clinical practice. Achieved results on improving daily activities and the gait stability confirm 

the thesis that exercise of regular physical activity in diabetic patients maintains well muscles, 

prevents complications in the nervous system and the locomotory system. Keywords: 

kinesitherapy, ergotherapy, elderly people, diabetes, quality of life. 

Резюме: Подобряване качеството на живот при възрастни хора с диабет 

Упражняването на редовна физическа активност, има за цел и да поддържа в 

добро състояние мускулите, да профилактира евентуалното настъпване на 

инактивитетни хипотрофии или контрактури, да активира различните видове 

модулиращ низходящ контрол (подтискащ болката), да постигне и поддържа 

емоционалния тонус на пациента. Препоръчват се общоукрепващи упражнения, 

аналитична и функционална гимнастика; стречинг; пасивни мобилизации; 

кинезитерапия, игри без състезателен характер, теренно лечение, дозиран туризъм и 

умерено спортуване (предимно аеробни упражнения): ходене, плуване, колоездене - с 

умерено по интензитет натоварване (до 60 W), развлекателни трудови дейности и 

арттерапевтични занимания с продължителност 2-3 часа. Обект на проучване са 120 

диабетноболни, като са извършени антропометрични измервания и Тест за ежедневните 

дейности преди и след рехабилитационните мероприятия. Прилагани са 

рехабилитационни мероприятия в зависимост от двигателните възможности. 

Провежданите занимания са два пъти седмично с продължителност 50 мин. С активно 

участие на студентите по време на клиничната практика. Постигнатите резултати, 

относно подобряване на ежедневните дейности и стабилността на походката 

потвърждават тезата, че упражняването на редовна физическа активност при 

пациентите с диабет поддържа в добро състояние мускулите, профилактира 

настъпването на усложнения от страна на нервната система и опорно-двигателния 

апарат. 

 

22. Ivanova V., R. Paskaleva, K. Peeva.  Forming Professional Skills of 

Occupational Therapy in Clinical Practice. KNOWLEDGE - International Journal, Vol. 

26,4 2018, pp. 1079-1084 

Abstract: Occupational therapy occupies an important place in the practical training of 

students in "Medical rehabilitation and occupational therapy" in the Faculty of Medicine and 

is an important factor for the formation of professional skills and competencies. Is performed 

training - practical bases defined curriculum. The aim of the present study is to study students' 



satisfaction with participation in practical training and to determine the factors influencing the 

formation of professional skills in occupational therapy. The object of the study were 77 

students of specialty "Medical rehabilitation and occupational therapy" during 2016-2018g. 

The statistical analysis was performed using the SPSS version16.0 (SPSS Inc., Chicago, IL). 

Was performed analysis of the results, 80,5% of students are well motivated and actively 

participate in practical training, 75 percent are satisfied with the choice of specialty and 68% 

are satisfied with training in occupational therapy and its application in practical bases. 

Expanded the possibilities for practical work in occupational therapy in clinical practice. It 

was drawn up new rules for practical training and summer internship. 

Резюме: Формиране на професионални умения по ерготерапия в 

клиничната практика 

Ерготерапията заема важно място в практическото обучение на студентите от 

специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия” в Медицински факултет и е 

важен фактор за формиране на професионалните умения и компетенции. Осъществява 

се учебно - практическите бази, определени по учебен план. Целта на настоящата 

разработка е проучване удовлетвореността на студентите от участие в практическото 

обучение и определяне на факторите влияещи върху формирането на професионалните 

умения по ерготерапия. Обект на проучването са 77 студенти от специалност 

„Медицинска рехабилитация и ерготерапия” в периода 2016-2018г. Статистическият 

анализ бе извършен с помощта на SPSS версия 16.0 (SPSS Inc., Chicago, IL). Извършен 

бе анализ на постигнатите резултати, като 80,5% от студентите са добре мотивирани и 

активно участват в практическото обучението, 75% са удовлетворени от избора на 

специалност и 68% са удовлетворени от обучението по ерготерапия и приложението му 

в практическите бази. Разширени бяха възможностите за практическа работа по 

ерготерапия по врема на клиничната практика. Съставени бяха нови правила за 

практическото обучение и летния стаж. Включването на ерготерапевтичните занимания 

в клиничната практика повишава мотивацията на студентитe и активира участието им в 

практическите занимания. 

 

23. Ruska Paskaleva, Danelina Vacheva. Motivation of students for active 

participation in practical training. KNOWLEDGE - International Journal,  Vol.30.2 

March, 2019, pp. 379-383.  

Abstract: The training of students of the specialty "Medical rehabilitator - 

ergotherapist" (educational and qualification degree "bachelor") and "Rehabilitator" 

(educational and qualification degree "Professional Bachelor") requires continuous 

improvement of teaching, theoretical and practical training, in accordance with the European 

requirements for quality health care of the patient and his family. The proper and appropriate 

organization of the learning process favors building a positive motivation for learning activity, 

stimulates the development of cognitive interests, which once formed, are becoming effective 

internal factors for improving the quality and efficiency of learning activity. Motivation is one 

of the important factors that teachers should use to improve the quality of education. The five 

key elements of student motivation are extremely important. These include: students; 

lecturers; content of the study material; methods of teaching and approach to students; 

influence of the enveloping environment. With this paper, we set our goal to explore students' 

motivation for active participation in practical training the specialists in "Medical 

rehabilitation and ergotherapy" and "Rehabilitator". An extensive anonymous survey of 228 

respondents was conducted for the period 2016-2018. Respondents are divided into three 

groups. The first group of students is specialty "Rehabilitator" at the Medical College of the 

Thracian University - Stara Zagora, second group of students - "Medical rehabilitation and 

ergotherapy" from the Thracian University - Stara Zagora and a third group of students from 



the Medical University - Pleven also specialty "Medical rehabilitation and ergotherapy". To 

conduct the survey a questionnaire was prepared, including 4 questions, and the answers to 

the questions were determined by a 5-degree scale. The mathematical and statistical 

processing of the obtained data was performed in the analysis of the results. The summaries of 

the results indicate the high degree of motivation and satisfaction of the conducted training in 

all the students surveyed and their desire for professional realization. It is essential for the 

quality of training in medical rehabilitation to apply the acquired knowledge, practical skills 

and competences in the training and practical bases, for this purpose, a specific material base 

(apparatus, instruments and consumables) is required, which is the duty of the medical 

institutions. The application of innovative elements in training further stimulates students to 

participate actively in academic education and clinical practice. According to the majority of 

the students surveyed the level of training is high and fully corresponds to their ideas for 

quality education. 

Резюме: Мотивация на студентите за активно участие в практическото 

обучение 

 Обучението на студентите от специалност „Медицински рехабилитатор – 

ерготерапевт” (ОКС „бакалавър”) и „Рехабилитатор” (ОКС „професионален 

бакалавър”) изисква непрекъснато усъвършенстване на преподаването, теоретичната и 

практическата подготовка, съобразно европейските изисквания за качествени здравни 

грижи на пациента и семейството му. Правилното и целесъобразно организиране на 

процеса на обучение благоприятства изграждането на положителна мотивация за 

учебна дейност, стимулира развитието на познавателни интереси, които веднъж 

формирани се превръщат в действени вътрешни фактори за подобряване на качеството 

и ефективността на учебната дейност. Мотивацията е един от важните фактори, който 

преподавателите трябва да използват за подобряване качеството на обучението. 

Изключително важни са петте ключови елемента на мотивацията на студентите. Те 

включват: студенти; преподаватели; съдържание на учебния материал; методи на 

преподаване и подход към студентите; влияние на заобокалящата среда. С настоящата 

разработка си поставихме за цел да проучим мотивацията на студентите за активно 

участие в практическото обучение на специалистите по „Медицинска рехабилитация и 

ерготерапия” и „Рехабилитатор”. Извършено бе обширно анонимно анкетно проучване 

на общо 228 анкетирани лица  за периода 2016-2018 година. Анкетираните лица са 

разпределени в три групи. Първа група студенти са от специалност „Рехабилитатор“ на 

ТрУ – Ст. Загора, втора група студенти – „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ 

от ТрУ – Ст. Загора и трета група студенти от Медицински университет – Плевен също 

специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“. За провеждане на 

проучването е изготвена анкетна карта, включваща 4 въпроса, а отговорите на 

въпросите се определят от 5 степенна скала. При анализа на резултатите се извърши 

математико-статистическа обработка на получените данни. Обобщаването на 

получените резултати посочва високата степен на мотивация и удовлетвореност от 

провежданото обучение при всички анкетирани студенти и желанието им за 

професионална реализация. От съществено значение за качеството на обучението по 

медицинска рехабилитация е прилагането на придобитите знания, практически умения 

и компетенции в учебно-практическите бази, като за целта е необходима специфична 

материална база (апаратура, инструменти и консумативи), което е задължение на 

лечебните заведения. Прилагането на иновативни елементи в обучението допълнително 

стимулира студентите за активно участие в академичното обучение и клиничната 

практика. Според по-голяма част от анкетираните студенти нивото на подготовка е 

високо и напълно отговаря на техните представи за качествено обучение. 

 



24. Vacheva Danelina, Paskaleva Ruska. ROLE OF THE MENTOR IN 

MOTIVATION OF STUDENTS FOR ACTIVE PARTICIPATION IN PRACTICAL 

TRAINING. Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #7(64), 2019,  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

НАУКИ, стр. 4-8.  

Аbstract. An important point in clinical education is the joint work of students and mentors 

(working specialists in the respective healthcare facilities) who are in the role of supervisors 

in rehabilitation teams. This joint activity is important for improving the quality of practical 

training, for the personal and professional development of the students. The mentor is a 

central figure during the clinical practice and pre-graduate clinical practice of the students. 

The objective of this paper is surveying the opinion of the students – future specialists in the 

specialties Medical Rehabilitation and Ergotherapy and Physiotherapist as well as the opinion 

of the mentors at the training clinical facilities, on the joint work they do during the practical 

training. A questionnaire was prepared to conduct the survey, different for students and 

mentors, and answers to the questions were determined by a 5-degree scale. Good mentoring 

is a matter of the mentor's attitude towards the profession and the students; builds trust and 

makes training a fascinating challenge; explains complex cases in an accessible way; reveals 

the practical value of the theoretical material; devotes extra attention to students, who are 

experiencing difficulties; careful and is caring for the students. 

Резюме:  

Важен момент в клиничното образование е съвместната работа на студенти и ментори 

(работещи специалисти в съответните здравни заведения), които са в ролята на 

надзорници в рехабилитационни екипи. Тази съвместна дейност е важна за 

подобряване на качеството на практическото обучение, за личностното и 

професионалното развитие на студентите. Наставникът е централна фигура по време на 

клиничната практика и преддипломната клинична практика на студентите. Целта на 

настоящата статия е да се проучи мнението на студентите - бъдещи специалисти по 

Медицинска рехабилитация и ерготерапия, както и мнението на менторите в учебните 

бази за обучение, относно съвместната работа, която вършат по време на практическото 

обучение. За провеждане на анкетата беше изготвен въпросник, различен за студентите 

и менторите, а отговорите на въпросите бяха определени по 5-степенна скала. Доброто 

наставничество е въпрос на отношението на ментора към професията и студентите; 

изгражда доверие и прави обучението завладяващо предизвикателство; обяснява 

сложни случаи по достъпен начин; разкрива практическата стойност на теоретичния 

материал; отделя допълнително внимание на студентите, които изпитват трудности.  

 

25. Ruska Paskaleva, Galina Mratzkovа. Increased motor activity for 

prevention of complications in the elderly with diabetes. INTERNATIONAL 

SCIENTIFIC CONGRESS “APPLIED SPORTS SCIENCES” 15 - 16 November 2019 

Sofia, Bulgaria PROCEEDING BOOK. 594 – 599 

Abstract.  The purpose of the present study is the active participation of the students 

of specialty "Medical rehabilitation and ergotherapy" in the implementation of rehabilitation 

activities at the Diabetes Center - Stara Zagora, in elderly people with type 2 diabetes. 

Material and methods. The subject of the study is 120 diabetic patients at the Diabetes Center 

- Stara Zagora with different types of diabetes. Methodology of the study. Anthropometric 

measurements were performed, a specialized test for daily activities (DA Test, with a six-step 

assessment from 0 to 5) and a Quality of Life Test. The tests were applied to 120 diabetic 

patients before and after rehabilitation. Results and discussion. The correlation between 

influencing the physical and mental health of patients is positively significant (R = 0.61, p 

<0.05) This is an evidence of the incomparable influence of motor activity on the quality of 

life of diabetic patients. These results motivate the participation of students in the practical 



training, which is a factor that ensures the improvement of the quality in the real working 

environment. Conclusions and conclusions: The implementation of complex rehabilitation in 

patients with diabetes type 2 requires prolonged activities in specialized rehabilitation centers 

to stimulate motor activity and social integration; to achieve good results in the rehabilitation 

of diabetic patients and to improve self-care, it is essential to start early, to include work and 

training in self-sustaining activities from everyday life, Ergotherapy and art therapy stimulate 

patient autonomyл. 

Резюме. Повишена двигателна активност за профилактика на усложнения 

при възрастни хора с диабет. 

Целта на настоящото изследване е активното участие на студентите от 

специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия” в провеждането на 

рехабилитационни дейности в Диабетен център – Стара Загора, при възрастни хора с 

диабет тип 2. Материали и методи. Обект на изследването са 120 пациенти с диабет в 

Диабетен център – Стара Загора с различни видове диабет. Методология на 

изследването. Извършени са антропометрични измервания, специализиран тест за 

ежедневни дейности (DA Test, с шестстепенна оценка от 0 до 5) и Тест за качество на 

живот. Тестовете са приложени при 120 пациенти с диабет преди и след рехабилитация. 

Резултати и дискусия. Корелацията между влиянието върху физическото и 

психическото здраве на пациентите е положително значима (R = 0,61, p <0,05) Това е 

доказателство за несравнимото влияние на двигателната активност върху качеството на 

живот на пациентите с диабет. Тези резултати мотивират участието на студентите в 

практическото обучение, което е фактор, който осигурява подобряване на качеството в 

реалната работна среда. Изводи и изводи: Осъществяването на комплексна 

рехабилитация при пациенти със захарен диабет тип 2 изисква продължителни 

дейности в специализирани рехабилитационни центрове за стимулиране на 

двигателната активност и социалната интеграция; за постигане на добри резултати в 

рехабилитацията на пациенти с диабет и за подобряване на самообслужването е важно 

да се започне рано, да се включат работа и обучение в самоподдържащи се дейности от 

ежедневието, ерготерапията и арт терапията стимулират автономията на пациента. 

 

26. Ruska Paskaleva, Galina Mratzkovа. Analysis of the results of a study of 

motor activity and activities of daily living in adults with diabetes. KNOWLEDGE – 

International Journal Vol.34.4 September, 2019, 889 – 984. 
Abstract: Тhe purpose of the present study in analysis of the results of a study of 

motor activity and activities of daily living in adults with diabetes at the Diabetes Center - 

Stara Zagora, in elderly people with type 2 diabetes. The subject of the study is 120 diabetic 

patients at the Diabetes Center - Stara Zagora with type 2 diabetes.The exercises are for one 

year with consecutive group work twice a week by the students during the clinical practice. 

Methodology of the study. Anthropometric measurements were performed, a specialized test 

for daily activities .(DA Test, with a six-step assessment from 0 to 5) and a Quality of Life 

Test. The correlation between influencing the physical and mental health of patients is 

positively significant (R = 0.61, p <0.05). This is an evidence of the incomparable influence 

of motor activity on the quality of life of diabetic patients. These results motivate the 

participation of students in the practical training, which is a factor that ensures the 

improvement of the quality in the real working environment, guarantees the consolidation of 

the acquired professional competences and the successful professional realization of the 

students. 

Резюме: Анализ на резултатите от изследване на двигателната активност и 

дейностите от ежедневието при възрастни хора с диабет 



Целта на настоящата разработка е анализ на резултатите от изследване на 

двигателната активност и дейностите от ежедневието при възрастни хора с диабет в 

обществено-социален център  „Диабет“ – Стара Загора, при възрастни хора с диабет 

тип 2. Материал и методи. Обект на проучването са 120 диабетноболни пациенти в 

обществено-социален център  „Диабет“ – Стара Загора  с диабет тип 2. Провежданите  

занимания са в продължение на една година с последователна работа по групи, два 

пъти седмично от студентите по време на клиничната практика. Методика на 

изследването.  Извършени са антропометрични измервания, специализиран тест за 

ежедневните дейности (Тест за ДЕЖ, като оценяването е шестстепенно от 0 до 5)  и 

Тест за качеството на живот. Корелационната зависимост между повлияването 

физическото и психическото здраве на пациентите  е положително значима (R=0,61; 

р<0,05). Това е доказателство за несравнимото влияние на двигателната активност 

върху качеството на живот на диабетно болните пациенти.  

 

27. Pavlova V., R. Paskaleva, V. Ivanova. Study of balance reactions in 

children with overweight and obesity in preschool age. KNOWLEDGE – International 

Journal, Vol. 45.7,  March, 2021, pp. 1531-1537. 

Abstract: The aim of the study was to investigate the influence of increased child 

weight on the balance reactions of preschool children with weight more than the established 

norms. Material and methods. The object of study are 104 children aged 5-6 years in the 

period 2017-2018 on the territory of the town of Stara Zagora. Subject of the study are 

anthropometric parameters of preschool age children, their physical development and 

locomotor activity. Children were submitted to non-invasive measurements: inspection of the 

posture, anthropometric measurements (body height, weight, circumferences, caliperometry, 

foot status and flat foot grade diagnostics. The Romberg’s test was used to evaluate the 

balance of preschool age children. Children had to keep balance with consequently with the 

left and right foot and the time was recorded in seconds.  

Results. The analysis of average Romberg’s test values did not show any significant 

age-related differences (Р>0.05). Data confirmed expectations for better balance of older 

children and longer time for keeping a given position without changing body’s position in 

space. The analysis of data did not reveal any significant differences by sex (Р>0.05) in 

studied parameters. Comparison of balance with the left and right foot confirmed the presence 

of a direct, considerable statistically significant association between Romberg’s test value in 

studied children (r=0.662, Р<0.0001). The effect of body weight on balance of children 

provided evidence for indirect moderate association of BMI and Romberg test value of right 

foot (r= -0.313, P=0.001) and indirect weak correlation of BMI and Romberg test value of left 

foot (r= -0.248, P=0.011). The results suggested that as body weight increases, the balance 

with both feet in studied children was worse. It was therefore shown that as circumference of 

the abdomen, hip and waist increased, the balance of 5 and 6 year-old children became worse. 

Foot balance in preschool age children correlated moderately with the strength of abdominal 

flexors and hip flexors. Also a direct moderate significant association with feet extensors and 

trunk extensors was found out. Observed correlations allowed suggesting that the better 

strength of abdominal, trunk and gluteal muscles resulted in better balance in children at 5 and 

6 years of age. 

Conclusions. Additional studies on the relationship between overweight in children 

and balance are necessary during preschool years. These data could be useful for development 

of a specialised rehabilitation program in overweight preschool age children. 

Резюме:  Изследване на равновесните реакции при деца с наднормено тегло 

и затлъстяване в предучилищна възраст 



Целта на проучването е да се изследва влиянието на увеличеното детско тегло 

върху равновесните реакции на деца в предучилищна възраст, с тегло над установените 

норми.  

Материал и методи. Обект на изследване са 104 деца в предучилищна възраст 

(5-6 годишни). Проучването беше извършено през периода септември 2017- юни 2018 г. 

в гр. Стара Загора. Предмет на изследване бяха антропометричните показатели на деца 

в предучилищна възраст, тяхното физическо развитие и двигателна активност. Децата 

бяха изследвани чрез неинвазивни методи, като: оглед на стойката на детето, 

антропометрични измервания - ръст, тегло, обиколки, калипеметрия, диагностика на 

стъпалото и измерване степента на плоскостъпие. За изследване на равновесните и 

координационните възможности на децата беше приложена Пробата на Рьомберг.  

Резултати. В резултат на направеното изследване не се установиха 

статистически значими различия по възраст (Р>0.05) в средните стойности на пробата 

на Рьомберг в ляв и десен долен крайник.  При анализа на получените данни не се 

откриват статистически значими различия по пол (Р>0.05) в изследваните показатели. 

Съпоставяйки равновесните възможности на изследваните деца за ляв и десен крак се 

доказва наличие на пряка, значителна и статистически значима зависимост между 

пробата на Рьомберг за десен и ляв крак в изследваните деца (r=0.662, Р<0.0001). В 

изследваната група се установи, че с увеличаване на детското тегло, се намалява 

равновесната устойчивост и за двата крака при изследваните лица. Доказва се наличие 

на непряка умерена зависимост между детския ИТМ и пробата на Рьомберг на десен 

крак (r= -0,313, P=0.001) и непряка слаба корелация с пробата на Рьомберг на ляв крак 

(r= -0,248, P=0.011). Анализираните резултати също така показват, намаляване на 

равновесната устойчивост с увеличаване на обиколките на талия, корем и ханш. 

Установи се пряка корелация между равновесните реакции на децата за ляв и десен 

крак в предучилищна възраст и силата на коремните мускули, екстензорите на долни 

крайници и екстензорите на трупа. По-добрата мускулна сила в коремна, гръбна и 

глутеална мускулатура води и до по-добра равновесна устойчивост при 5-6 годишните 

деца.  

Изводи и заключение. Отчитаме  необходимостта от допълнителни проучвания 

за връзката между повишеното детско тегло с равновесните възможности  сред най-

малките. Данните биха могли да послужат в изграждането на специализирана 

рехабилитационна програма при деца с тегло над установените норми в предучилищна 

възраст.  

 

28. Taneva N., R. Paskaleva. Integral rehabilitation for traumatic injuries of 

the stifle joint complex in the early recovery period.  KNOWLEDGE – International 

Journal, Vol.45.4, March, 2021, pp. 861-866. 

Abstract: Soft tissue traumas of the stifle joint complex are among the commonest 

locomotor system injuries determined by the high proportion of people with active lifestyle, 

practicing professional or amateur sport – prerequisite for traumatic injury of stifle soft 

tissues. Data about high relative proportion of stifle traumas point toward the high social 

importance of such injuries and the development of up-to-date individual rehabilitation 

programmes assisting the recovery of patients.  

The aim of the present work was to monitor the progress of patients with soft tissue 

traumas of the stifle joint complex during the early recovery period.  

Material and methods. The study cohort comprised 70 patients with soft tissue 

traumas of the stifle joint complex during the early recovery period after conservative and 

surgical treatment. Procedures with duration of 60-90 minutes were performed once daily in 

Kinesi-3 Rehab Center throughout 24 months.  



The research methods included: questionnaire survey evaluating the subjective state 

and locomotor activity level of the patient, assessment of pain by means of a visual-analog 

pain scale labelled from 0 tо 10, pain analysis – type, localisation, time of onset; 

anthropometric measurements of legs; goniometry of joints; manual muscle testing of main 

muscles in the stifle joint region; testing for ligaments – stifle instability test, plantography 

examination, and gait analysis.  

Results and discussion. The survey has proved the positive effect with respect to 

functional recovery of the leg. The hypothesis that early integral rehabilitation has a key role 

for shortening of the recovery period was confirmed, and the necessity for proper combination 

and application of treatment activities was ascertained.    

Conclusion. The applied rehabilitation programme gave a maximum effect for 

improvement of the general physical and psycho-emotional condition. It provided locomotor 

independence to patients, as well as full return to everyday life activities.  

Резюме: Комплексна реахабилитация  при травматични увреди на колянна 

става в ранен възстановителен период 

Мекотъканните травми на коленния комплекс са едни от най-честите увреди на 

опорно-двигателния апарат, което се обуславя от високия процент  хора, водещи 

активен начин на живот, практикуващи професионална или любителска спортна 

дейност - предпоставка за травматизъм на мекотъканните структури на колянната 

става. Данните за висок относителен дял на травмите на коляното, говорят за висока 

социална значимост на увредите и разработване на актуализирани, индивидуални 

рехабилитационни програми за подпомагане на възстановителния процес на 

пациентите.  

Цел на настоящата разработка проследяване и възстановяване на  пациенти с 

мекотъканни травматични увреди на коленния комплекс в ранен възстановителен 

период.  

Материал и методи. Обект на проучването са 70 пациенти в ранен 

възстановителен период с мекотъканни увреди на колянна става, при които е 

приложено консервативно и оперативно лечение. Процедурите са провеждани веднъж 

дневно, с продължителност 60-90 минути, в център за рехабилитация „Кинези-3“, гр. 

Стара Загора в продължение на 24 месеца.  

Методиката на изследването включва:  анкетно проучване, определящо 

субективното състояние и нивото на двигателна активност на пациента, изследване на 

болката чрез визуално-аналогова скала (visual-analog scale) от 0 до 10, анализ на 

болката – вид, локализация и време на поява; антропометрични измервания  на долни 

крайници; ъглометрия на ставите; мануално-мускулно тестуване на основните мускули 

в областта на колянната става; тестуване на лигаментите – тестове за колянна 

нестабилност; плантографско изследване и анализ на походката.  

Резултати и обсъждане.  Проучването доказа положителен ефект по отношение 

на функционалното възстановяване на долния крайник. Потвърди се тезата, че ранната 

комплексна рехабилитация при мекотъканни увреди, заема ключова роля за 

съкращаване на възстановителния период и доказа необходимостта от правилно 

съчетаване и прилагане на лечебни мероприятия.  

Заключение.  От приложената рехабилитационна програма се постигна 

максимален ефект за подобряване общото физическо и психо-емоционално състояние. 

Осигури се двигателна независимост на пациентите, както и пълноценно връщане към 

битови ежедневни дейности.  

 



29. Cvetanov T., R. Paskaleva.  Means for prevention and reduction of 

overweight and obesity in students.  KNOWLEDGE – International Journal, Vol.45.7,  

March, 2021, pp. 1521-1526. 

Abstract: Obesity is the most common and typical foodborne illness and at the same 

time an important risk factor for other serious illnesses with a poor prognosis. According to 

the WHO, in most European countries between 30 and 80% of people are overweight. On 

average, 20% of children are overweight, 1/4 of whom are obese, which means that 3 million 

children are obese and 14 million are overweight. In Bulgaria, 2 million of the adult 

population is overweight, and 1 million of them are obese. Among children, 200,000 are 

overweight and 67,000 of them are obese. In Bulgaria, the European initiative unites 

nutritionists and medical professionals, patient communities and a number of organizations in 

efforts to reduce overweight and obesity, in support of people with this problem. 

The aim of the present study is to reveal the most common causes of weight gain 

above normal limits in medical students, to clarify their motivation for physical activity and to 

include sports and proper nutrition to correct the problem. 

Material and methods. The study included 120 students from the Medical Faculty at 

the Thracian University - Stara Zagora. An individual anonymous survey was conducted with 

a total of 21 closed questions, which were aimed at revealing some of the possible causes 

leading to overweight in this contingent. Methods used: research and analysis of information 

sources, sociological survey method, alternative analysis. 

Results and discussion. In this article we will analyze the answers to the questions 

related to the motivation of the studied students for physical activity and sports and their 

desire for weight correction given the habits and opportunities in sports. 

It turns out that among the most common reasons for sports is the desire to correct 

weight and maintain health - 45% of students surveyed, and 43% determine the stimulating 

psychological factor of exercise. 

Conclusions. Against the background of regular sports activities and the survey we 

can conclude that the students are motivated for regular physical activity and sports in 

combination with proper nutrition, and their main desire is to be healthy, harmonious and able 

to work. 

Резюме: Средства  за профилактика  и редукция на наднорменото тегло и 

затлъстяването при студенти 

Затлъстяването е най-широко разпространеното и типично хранително 

заболяване  и едновременно с това - важен рисков фактор за други тежки заболявания  с 

лоша прогноза.  Според данни на СЗО в повечето европейски държави между 30 и 80 % 

от хората са с наднормено тегло. От децата средно 20 % са с наднормено тегло, като 1/4 

от тях са със затлъстяване, което означава, че 3 милиона деца са със затлъстяване и 14 

милиона – наднормено  тегло. В България 2 милиона от възрастното население е с 

наднормено  тегло, като 1 милион от тях са със затлъстяване. При децата 200 000 са с 

наднормено  тегло и 67 000 от тях са със затлъстяване. У нас европейската инициатива 

обединява специалистите по хранене и медицинските специалисти, пациентските 

общности и редица организации в усилията за ограничаване на наднорменото тегло и 

затлъстяването, в подкрепа на хората с този проблем. 

Целта на настоящото проучване  е да разкрием  най – често срещаните причини 

за повишаване  на телесното тегло над нормалните граници при студенти по медицина, 

да изясним мотивацията им за двигателна активност и да включим спортни занимания  

и правилно хранене за корекция на проблема. 

Материал и методи. В изследването бяха включени 120 студенти от  

Медицинския факултет към Тракийския университет  -  Стара Загора. С тях беше 

проведена индивидуална анонимна анкета, с общо 21  закрити въпроса, които бяха 



насочени към разкриване на някои от  евентуалните причини, водещи до свръх тегло  

при този контингент. Използвани методи: проучване и анализ на информационни 

източници, анкетен социологически метод, алтернативен анализ.  

Резултати и обсъждане. В тази статия ще анализираме отговорите на 

въпросите, свързани с мотивацията на изследваните студенти за двигателната 

активност  и спорт и желанието им за корекция на теглото предвид  навиците 

възможностите в заниманията по спорт. 

Оказва се, че сред най – честите причини за спортни занимания е желанието да 

се коригира теглото и да се поддържа здравето - 45% от анкетираните студенти, а 43% 

определят стимулиращият психологичен фактор на физическите упражнения.  

Изводи и заключение. На фона на редовните занимания със спорт  и 

проведената анкета можем да направим следните изводи, че изследваните студенти са 

мотивирани за редовна двигателна активност и спорт в съчетание с правилно хранене, 

като основното им желание е да бъдат здрави, с хармонична фигура и работоспособни. 

 

30. Кostov К, I. Koleva, R. Paskaleva, H. Milcheva, R. Yoshinov - 

Introduction and approval of innovative technologies in teaching some specialized 

courses from the curriculum of the professional bachelor degree “Physical therapist” at 

the Medical College, Stara Zagora. Trakia Journal of Sciences, 2010; 8 (suppl. 2): 374-

380. 

Abstract. The training of students, majoring in physical therapy at the Medical 

College is carried out according to a completely renovated process of tuition, optimal for 

contemporary needs of clinical practice and conforming to the specific conditions at the 

Medical College, Stara Zagora, individually adjusted according to wishes and the potential of 

students and aimed to achieve the best possible results with regard to quality of training. 

Резюме: Въвеждане и утвърждаване на иновативни технологии в 

преподаването на някои специализирани дисциплини от учебния план за степен 

професионален бакалавър  на специалност „Рехабилитатор” в Медицински колеж, 

Стара Загора. 

Обучението на студенти от специалност „Рехабилитатор” в Медицински колеж 

се осъществява по напълно обновен учебен процес, оптимален за съвременните нужди 

на клиничната практика и съобразен със специфичните условия в Медицински колеж, 

Стара Загора, индивидуално съобразен съгл. желания и потенциал на студентите и 

целящи постигане на възможно най-добри резултати по отношение на качеството на 

обучението. 

 

31. Mratskova G., R. Paskaleva, А. Gjonkova “Rehabilitation program in 

clinical case of polytrauma”. Trakia Journal of Sciences, Vol. 13, Suppl. 2, pp 198-202, 

2015. 

Аbstract. Fractures in the cervical spine are among the most common injuries of 

locomotor apparatus and nervous system in patients with poly trauma. These are severe 

pathology injuries and primarily affect people of working age. In spinal reconstructive 

interventions the recovery period is considerably shortened,there is no need for prolonged 

immobilization in halo traction and extended wear of immobilization collar in the absence of 

spinal injury.  

The purpose of this paper is to present a comprehensive rehabilitation program for 

patients with severe trauma of cervical spine, shoulder girdle and chest.  

Material and Methods. A comprehensive rehabilitation program is composed and 

implemented on 41 year old patient suffered an accident. There are radiographic scan and 

Traffic Police evidence of fracture of the second cervical vertebra fracture, mnogo fragment 



fracture of right humeral head and dislocation of the right humerus, fracture of the left 

collarbone in the distal third and 12th rib fracture on the left. No evidence of abdominal 

trauma.  

Results and discussion. The rehabilitation is consistent with the objective condition of 

the patient at each stage for optimum recovery of functional activity and training in daily life 

activity. Applied are kinesitherapeutical methods and preformed physical factors aimed at 

reducing pain syndrome, hypotrophy of the affected muscles, limited range of motion and 

prevention of late posttraumatic complications.  

Findings and conclusion. As a result of the surgery, comprehensive and timely 

rehabilitation the following results were achieved: maximum restore of the volume of 

movement of the affected joints of the right upper limb and cervical spine; improved was the 

muscular strength of flexor muscles and extensors in the elbow and shoulder joints; right 

upper limb was fully involved in daily life activity. Recommended is continuing of treatment 

at home or in specialized sanatorium rehabilitation centers. 

Резюме: Рехабилитационна програма при клиничен случай с политравма 

Фрактурите в шийните прешлени са сред най -честите наранявания на опорно -

двигателния апарат и нервната система при пациенти с политравма. Това са тежки 

патологични наранявания и засягат предимно хора в трудоспособна възраст. При 

реконструктивните интервенции на гръбначния стълб периодът на възстановяване е 

значително съкратен, няма нужда от продължително обездвижване при халотракция и 

продължително износване на обездвижващата яка при липса на гръбначно увреждане. 

Целта на тази статия е да представи цялостна програма за рехабилитация за 

пациенти с тежка травма на шийните прешлени, раменния пояс и гръдния кош. 

Материали и методи. Цялостната програма за рехабилитация е съставена и 

изпълнена на 41 -годишен пациент, претърпял инцидент. Има рентгенографско 

сканиране и доказателства на КАТ за фрактура на втори шиен прешлен, 

многофрагментна фрактура на главата дясната раменна кост с разместване на 

фрагментите, фрактура на лявата ключица в дисталната трета и 12 -то ребра вляво. 

Няма данни за коремна травма. 

Резултати и дискусия. Рехабилитацията е в съответствие с обективното 

състояние на пациента на всеки етап за оптимално възстановяване на функционалната 

активност и обучение в ежедневните дейности. Прилагат се кинезитерапевтични 

методи и физикални фактори, насочени към намаляване на болковия синдром, 

преодоляване на хипотрофията на засегнатите мускули, ограниченият обем на 

движение и предотвратяване на късните посттравматични усложнения. 

Изводи и заключения. В резултат на операцията, цялостна и навременна 

рехабилитация бяха постигнати следните резултати: максимално възстановяване на 

обема на движение на засегнатите стави на десния горен крайник и шийния отдел на 

гръбначния стълб; подобрена е мускулната сила на флексорните мускули и 

екстензорите в лакътните и раменните стави; десният горен крайник беше изцяло 

включен в ежедневните дейности. Препоръчва се продължаване на лечението в 

домашни условия  или в специализирани санаториални рехабилитационни центрове. 

 

32. Paskaleva R., V. Ivanova, V. Pavlova.  Increasing the Motor Activity for 

Prevention of Spinal Deformities in Children's of Pre-school Age. Trakia Journal of 

Sciences, Vol.16, Suppl.1.pp 29-34,  2018. 

Abstract.  Early  diagnostics,  regular  monitoring,  treatment,  and  the  correct  motor  

regimen  contribute  to  the favorable  result  of  disturbed  posture  in  pre-school  children.  

A  good  organization  of  the  healing    and rehabilitation  measures  are  of  prime  

importance  including  complex  rehabilitation  and  swimming  as  well as  the  regular  



monitoring  of  the  treatment  results  to  prevent  gross  spinal  and  thoracic  deformities  

(GC) with  subsequent  complications  leading  to  severe  disability.  The  aim  of  the  

present  study  is  early diagnostic  and  increased  motor  activity  of  children  of  5-6  years  

of  age  with  disturbed  posture  in  the kindergartens  on  the  territory  of  the  town  of  Stara  

Zagora.  The  subject  of  the  study  are  1483  pre-school children  aged  5-6  in  the  

kindergartens  on  the  territory  of  the  town  of  Stara  Zagora.  Of  these,  970 children  have  

disturbed  posture,  180  children  are  overweight,  expressed  to  varying  degrees,  and  

without problems  and  333  children  are  with  good  physical  development,  corresponding  

to  the  age.  The  analysis of  the  most  common  types  of  spinal  deformities  was  the  

basis  for  compiling  and  implementing  a program  to  increase  the  motor  activity  of  

children. Through  regular  use  of  kinesitherapy,  swimming  and  sports  games  improves  

the  tone  of  the  spinal muscles,  overcomes  muscle  imbalance  and  stimulates  the  

movement  of  the  chest.  A  healthy  muscular corset  is  created  and  the  psychic  

development of  the  children  is  stimulated. 

Резюме: Повишаване на двигателната активност за  превенция на  

гръбначните изкривявания на  децата в предучилищна възраст  

Ранната диагностика, системното наблюдение, лечението и правилният 

двигателен режим допринасят за благоприятния изход  от нарушената стойка в 

предучилищна възраст при децата. Първостепенно значение имат добрата организация 

на лечебно-оздравителните мероприятия, включващи комплексна рехабилитация и 

плуване, както и редовното проследяване на резултатите от лечението за недопускане 

на груби деформации на гръбначния стълб и гръдния кош (ГК) с последващите ги 

усложнения, водещи до тежка инвалидизация. 

Целта на настоящата разработка е  ранна   диагностика и повишена двигателна 

активност на децата с нарушена стойка на възраст 5-6г. в детските градини на 

територията на гр. Стара Загора.  

Материал и методи. Обект на проучването са 1483 децата от предучилищна 

възраст на 5-6г. в детските градини на територията на гр. Стара Загора. От тях  970 деца 

са с нарушена стойка са, 180 деца са с надонормено тегло, изразено в различна степен, а  

без  проблеми и с добро физическо развитие, отговарящо на възрастта са 333 деца.   

Извършеният анализ на най-разпространените видове гръбначни изкривявания бе в 

основата за съставяне и провеждане на   програма за увеличаване на двигателната 

активност на децата.  

Резултати и обсъждане. Чрез редовно прилагане  кинезитерапия,  плуване и  

спортни игри. се подобрява тоноса на гръбна мускулатура, преодолява се мускулния 

дисбаланс и се стимулира подвижността на гръден кош.  Създава се  здрав мускулен 

корсет и се стимулира  нервно-психическото развитие на децата.  

 

33. V. Ivanova, R. Paskaleva, V. Pavlova Рractical skills of medical 

rehabilitation and occupational therapy students assessed by their mentor’s standards. 

Trakia Journal of Sciences, Vol. 18, Suppl. 1, pp 174-179, 2020.  

Аbstract. The aim of the present study is to assess the professional skills of the 

Medical Rehabilitation and Occupational Therapy students at the Practical skills training care 

facilities of the Faculty of Medicine, Trakia University. The study involved 10 mentors and 

53 medical specialists from the Practical skills training care facilities for the period 2017-

2018. The majority of mentors and specialists included in the study assigned a very good 

(30%) and good (52.3%) grade of the trainees as regards the mastery of kinesiotherapy forms 

and methods and their application when treating real patients. Over 80% of the students were 

found to have a good command of specialized kinesiotherapy techniques and methods and of 



natural and preformed physical factors and were observed to actively participate in the 

training of patients in ADLs (Activities of day living). 

Резюме: Практически умения на студентите от специалност “Медицинска 

рехабилитация и ерготерапия” през погледа на наставника 
Целта на настоящото изследване е да се оценят професионалните умения на 

Медицинската рехабилитация и Студенти по трудова терапия в заведенията за 

обучение по практически умения на Медицинския факултет, Университет Тракия. В 

проучването са участвали 10 ментории 53 медицински специалисти от Практическите 

умения учебни заведения за грижи за периода 2017 г.-2018. По -голямата част от 

менторите и специалистите, включени в проучване е дало много добра (30%) и добра 

(52,3%) оценка на обучаемите по отношение на овладяванетое кинезитерапевтични 

форми и методи и тяхното приложение при лечение на реални пациенти. Над 80% 

отбеше установено, че студентите добре владеят специализирани техники и методи за 

кинезитерапия и на естествени и предварително оформени физически фактори и са 

били обслужи за активно участие в обучението на пациенти с ADLs (Дейности от 

ежедневието).  

  

 
34. V. Pavlova, R. Paskaleva, V. Ivanova. Еffect of the physical activity of 

preschool children on the strength endurance of abdominal, trunk and gluteal muscles 

Trakia Journal of Sciences, Vol. 18, Suppl. 1, pp 180-186, 2020. 
Abstract: The objective of this study is to investigate the static strength endurance of 

abdominal, trunk and gluteal muscles both in physically active and physically inactive 

overweight children.  

Material and methods. The object of study are 104 children aged 5-6 years in the 

period 2017-2018 on the territory of the town of Stara Zagora. To investigate the motor 

activity of children the survey method was used. To determine efficiency of trunk, abdominal 

and gluteal muscles modified Kraus-Weber test was used according to V. Zhelev, L. Venova.  

Results. Weaker abdominal and trunk muscles were found in physically inactive 

children with no statistically significant differences (Р>0.05) between physically active and 

physically inactive ones. However, the results show the presence of statistically significant 

differences (P=0.01) of the mean values for the static strength endurance of gluteal muscles in 

physically active children 13,9±8,6 sec. and physically inactive children 10,3±9,4 sec. with 

the latter having weaker gluteal muscles, respectively.  

Сonclusions. Further studies are needed to establish the relationship between the 

increased body mass of children and the strength endurance of abdominal, trunk and gluteal 

muscles of physically active and physically inactive children as an indicator counteracting 

total muscle hypotonia. 

Резюме: Влияние на двигателната активност на деца в предучилищна 

възраст върху силовата издръжливост на коремна, гръбна и глутеална 

мускулатура. 

Целта на това изследване е да се изследва статичната издръжливост на 

коремните, гръбните и седалищните мускули както при физически активни, така и при 

физически неактивни деца с наднормено тегло.  

Материали и методи. Обект на изследване са 104 деца на възраст 5-6 години в 

периода 2017-2018 г. на територията на град Стара Загора. За изследване на 

двигателната активност на децата беше използван методът на изследване. За да се 

определи ефективността на гръбна, коремна и глутеалнамускулатура се използва 

модифициран тест на Краус-Вебер според В. Желев, Л. Венова.  



Резултати. По -слаби коремни мускули и мускули на тялото са открити при 

физически неактивни деца без статистически значими разлики (Р> 0,05) между 

физически активните и физически неактивните. Резултатите обаче показват наличието 

на статистически значими разлики (P = 0. 01) от средните стойности за издръжливост 

на статична сила на глутеалните мускули при физически активни деца 13,9 ± 8,6 сек. и 

физически неактивни деца 10,3 ± 9,4 сек. като последните имат по -слаби седалищни 

мускули  

Изводи. Необходими са допълнителни проучвания, за да се установи връзката 

между увеличената телесна маса на децата и силовата издръжливост на коремните, 

гръбните и седалищните мускули на физически активните и физически неактивните 

деца като индикатор за противодействие на общата мускулна хипотония. 

 

35. Паскалева Р., Кр. Митева. Място и роля на кинезитерапията  при 

възстановяване на родилката в следродов период. Варненски медицински форум.  

Том 2, 2013, приложение 3, 160-163.  

Резюме. Следродилният период се отразява върху функционалното състояние на 

всички органи и системи на родилката. Той започва от завършването на раждането и 

отделянето на плацентата и трае до пълното възстановяване на измененията в 

организма, причинени от бременността и раждането. 

Кинезитерапията е неразделна част от общия възстановителен процес на 

родилката. Тя оказва благоприятно въздействие върху органите и системите на 

организма по време на следродовия период. Чрез физическите упражнения се 

увеличава еластичността, съкратителната способност и силата на скелетната и гладката 

мускулатура. Подобрява се тонуса на матката и на останалите органи в коремната 

кухина. Повишава се силата на коремната мускулатура. Стимулират се 

възстановетелните  процеси и лактацията, редуцира  се  теглото. 

Abstract: Place and role of kinesitherapy in the recovery of mother in the 

postpartum period 

Postpartum period reflects on the functional status of all organs and systems of the 

mother. It starts at the completion of the delivery and the placenta separation, and lasts until 

recovery of all changes in the body caused by pregnancy and childbirth. 

Kinesitherapy is an inseparable part of the overall recovery process of the mother. It 

has favorable impact on organs and systems of the body during the postpartum period. By 

physical exercise the elasticity increases, so is the strength and contractile ability of skeletal 

and smooth muscle. It improves the tonus of the uterus and other organs in the abdominal 

cavity. The strength of the abdominal muscles increases. The recovery processes and lactation 

are stimulated, the weight is reduced. 

 

36. Паскалева Р., В. Павлова, В. Иванова. Ерготерапия и игротерапия 

при деца с церебрални увреди. Варненски медицински форум, т.4, 2015, приложение 

3, 108-112. 

Резюме. Ерготерапията е неделима част от комплексната рехабилитация при 

децата с неврологични увреждания, като залага на социалния подход и има за цел не 

излекуване на физическия недъг, а справянето с ежедневните изисквания чрез различни 

компенсаторни методи, средства или чрез адаптиране на средата. При 

ерготерапевтичните заниманията се използват: игротерапия, арттерапия и обучение в 

ДЕЖ. Целта на рехабилитацията в ранната детска възраст е да осигури правилно и 

своевременно развитие на движенията и коригиране на патологичните двигателни 

стереотипи, появили се в резултат на мозъчното увреждане. Обект на проучването са 

деца от 5 до 7 г. с церебрални увреди, нарушена координация на движенията, 



затруднения в самообслужването и зависими от чужда помощ. След проведената 

ерготерапевтична програма са подобрени двигателни възможности на децата. Подобрен 

е мускулният тонус на долни крайници, активните движения на горни крайници и 

включването им в ДЕЖ. Стимулирано е участието на децата в специализираните 

занимания. Препоръчително е изготвянето на индивидуални програми за работа в 

домашни условия според моментните нужди и възможности на детето. Те са 

предназначени за включване на родителите в процеса на обучение, както и за 

автоматизиране на овладените умения. 

Abstract: Оccupational and play therapy in children with cerebral damage 

Occupational therapy is an integral part of the comprehensive rehabilitation for 

children with neurological disabilities as it relies on the social approach and aims not healing 

the physical disability but coping with the daily requirements through various compensation 

methods, means or by adapting the environment. The ergothepapeutic activities include: play 

therapy, art therapy and training in daily life activities. The purpose of rehabilitation in 

infancy is to ensure correct and timely development of movements and correction of 

pathological motor stereotypes occurring as a result of brain damage. We studied children 

from the age of 5 to 7 with cerebral damage, impaired motor coordination, difficulty in self-

service and dependent on external help. After applying the ergothepapeutic program the motor 

capabilities of the children improved. The muscle tone of the lower limbs, active movements 

of the upper limbs and their inclusion in daily life activities improved. The involvement of 

children in specialized classes was stimulated. It is recommended to prepare individual 

programs for work at home according to the momentary needs and abilities of the child. They 

are designed to involve parents in the learning process and to automate the aquired skills. 

 

37. Паскалева Р., Т. Петкова, М. Петрова. Рехабилитация и ерготерапия 

при деца с   ДЦП – представяне на клиничен случай. Варненски медицински 

форум, т.4, 2015, приложение 3, 564-568.  

Резюме: Рехабилитацията в детска възраст притежава свои специфични 

особености и решава специфични задачи, различаващи я от задачите  при възрастни. Тя 

е част от  комплексното лечение, като основтата цел е да се предотврати всяко  

изоставане в резултат на наличното заболяване и стимулиране на максимално 

физическо и психическо развитие на детето.  Целта на  рехабилитацията и 

ерготерапията при децата с ДЦП в ранната детска възраст е да осигури правилно и 

своевременно развитие на движенията и корегиране на патологичните стериотипи. 

Обект на проучването е  дете  на възраст  4г. с установено изоставане в двигателното 

развитие - долна парапареза липса на самостоятелен седеж и ходене. По отношение на 

горни крайници са налице нарушения на финната моторика. За целта са проведени 

няколко курса на рехабилитация, включващи индивидуална програма с комплексни 

средства (пасивни упражнения за долни крайници, активни упражнения за горни 

крайници, релаксиращ  масаж,  постепенна вертикализация, игротерапия и 

топлолечение).След проведената рехабилитационна програма са подобрени двигателни 

възможности на детето. Резултатът от тях е придивижване с проходка и поставяне  на 

пациента до седеж и стоеж с помощ от рехабилитатора. Подобрен е  мускулния тонус 

на долни крайници. Подобрени са активни движения на горни крайници. 

Abstract. Rehabilitation in childhood has its own specific characteristics and solves 

specific tasks, distinguishing it from the tasks in adults. It is part of a complex treatment, as 

the main goal is to prevent any delays in the result of existing disease and to stimulate the 

maximum physical and mental development of the child. The aim of rehabilitation and 

occupational therapy for children with cerebral palsy in infancy is to ensure correct and timely 

development of movements and correction of pathological stereotypes. The object of the 



study is a 4 year old child with established delays in motor development - lower paraparesis, 

unable to sit and walk independently. According to the upper limbs there are disturbances in 

the fine motor skills. For this purpose several courses of rehabilitation were conducted, 

including individual program with complex means (passive exercises for the lower limbs, 

active exercises for the upper linbs, relaxing massage, gradual verticalisation, play therapy 

and thermotherapy). After the conducted rehabilitation program the motor capabilities of the 

child are being improved. The result is walking with a walker and placing the patient to seat 

and stand with help of the  physical therapists. The muscle tone of the lower limbs is 

improved. The active movements of the upper limbs are improved. 

 

 

38. Паскалева Р., Р. Лавчева, Е. Христакиева. Кинезитерапевтична програма 

при постоперотивно лечение на Hidradenitis suppurativa-клиничен случай. Здравни 

грижи 2015, брой 4, 29-32. 

 

 
 

 

39. Паскалева Р., А. Цанков, В. Иванова, В. Павлова.     Кинезитерапия и 

ерготерапия при хеморагичен мозъчен инсулт – представяне на клиничен случай. 

МУ-Варна. Варненски медицински форум, т. 5, 2016, приложение 4, 303-309.  

Резюме. Съвременнената рехабилитация при пациентите с хеморагичен мозъчен 

инсулт е сложен и продължителен процес, с който се цели  подобряване качеството на 

живот, възстановява в максимална степен на нарушената двигателна функция, 

самообслужване и  самостоятелно придвижване с помощно средство. Обект на 

проучването е  пациент на 46 години с хеморагичен мозъчен инсулт, левостранна 

хемипареза и артериална хипертония. Извършена бе диагностика на пациента чрез Тест 

за централни увруди, Тест на Брюнстром и Тест за ДЕЖ. След проведената 



рехабилитация, включваща кинезитерапия и ерготерапия  бяха подобрени равновесните 

реакции и походка на пациента,  засилена бе активността при осъществяване на 

ежедневните дейности и до голяма степен бяха преодолени вегетативните и психични 

промени. Стимулирана бе мобилността и вербалната комуникация.  

Аbstrakt: Кinesitherapy and occupational therapy in hemorrhagic stroke - 

presentationof clinical case 

Contemporary rehabilitation in patients with hemorrhagic stroke is a complex and 

lengthy process, which aims to improve the quality of life, restoring the maximum degree of 

impaired motor function, self-service and self-movement of aid. The object of the study was 

46 years old patient with hemorrhagic stroke, left-sided hemiparesis and arterial hypertension. 

Diagnosis was made by the patient for central uvrudi Test, test and test Bryunstrom Dej. 

Following held rehabilitation, including physiotherapy and occupational therapy have 

improved equilibrium reactions and gait of patients had increased activity in carrying out 

daily activities and were largely overcome vegetative and mental changes. Was stimulated 

mobility and verbal communication. 

 

40. Иванова В., Р. Паскалева, В. Павлова. Преодоляване на 

постоперативни усложнения при фрактури в областта на лакътна става - 

представяне на клиничен случай. МУ-Варна. Варненски медицински форум, т. 5, 

2016, приложение 4, 297-302.  

Резюме. Счупванията на дисталната трета на раменната кост често се получават 

след директна травма в областта на лакътната става, по правило те са вътреставни и 

винаги са съпроводени с масивен кръвоизлив в ставата. Съвременната практика показва 

необходимост от спешно оперативно лечение чрез използване на остеосинтезно 

средство за  моделиране по профила на дисталния край на раменната кост и 

предпазване от усложнения. Целта на настоящата разработка е съставяне и прилагане 

на индивидуална рехабилитационна програма в късен следоперативен период за 

подобряване подвижността на лакътна става и преодоляване на постоперативните 

усложнения.
 
Приложена бе рехабилитационна програма в късен следоперативен период 

на пациент със супракондилна фрактура на дясна раменна кост, включваща   

кинезитерапия, физикална терапия и ерготерапия. Проследено бе възстановяването на 

пациента след провеждане на два лечебни курса в рамките на три месеца.  Преди 

започване на рехабилитационните мероприятия бе извършена необходимата 

диагностика на пациента чрез антропометрични измервания, ъглометрия, мануален-

мускулен тест, тестове за захвата и ежедневните дейности. След проведената 

рехабилитация постигнахме желания ефект в преодоляване на контрактурата в 

лакетната става и стимулиране на функциналното състояние на засегнатия горен 

крайник.  

Аbstract: Оvercoming postoperative complications fractures in elbow - 

presentation of clinical case 

Fractures of the distal third of the humerus often obtained after direct trauma in the 

elbow joint, as a rule, they are intra-articular and are always accompanied by massive 

bleeding in the joint. The modern practice indicates the need for urgent surgical treatment 

using osteosynthesis modeling tool on the profile of the distal end of the humerus and 

prevention of complications. The purpose of this development is the establishment and 

implementation of individual rehabilitation program in the late postoperative period to 

improve the mobility of the elbow joint and overcome postoperative complications. Was 

applied rehabilitation program in late postoperative period of a patient with suprakondilna 

fracture of the right humerus, including physical therapy, physical therapy and occupational 

therapy. It was traced recovery of the patient after the two treatment courses within three 



months. Before starting rehabilitation activities was carried out the necessary diagnostic 

patient by anthropometric measurements aglometriya, Manual muscle test, Tests for grip and 

daily activities. Following held Rehabilitation achieved the desired effect in overcoming 

contracture in the elbow joint and stimulate functionally situation of the affected upper limb. 

 

41. Павлова В., Р. Паскалева, В. Иванова. Приложение на spa и wellness 

процедури за превенция на стреса. МУ-Варна. Варненски медицински форум, т. 5, 

2016, приложение 4, 336-341. 

Резюме. Стресът е нормален спътник в ежедневното ни функциониране. Той не 

може да бъде избегнат и може при определени обстоятелства, да доведе до нарушения в 

телесното и психичното ни функциониране. Един от начините за противопоставяне на 

стреса е  чрез физическата адаптация, която включва спа процедури; различни видове 

масажи (релаксиращи, ароматерапевтични, рефлекторни,  хидромасажи с минерална 

вода, хидратиращи и почистващи маски); финландска и инфрачервена сауна; парна 

баня; водни процедури (вани и къпания в минерален басейн); аерация и хелиотерапия 

на открито. Проучване  въздействието на  различни видове  процедури използвани в 

условията на SPA и Wellness практиките, като средство за профилактика и преодляване 

на физическите проявления на стреса. Проучено е мнението на 45 клинти, върху които 

са приложени процедурите в пакет «Анти-стрес» в рамките на 5 дни по 30 минути  

дневно. Направен е вариационен и корелативен анализ на ефективността от тези 

процедури чрез използването на анкетни карти и САН тест. Процедурите от пакет 

Анти-стрес  са добре приети и предпочитани от клиентите, защото осъществяват трайна 

промяна по отношение на тяхното самочувствие, психо-физическо състояние и водят 

до трайно намаляване на физическите прояви на стреса. 

Аbstract: Аpplication of spa wellness and procedures for prevention of stress 

Stress is a normal companion in our daily operation. It can not be avoided and may, in 

certain circumstances, lead to distortions in body and our mental functioning. One way to 

counter stress is through physical adaptation that includes spa treatments; various types of 

massages (relaxing, aromatherapy, reflector, hot mineral water, hydrating and cleansing 

masks); Finnish and infrared sauna; steam bath; hydrotherapy (baths and bathing in the 

swimming pool); aeration and heliotherapy outdoors. Study the effects of different types of 

procedures used in terms of the SPA And Wellness practices as a means of prevention and 

overcoming the physical manifestations of stress. Studied is the opinion of 45 wedge on 

which procedures have been implemented in a package «Anti-stress» within 5 days 30 

minutes a day. An variance and correlative analysis of the effectiveness of these procedures 

through the use of questionnaires and SAN test. The procedures of a package Anti-stress are 

well accepted and preferred by customers because carry lasting change in terms of their self-

esteem, mental and physical condition and lead to a permanent reduction of the physical 

manifestations of stress. 

 

42. Паскалева Р., В. Иванова, В. Павлова.     Мотивираност на студентите 

от специалност  медицинска рехабилитация и ерготерапия  за активно  участие в 

практическото обучение. Здравни грижи, 2017, бр.2, 28 - 34. 

Резюме.Мотивацията на студентите от специалност „Медицинска 

рехабилитация и ерготерапия” в Медицински факултет е важен фактор за формиране на 

професионалните умения и  компетенции в практическото  обучение. То се    

осъществява  в учебно - практическите бази, определени по учебен план. Целта на 

настоящата разработка бе да проучим влиянието на мотивацията на студентите върху 

качеството на обучението и приложението на ерготерапията в клиничната практика. 

Обект на проучването са 63 студенти от специалност „Медицинска рехабилитация и 



ерготерапия” в периода 2014-2016г. Корелационната зависимост между мотивацията и 

удовлетвореността на студентите от качеството на обучението е положително значима 

(r=0,58; р<0,04). Добрата мотивация на студентите за избор на специалност 

предопределя качеството на обучението и мотививацията  им.   

Sammary. The motivation of students majoring in Medical rehabilitation and 

Ergotherapy at the Faculty of Medicine is a primary factor in the formation of professional 

skills and competence with practical training. The latter is conducted in practical training 

bases determined in the curriculum. The aim of the present study was to investigate the effect 

of students’ motivation on the quality of training and ergotherapy implementation in clinical 

practice. The object of the study were 63 students of specialty "Medical rehabilitation and 

occupational therapy" during 2014-2016g. The correlation between motivation and student 

satisfaction with the quality of education is positively significant (r = 0,58; p <0.04). Good 

motivation of students choice of study determines the quality of education and motivivatsiyata 

them. 

 

43. Паскалева Р., Г. Мръцкова, В. Иванова, В. Павлова. Използване на 

проблемно-базираното обучение за изграждане на професионалните умения на 

студентите. Управление и образование, Том 13 (5) 2017, 197-204. 

Abstract. The training of students majoring in Medical rehabilitation and ergotherapy 

is directed at acquiring professional skills compliant with modern requirements of health care 

system and specialised rehabilitation centres. The practical training of students is performed 

in specialised classrooms under the supervision of a teacher and in practical training bases 

under the supervision of mentors. The aim of the present work was to investigate the opinion 

of students about the role of problem-based learning (PBL) in clinical training and its effect 

on professional skills and competence formation. The results of studies confirmed that 58% of 

students had a positive attitude to the implementation of PBL in clinical training evaluating it 

as interesting and motivating, while 75% were satisfied with practical training sessions. PBL 

was associated with solving multiple and various problems encountered in the professional 

activities of medical specialists. It improves the quality of training, stimulated professional 

thinking and decision-making, facilitated coping with complex and unexpected emergencies, 

which require adequate and professional reaction.  

Резюме. Обучението на студентите от специалност „Медицинска рехабилитация 

и ерготерапия“ е насочено към придобиване на професионални умения, съобразени със 

съвременните изисквания на здравната система и специализирани рехабилитационни 

центрове. Практическото обучение на студентите се извършва в специализирани 

кабинети под ръководството на преподавател и в бази за практическо обучение под 

наблюдението на менторите. Целта на настоящата разработка е да се проучи мнението 

на студентите за ролята на проблемно-базираното обучение (ПБО) в клиничното 

обучение и неговия ефект върху формирането на професионалните умения и 

компетентности. Резултатите от проучванията потвърдиха, че 58% от студентите са 

имали положително отношение към прилагането на ПБО в клиничното обучение, 

оценявайки го като интересно и мотивиращо, докато 75% са доволни от практическото 

обучение. ПБО е свързано с решаването на множество и различни проблеми, срещани в 

професионалната дейност на медицински специалисти. Подобрява качеството на 

обучението, стимулира професионалното клинично мислене и вземането на решения, 

улеснява справянето със сложни и неочаквани извънредни ситуации, които изискват 

адекватна и професионална реакция. 

 



44. Паскалева Р., Влияние на иновациите в обучението върху 

мотивацията на студентите в практическата работа. Управление и образование, 

Том 13 (5) 2017, 189-196. 

Аbstract. The good professional training of students majoring in Medical 

Rehabilitation and Ergotherapy at the Medical Faculty and Rehabilitation at the Medical 

College is an integral part of the traditions and modern educational policy of the Trakia 

University (TrU) - Stara Zagora. It is achieved through a first-rate theoretical and practical 

training in compliance with European requirements and contemporary accomplishments in the 

field of rehabilitation science and medicine. In this study, we aimed to investigate the effect of 

innovations in kinesitherapy (KT) and ergotherapy (ET) training on the students’ motivation 

for practical work. The survey encompassed 348 students and 50 mentors working at practical 

bases from 2007 to 2016. A strong positive correlation between the motivation and 

satisfaction of students with the training was established (R=0.61; р<0.05). The good 

academic motivation of students is a factor determining their desire for study and active 

involvement in clinical practice. 

Резюме. Добрата професионална подготовка на студентите от специалност 

„Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ в Медицинския факултет и 

„Рехабилитация“ в Медицинския колеж е неразделна част от традициите и 

съвременната образователна политика на Тракийски университет (ТрУ) - Стара Загора. 

Постига се чрез първокласно теоретично и практическо обучение в съответствие с 

европейските изисквания и съвременните постижения в областта на физикалната и 

рехабилитационна медицина. В това изследване имахме за цел да изследваме ефекта от 

иновациите в обучението по кинезитерапия (KT) и ерготерапия (ET) върху мотивацията 

на студентите за практическа работа. Проучването обхваща 348 студенти и 50 ментори, 

работещи в учебно-практически бази от 2007 до 2016 г. Установена е силна 

положителна връзка между мотивацията и удовлетвореността на студентите от 

обучението (R = 0,61; р <0,05). Добрата академична мотивация на студентите е фактор, 

определящ желанието им за обучение и активно включване в клиничната практика. 

 

45. Павлова В., Р. Паскалева, В. Иванова. Методи за диагностика на 

геноидно затлъстяване и целулит. МУ-Варна. Варненски медицински форум, т. 6, 

2017, приложение 2, 264-270. 

Резюме. През последните 30-40 години затлъстяването е проблем обхващащ 

целият свят. Определян преди като „епидемия“ в страните с високо икономическо 

развитие, през последните години все по-често придобива форма на пандемия. То е 

многофакторно заболяване причинено от нарушеното равновесие между енергоприем и 

енергоразход. 

Геноидният тип затлъстяване, характерен по-често при жените, от колкото при 

мъжете се характеризира с отлагането на мазнини в областта на бедрата, седалището и 

корема. Редица проучвания показват, че от най-голямо значение за отлагането на 

мастни натрупвания в тези области са анатомичните, хистологичните и 

физиологичните им особености, които предразполагат също така и към задръжка на 

вода и течности. Целулитът е състояние непосредствено свързано с геноидния тип 

затлъстяване при жените. Заболяване или козметичен дефект  - мненията все още са 

доста противоречиви. Някои автори го определят като заболяване на съединителната 

тъкан, което засяга едновременно лимфната и кръвоносната системи на повърхността. 

Abstract: Мethods for the diagnosis of gynoid-type obesity and cellulite 

Over the past 30-40 years, obesity has been a problem around the world. Identified 

before as an "epidemic" in countries with high economic development, in recent years it has 



increasingly become a form of pandemic. It is a multifactorial disease caused by a disturbed 

balance between energy consumption and energy consumption. 

 Gynoid-type obesity, more common in women, than in men is characterized by fat 

deposition in the thighs, buttocks and abdomen. A number of studies have shown that the 

anatomical, histological and physiological features of the fat deposits in these areas are of the 

greatest importance, which also predispose to water and fluid retention. Cellulite is a 

condition directly associated with gynoid-type obesity in women. Disease or cosmetic defect - 

opinions are still quite controversial. Some authors describe it as a connective tissue disease 

that affects both lymphatic and circulatory systems on the surface. 

 

46. Иванова В., Р. Паскалева, В. Павлова. Водеща роля на превенцията и 

рехабилитацията в клиничната практика на студентите от специалност 

медицинска рехабилитация и ерготерапия. Варненски медицински форум, т. 6, 

2017, приложение 2, 271-275. 

Резюме: Превенцията и рехабилитацията заемат важно място в практическото 

обучение на студентите от специалност‘’Медицинска рехабилитация и ерготерапия”. 

То   се осъществява в две направления: практически занимания на студентите в 

специализираните кабинети под ръководството на преподавател; клинична практика, 

летен и преддипломен стажове в учебно-практическите бази и рехабилитационни 

центрове под ръководството на наставник. Клиничната практика е във функционална 

връзка с останалите учебни форми и особено с лекциите и учебно-практически 

занимания.  Обект на проучването са 82 студенти от специалност „Медицинска 

рехабилитация и ерготерапия” в периода 2014-2017г. Анализът  на постигнатите 

резултати е показателен, като над 70%  от студентите са мотивирани за  участие в 

практическото обучението и са   удовлетворени от практическата работата за превенция 

и рехабилитация на различни видове пациенти. 

Abstract: Leading role of prevention and rehabilitation in the clinical practice of 

students of the medical rehabilitation and ergotherapy 

Prevention and rehabilitation occupy an important place in the practical training of the 

students of "Medical rehabilitation and ergotherapy". It takes place in two directions: practical 

activities of the students in the specialized offices under the guidance of a lecturer; clinical 

practice, summer and pre-graduate traineeships at the training and practical bases and 

rehabilitation centers under the guidance of a mentor. Clinical practice is in a functional 

relationship with the other forms of study and especially with the lectures and educational and 

practical activities. The purpose of this study is to motivate students to participate in clinical 

practice. The subject of the survey is 82 students of specialty "Medical rehabilitation and 

ergotherapy" in the period 2014-2017. An analysis of the results has been carried out, with 

more than 70% of students being motivated to participate in the practical training and are 

satisfied with the choice of specialty. The opportunities for practical work on prevention and 

rehabilitation during clinical practice have been expanded. 

 

 

47. Паскалева Р., В. Иванова, В. Павлова.  Изследване на физическото 

развитие при деца в предучилищна възраст. Управление и образование, Том XIV 

(5) 2018, 126-131. 

Abstract: The physical development of children and adolescents is correlated with 

their motor and diet, with their constitution, with hardening, early detection, prophylaxis and 

treatment of acute and chronic diseases accompanying growth. Spinal distortions are among 

the most common diseases in children and adolescents. Following the changes in health care 

since 2000, the problems of vertebral distortion are definitely overturned. Chaos, 



disorganization and the lack of a proper healthcare structure have led to the destruction of 

periodic spinal cord examinations; school-based healthcare is lacking; there is no organization 

in kindergartens and school groups for recurrent gymnastics and mass sport; there has been no 

long-term health education among pedagogical staff and parents. The aim of the present study 

is to study the physical development of preschool children in kindergartens on the territory of 

the town of Stara Zagora and to prepare a rehabilitation program for prevention of vertebral 

distortions. The survey was conducted in 2017. and covers 1483 children. It has its own 

methodology for diagnosing spinal distortions adapted to the age group. The results of the 

study are indicative of reduced motor activity in recent years because of the total number of 

children surveyed - 970 children have a disability and 180 children are overweight. 

Резюме: Физическото развитие на децата и юношите е свързано с техният  

двигателен режим и диета, с тяхната конституция, с ранно откриване, профилактика и 

лечение на остри и хронични заболявания, съпътстващи растежа. Гръбначните 

изкривявания са сред най-честите заболявания при деца и юноши. След промените в 

здравеопазването от 2000 г. до днес, проблемите с грйъбначните изкривявания се 

задъбочава. Хаосът, дезорганизацията и липсата на подходяща здравна структура 

доведоха до унищожаване на периодичните прегледи на гръбначния стълб; липсват 

училищни здравни грижи; няма организация в детските градини и училищните групи за 

повторна гимнастика и масов спорт; няма дългосрочно здравно образование сред 

педагогическия персонал и родителите.  

Целта на настоящото изследване е да се проучи физическото развитие на децата 

в предучилищна възраст в детските градини на територията на гр. Стара Загора и да се 

изготви рехабилитационна програма за превенция на прешленните изкривявания. 

Изследването е проведено през 2017 г. и обхваща 1483 деца. Разполага със собствена 

методика за диагностициране на гръбначни изкривявания, адаптирана към възрастовата 

група. Резултатите от изследването са показателни за намалената двигателна активност 

през последните години, като резултатите са показателни - от общият брой на 

изследваните деца - 970 деца са с нарушена стойка и 180 деца са с наднормено тегло. 

 

48. Стоянов Ст., В. Петров, Р. Паскалева. Лечебният масаж- древното 

вълшебство на народите. Science & Technologies. Volume VIII, 2018, Number 1: 

Мedical biology studies, clinical studies, social medicine and health care, 123-130. 

Аbstract. Massage is one of the oldest treatments and treatments for various diseases. 

It is a combination of methods that in its own way affect the body. The history of the massage 

has been for millennia. For centuries, the peoples of the Pacific Ocean have used various 

massage techniques to treat various diseases. They were originally believed to have used the 

simplest methods known to date as: flattening, crushing, shoving. The first peoples who used 

the massage as a healing remedy were the Egyptians, the Indians and the Chinese. The 

technique of massage was associated with rubbing the whole body to achieve relaxation of the 

muscles. Chinese massage has its varieties: Acupuncture, Anamo, Moxotherapy. The Indian 

massage included the steam bath, which before massage helped relax the muscles. Massage 

was used to treat injuries combined with roots, oils, minerals and metals. People living in 

America and Africa have used simple, similar massage methods. In the 1970s, in Europe and 

Russia, the first clinical work on the massage, which established the basic principles of 

scientific use of the massage and its effect on the human body, as well as a description of its 

application, appeared. Descriptions of all indications and contraindications associated with the 

use of massage as a therapeutic tool were also included. 

Резюме. Масажът е едно от най-древните лечения за различни заболявания. Това 

е комбинация от методи, които по свой начин влияят на организма. Историята на 

масажа е от хилядолетия. В продължение на векове народите на Тихия океан са 



използвали различни техники за масаж за лечение на различни заболявания. Първите 

народи, които са използвали масажа като лечебно средство, са египтяните, индийците и 

китайците. Техниката на масаж са свързани с триене на цялото тяло за постигане на 

релаксация на мускулите. Китайският масаж има своите разновидности: Акупунктура, 

Анамо, Моксотерапия. Индийският масаж включваше парна баня, която преди масажа 

спомага за отпускане на мускулите. Масажът се използва за лечение на наранявания, 

комбинирани с корени, масла, минерали и метали. Хората, живеещи в Америка и 

Африка, са използвали прости, подобни методи за масаж. През 70 -те години в Европа и 

Русия се появява първата клинична работа по масаж, която установява основните 

принципи на научното използване на масажа и неговият ефект върху човешкото тяло. 

Описани са показания и противопоказания за  използването на масажа като 

терапевтичен метод. 

 

49. Галина Мръцкова, Руска Паскалева. Функционално възстановяване 

след комплексна  рехабилитация при пациенти с гонартроза. "Здравна политика и 

мениджмънт" 2019, том 19, №2, 81-86. 

Резюме: Остеоартрозата е често срещано заболяване при възрастните хора над 

65г. Характеризира се със структурно увреждане на засегнатите стави, което води до 

изразен функционален дефицит. Хроничната болка и намалена функционална 

активност изискват продължително лечение и рехабилитация, които са съпроводени с 

повишаване на финансовите разходи за здравеопазване. Продължава търсенето на 

ефективна дългосрочна програма за управление на дегенеративните ставни 

заболявания. 

Цел Да се оценят терапевтичните ефекти на комплексната рехабилитация, 

включваща лечение с интерферентен ток и комплекс кинезитерапия за повлияване на 

субективната оценка за функционална активност и болка при пациенти с гонартроза. 

Материали и методи: Проучването включва 32 пациенти (24жени и 8мъже, на 

средна възраст 67.1±8.1години) със симптоматична гонартроза  II и III степен по 

Kellgren-Lavrence. Пациентите провеждат десет сеанса с интерферентен ток и 

кинезитерапия, проведена непосредствено след електролечнието.  

Резултати: Резултатите са отчетени чрез оценка на болката по Визуално 

аналогова скала (VAS) в покой, ходене, слизане  и качване по стълби  и WOMAC 

Osteoarthritis Index, V.LK3.1, преди рехабилитационния курс и след приключването му. 

Установи се статистически значимо намаляване на болката след лечение в покой 

(p<0.001), ходене (р<0.001), слизане(р<0.001) и качване по стълби(р<0.001). Наблюдава 

се редукция в стойностите на WOMAC Index(р<0.001), подскали болка, скованост и 

функция(р<0.001). 

Заключение: Резултатите от проведената комплексна рехабилитация показват 

намаляване на болката в покой и физическа активност и подобряване самооценката за 

функционална активност WOMAC Index  при пациентите с гонартроза. 

Продължаването на проучването би допринесло за по- добрата обективизация на  

терапевтичните ефекти на комплексното прилагане на интерферентни токове и 

кинезитерапия. 

Аbstract. Functional recovery after complex rehabilitation in patients with knee 

osteoarthritis 

Osteoarthritis is a common disease in older people over 65 years of age.  It is 

characterized by structural damage to affected joints. OA leads to a pronounced functional 

deficiency. Chronic pain and reduced functional activity require continued treatment and 

rehabilitation, which is accompanied by increased financial costs for health care. Continuing 

the search for an effective long-term program to manage degenerative joint disease.  



Aim: To evaluate the therapeutic effects of complex rehabilitation with Interferential 

current and kinesiotherapy to influence the subjective assessment of pain and functional 

activity in patients with gonarthritis.  

Materials and methods: The study included 32 patients (24 women and 8 males, 

mean age 67.1±8.1 years) with Kellgren-Lavrence symptomatic gonarthrosis II and III. 

Patients hold ten sessions with Interferential currents and kinesitherapy.  

Results: Results were scored by assessment of pain at rest, walking, descent and 

climbing stairs and the WOMAC Osteoarthritis IndexV.LK3.1, before and after the 

rehabilitation. We found a statistically significant reduction in pain after  treatment in rest 

(p<0.001), walking (p<0.001), descent (p<0.001) and stair climbing (p<0.001). We observed 

a reduction in WOMAC Index (p<0.001) and subscales pain, stiffness and function (p<0.001).  

Conclusions: The results of the study show decrease of pain at rest and physical 

activity and improvement of the functional activity, WOMAC Index self-assessment for 

patients with gonarthritis. We consider that, more objective results can be achieved by 

including a larger number of patients in the study evaluating the effects of the complex 

rehabilitation with Interferential currents and kinesiotherapy.  

 

50. Магдалена Платиканова, Жанета Рачева, Руска Паскалева, Ваня 

Славова. Ползи и необходимост от лични предпазни средства в работната среда. 

Здравна политика и мениджмънт" 2019г.  том 19, бр.2, стр. 202-205 
Резюме: Личните предпазни средства са различни елементи, които работниците 

използват за защита. Те се използват, когато рисковете не могат да бъдат избегнати 

чрез колективна защита.  

Целта на това проучване е да проучи ползите и най-добрите практики при 

предоставянето на лични предпазни средства.  

Материали и методи: Направен е анализ на нормативната уредба относно 

защитата на личните предпазни средства, която транспонира Директива 

89/656/Европейска икономическа общност и е разгледана добрите практики в тази 

насока.  

Резултати: Работодателите определят необходимите лични предпазни средства. 

Въз основа на оценката на риска съставете списък, съдържащ работните места и 

видовете дейности; вида, наименованието и идентификацията на личните предпазни 

средства; специфичната опасност и времето на износване.  

Изводи: Ползите от личните предпазни средства в работната среда са свързани 

със систематични проучвания на нагласите на работниците, информация и обучение за 

безопасна работа при извършване на дейности за промоция на здравето и прилагане на 

добри практики. 

Аbstract. Benefits and necessity from personal protective measures in the 

working environment 

Personal protective equipment is a variety of items that workers use for 

protection.They are used when risks can not be avoided by means of collective redress.  

The purpose of this study is to explore the benefits and best practices in the provision 

of personal protective equipment. Materials and methods: An analysis of the normative 

regulation was made concerning the protection of personal protective equipment, which 

transposes Directive 89/656/ European Economic Community and has examined good 

practices in this direction.  

Results: Employers determine the necessary personal protective equipment. On the 

basis of the risk assessment, draw up a list containing the jobs and types of activities; the type, 

name and identification of personal protective equipment; the specific hazard and wear time. 

Conclusions: The benefits of personal protective equipment in work environment are related 



to systematic surveys of workers’ attitudes, information and training to work safely in 

carrying out health promotion activities and applying good practice. 

 

51. Нора Танева, Руска Паскалева. Кинезитерапия в късен 

възстановителен период при мекотъканни увреди на коленния комплекс. 

Управление и образование, Том 17 (6) 2021, 182-188. 

Abstract. Soft tissue injuries of the knee joint with injuries of the musculoskeletal 

system of greater social importance due to its high proportion of traumatic injuries. The high 

percentage of the population leading an active lifestyle, practicing professional or amateur 

sports activities increases the risk of injury to the knee complex. This, in turn, offers the 

expansion and continuous updating of individual rehabilitation programs, which are prepared 

both in conservation and in the surgical approach to treatment. The aim of the present study is 

to monitor the recovery process in users with soft-tissue traumatic devices on the knee occurs 

in the late recovery period. Subject of study with 70 users in the late period of recovery with 

traumatic devices of the soft tissues in the network of the knee. The following methods were 

performed: survey, reflecting the subjective feelings of patients, increasing their capabilities, 

strength and type of pain through a high-analog scale (visual analog scale), anthropometric 

measurements for subsequent actuation of the screen, available subsequent increase in trauma, 

angle agrometry of the joints, manual-muscular testing, tests for knee instability.The study of 

registration achieved a fully functional recovery of the affected limb. Motor abilities for a 

significant percentage of patients increase and increase to pre-trauma limits. They are trained 

in independent travel and eliminated use of walking aids. Gradually with renewed amateur 

and professional sports. Since the implementation of a rehabilitation program in the late 

recovery period, it has been improved that the application of synergistic means for treatment 

of knee injuries leads to maximum recovery in the movement and gait of patients. Patients are 

protected from subsequent complications and motor deficits. The quality of life, return to 

previous motor abilities and resumption of sports is improved. 

Резюме: Кинезитерапия в късен възстановителен период при мекотъканни 

увреди на коленния комплекс 

Уврежданията на меките тъкани на колянната става с увреждания на опорно-

двигателния апарат са с по-голямо социално значение поради високия дял на 

травматични увреждания. Високият процент от населението, водещо активен начин на 

живот, практикуващо професионални или любителски спортни дейности, повишава 

риска от нараняване на колянния комплекс. Това от своя страна предлага разширяване 

и непрекъснато актуализиране на индивидуалните рехабилитационни програми, които 

се изготвят както при консервация, така и при хирургичен подход към лечението.  

Целта на настоящото изследване е да се проследи процеса на възстановяване при 

потребители с мекотъканни травматични устройства на коляното, настъпващи в късния 

възстановителен период.  

Обект на изследване при 70 потребители в късния период на възстановяване с 

травматични апарати на меките тъкани в мрежата на коляното. Извършени са следните 

методи: анкета, отразяваща субективните усещания на пациентите, повишаване на 

техните възможности, сила и вид на болката чрез високоаналогова скала (визуална 

аналогова скала), антропометрични измервания, ъглометрия на ставите, мануално-

мускулно тестване, тестове за нестабилност на коляното.  

В резултат на лечението бе постигнато пълно функционално възстановяване на 

засегнатия крайник. Двигателните способности при значителен процент от 

изследването са увеличени и нарастват до границите преди травма. Те са обучени за 

самостоятелно ходене без използване на помощни средства за ходене. При прилагането 

на рехабилитационна програма в късния възстановителен период се усъвършенстваха 



двигателните умения на пациентите. Пациентите са защитени от последващи 

усложнения и двигателни дефицити. Подобрява се качеството на живот, връщането към 

предишни двигателни способности и възобновяването на спорта. 

 

 

52. Виолета Иванова, Руска Паскалева, Ваня Павлова. Иновациите в  

практическото обучение на студентите медицински рехабилитатори - 

ерготерапевти – мотивация и удовлетвореност. Управление и образование, Том 17 

(1) 2021, 189-193. 
Abstract. Practical training occupies an important place in the organization and 

management of the learning process of students majoring in "Medical Rehabilitation and 

Occupational Therapy". During the practical training the students of the specialty form 

professional skills and personal qualities necessary for practicing the profession. Therefore, it 

is necessary to continuously improve the methods for theoretical and practical training and 

expand the training and practical bases. The inclusion of innovations in clinical practice 

facilitates the acquisition of knowledge, skills and competencies, as well as provides a more 

complete professional training of students. The aim of the present study is to study the 

satisfaction and motivation of students from the introduction of innovative methods in the 

training of clinical practice. The study included 57 students majoring in "Medical 

Rehabilitation and Occupational Therapy" for the period October - December 2017. The 

statistical analysis was performed using SPSS version 25. After the study of students found 

that 86% of the three surveyed courses gave positive answers about teamwork satisfaction 

during clinical practice, 68.4% were motivated by innovations embedded in clinical practice 

and 75.4% are satisfied with the innovations in training. 

Резюме: Иновациите в  практическото обучение на студентите медицински 

рехабилитатори - ерготерапевти – мотивация и удовлетвореност 

Практическото обучение заема важно място в организацията и управлението на 

учебния процес на студентите от специалност “Медицинска рехабилитация и 

ерготерапия”. По време на практическото обучение студентите от специалността 

формират професионални умения и личностни качества, необходими за упражняване на 

професията. Ето защо е необходимо непрекъснато усъвършенстване на методите за 

теоретично и практическо обучение и разширяване на учебно-практическите бази. 

Включването на иновации в клиничната практика улеснява усвояването на знания, 

умения и компетенции, а също така осигурява по-пълноценна професионална 

подготовка на студентите. 

Целта на настоящата разработка е проучване удовлетвореността и мотивацията на 

студентите от въвеждане на иновативни методи в обучението по клинична практика. В 

проучването бяха включени 57 студенти от специалност  “Медицинска рехабилитация 

и ерготерапия” за периода октомври - декември 2017г. Статистическия анализ бе 

извършен с помощта на SPSS версия 25. След проведеното проучване на студентите се 

установява, че 86% от трите изследвани курса са посочили положителни отговори 

относно удовлетвореността от работата в екип по време на клиничната практика, 68,4% 

са мотивирани от нововъведенията заложени в клиничната практика и  75,4% са 

удовлетворени от иновациите в обучението. 

 

 

IV. Статии в сборници от конгреси и конференции в пълен текст, 

публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране или публикувани в 

редактирани колективни томове. 

 



1. Паскалева Р.,  Милчева Хр., К.Костов, 20 години специалност 

Рехабилитатор в МК – създаване, утвърждаване, развитие. Сборник доклади „ 20 – 

години специалност „Рехабилитатор” в МК, 2014, 17-25.  

Резюме: Създаването, утвърждаването и развитието на специалност 

"Рехабилитатор" в Медицински колеж - Стара Загора е дълъг процес, съвпадащ с 

реформите в медицинското образование в съответствие с европейските стандарти и 

традиции на медицинските училища. Този процес отговаря на целите на Медицински 

колеж - да формира висококвалифицирани здравни специалисти с необходимите 

компетенции за внедряване във всички структури на здравеопазването, СПА - 

центровете и специализираните рехабилитационни центрове. Целта на настоящото 

изследване е да представи двадесетгодишен период на създаване и развитие на 

специалност „Рехабилитатор“ в Медицински колеж – Стара Загора в различни 

трансформации на медицинското училище и анализ на реализацията, иновациите и 

перспективите за завършилите студенти.  

Материали и методи: Документален - анализ на правни документи и 

съвременни научни публикации, свързани с разработването и утвърждаването на 

специалността. 

Abstract. 20 years as a Rehabilitator at the Medical College - creation, validation, 

development. 

The establishment, approval and development of specialty "Rehabilitation therapist" at 

Medical College - Stara Zagora is a long process, coinciding with the reforms in medical 

education in line with European standards and traditions of the medical schools. This process 

meets the objectives of Medical College - to form highly qualified health professionals with 

the necessary competencies for implementation in all structures of the healthcare, SPA - 

centers and specialized rehabilitation centers. The purpose of this survey is to present a twenty 

years period of creation and development of specialty "Rehabilitation therapist" at Medical 

College - Stara Zagora in various transformations of the medical school and analysis of 

realization, innovation and prospects for graduate students.  

Materials and Methods: Documentary - analysis of legal documents and 

contemporary scientific publications related to the development and approval of the specialty. 

 

2. Паскалева Р., В. Иванова, В. Павлова. Приложение на ерготерапията 

и арт-терапията за подобряване на двигателната активност на деца с церебрални 

увреди. XXXVI НТС – „Коантакт 2015“, София - 30 октомври 2015г., 292-298. 

Резюме:  

 

3. Паскалева Р., А. Узунова. Мотивация и участие на студентите от 

специалност «рехабилитатор» в допълнителните стажове и практики. Сборник 

доклади „20 – години специалност „Рехабилитатор” в МК, 2014, 34-41. 

Abstract. Training of students of specialty "Rehabilitation therapist" requires 

continuous improvement of practical training - according to the increased competitiveness of 

the environment in the healthcare system and European requirements for quality health care 

and medical- social rehabilitation. From the survey conducted, it became clear that students 

are motivated to conduct additional paid internships and are satisfied with the organization 

and work in rehabilitation teams in facilities for practical training. Participation of 

rehabilitation therapist students in paid internships and practices motivates them for better 

activity, enables them to improve the practical skills and competencies. 

Резюме. Обучението на студенти от специалност „Рехабилитатор“ изисква 

непрекъснато усъвършенстване на практическото обучение - съобразно повишената 

конкурентоспособност на околната среда в системата на здравеопазването и 



европейските изисквания за качествено здравеопазване и медико-социална 

рехабилитация. От проведеното проучване стана ясно, че студентите са мотивирани да 

провеждат допълнителни платени стажове и са доволни от организацията и работата в 

рехабилитационни екипи в съоръжения за практическо обучение. Участието на 

студентите по рехабилитатори в платени стажове и практики ги мотивира за по -добра 

активност, дава им възможност да подобрят практическите умения и компетенции. 

 

4. Мръцкова Г., Р. Паскалева, Е. Илиева. Проучване на връзката между 

субективното усещане и ограничената функционална активност, като причина за 

провеждане на физиотерапевтично лечение при пациенти с остеоартрит на 

колянна става. Сборник доклади „20 – години специалност „Рехабилитатор” в 

МК, 2014, 42-50. 

Abstract. Musculoskeletal disorders are a common cause of long-term pain and 

functional disability. Worldwide, it is expected that by 2020 the osteoarthritis will take the 

fourth place as a disease resulting in permanent disability. The purpose of the present study 

was to investigate the causes and to examine the relationship between the subjective 

evaluation of the injury, the clinical objectifying somatic condition and the reasons leading to 

active search for non-pharmacological treatment in patients with osteoarthritis of the knee 

joint in an outpatient care. The study included 34 patients with osteoarthritis of the knee joint, 

grade 2 and 3 by Kellgren-Lawrence grading system. In primary examination by a specialist 

in physical medicine, patients fill in a questionnaire developed for the study, and the results 

were objectified by assessing pain using VAS /Visual-analog Pain Scale/, manual muscle 

testing, centimeter measurements, questionnaire WOMAC /Western Ontario and McMaster 

Universities Osteoarthritis Index/. 

Резюме. Мускулно-скелетните нарушения са честа причина за дълготрайна 

болка и функционално увреждане. В световен мащаб се очаква до 2020 г. остеоартритът 

да заеме четвъртото място като заболяване, водещо до трайно увреждане. Целта на 

настоящото изследване е да се изследват причините и да се изследва връзката между 

субективната оценка на увреждането, клинично обективиращото соматично състояние 

и причините, водещи до активно търсене на нефармакологично лечение при пациенти с 

остеоартрит на колянната става в извънболнична помощ. Проучването включва 34 

пациенти с остеоартрит на колянната става, степен 2 и 3 по системата за оценяване на 

Kellgren-Lawrence. При първичен преглед от специалист по физикална медицина 

пациентите попълват въпросник, разработен за изследването, а резултатите са 

обективирани чрез оценка на болката с помощта на VAS /визуално-аналогова скала за 

болка /, мануално мускулно тестване, сантиметрия, въпросник WOMAC / Western 

Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index /. 

 

5. Николов Н., Р. Паскалева, М. Петрова. Рехабилитационна програма  

при луксация на раменна става – представяне на клиничен случай.  Сборник 

доклади: 20 – години специалност „Рехабилитатор” в МК, 2014, 100-105. 

Abstract. Traumatic dislocations of the shoulder joint are the most common strains. 

They are about 40% of locomotor system dislocations of joints and lead to: hyperextension of 

the joint capsule and ligament apparatus; hypotrophy of periarticular muscles and  disturbance 

of function of the affected limb. The most common treatment is conservative in combination 

with complex rehabilitation. A rehabilitation program was applied in two treatment courses in 

the early and late period of immobilization of a patient with traumatic dislocation of the right 

shoulder joint. The necessary measurements and tests were made at the beginning and the end 

of the treatment period. As a result of the rehabilitation we achieved the desired effect in the 

reconstruction of the shoulder joint. The functionally status of the patient was significantly 



was improved, the movement of the shoulder joint was improved, the muscle imbalance was 

overcome.  

Резюме. Травматичните луксации на раменната става са най -често срещаните 

травми. Те са около 40% от дислокациите на ставите на опорно -двигателния апарат и 

водят до: хиперекстензия на ставната капсула и лигаментния апарат; хипотрофия на 

околоставните  мускули и нарушение на функцията на засегнатия крайник. Най -

честото лечение е консервативно в комбинация с комплексна рехабилитация. 

Рехабилитационна програма беше приложена в два лечебни курса в ранен и късен 

следимобилизоционен период  на пациент с травматично луксация на дясната раменна 

става. Необходимите измервания и тестове бяха направени в началото и в края на 

периода на лечение. В резултат на рехабилитацията постигнахме желания ефект при 

възстановяването на раменната става. Функционално състоянието на пациента е 

значително подобрено, движението на раменната става е подобрено, мускулният 

дисбаланс е преодолян. 

 

6. Ибрямова Ф., Р. Паскалева. Особености на рехабилитацията при деца 

със Синдрома на Даун – представяне на клиничен случай. Сборник доклади: 20 – 

години специалност „Рехабилитатор” в МК, 2014, 108-112. 

Abstract. Down syndrome is the most common chromosomal disease in our times. It 

is a type of gene mutations in which the people are born with 47 chromosomes, one more than 

a healthy person. The clinical signs of the syndrome are described for the first time in 1866 by 

the British doctor Down. The tripling of chromosome 21 occurs in unusual division of the 

fertilized egg during mitosis, leading to abnormalities in the development of the body, 

differences in the degree of perception and mental retardation to varying degrees. The purpose 

of rehabilitation for children with Down syndrome is by including: physical therapy , physical 

therapy and occupational therapy to boost communication skills, mobility and social 

integration. Object of the study is a child with Down syndrome and surgery after heart 

disease. Psychomotor development of the child is delayed. Delayed is the development of 

static and static kinetic functions, balance and posture difficulties . Underdevelopment of the 

general and fine motor skills. After the conducted complex rehabilitation the motor ability of 

the child was improved. The result of which was the stabilized gait, the equilibrium reactions 

and the fine motor skills. The child had improved communication skills. 

Резюме. Синдромът на Даун е най -честото хромозомно заболяване в наше 

време. Това е вид генни мутации, при които хората се раждат с 47 хромозоми, една 

повече от здрав човек. Клиничните признаци на синдрома са описани за първи път през 

1866 г. от британския лекар Даун. Утрояването на хромозома 21 се случва при 

необичайно разделяне на оплодената яйцеклетка по време на митоза, което води до 

аномалии в развитието на тялото, различия в степента на възприятие и умствена 

изостаналост в различна степен. Целта на рехабилитацията за деца със синдром на Даун 

е чрез включване на: кинезитерапия, физикална терапия еи ерготерапия за повишаване 

на комуникативните умения, мобилността и социалната интеграция. Обект на 

изследването е дете със синдром на Даун и операция след сърдечно заболяване. 

Психомоторното развитие на детето се забавя. Забавено е развитието на статични и 

двигателни функции, затруднения в баланса и стойката. Недоразвитие на общите и 

фините двигателни умения. След проведената комплексна рехабилитация се 

подобряват двигателните способности на детето. Резултатът е стабилизираната 

походка, равновесните реакции и фината моторика. Детето има подобрени 

комуникативни умения. 

 



7. Митева Кр., Р. Паскалева. Пациентите за ролята на кинезитерапията 

в перпериума. Сборник доклади: 20 – години специалност „Рехабилитатор” в МК, 

2014, 87-91. 

Abstract: Postpartum period reflects on the functional status of all organs and systems 

of the mother. It starts at the completion of the delivery and the placenta separation, and lasts 

until recovery of all changes in the body caused by pregnancy and childbirth. 

Kinesitherapy is an integral part of the recovery process of the mother. It has a 

favorable impact on organs and systems of the body during the postpartum period. The 

purpose of the scientific report is to examine the level of awareness of patients about the 

positive effects of kinesitherapy in the puerperium. Respondents are pregnant women, patients 

of medical institutions for obstetric care in Stara Zagora. 

Резюме. Следродилния период рефлектира върху функционалното състояние на 

всички органи и системи на майката. Той започва с приключването на раждането и 

отделянето на плацентата и продължава до възстановяване на всички промени в 

организма, причинени от бременност и раждане. 

Кинезитерапията е неразделна част от процеса на възстановяване на майката. 

Има благоприятен ефект върху органите и системите на тялото по време на 

следродилния период. Целта на научния доклад е да се изследва нивото на 

информираност на пациентите за положителните ефекти на кинезитерапията в 

пуерпериума. Респондентите са бременни жени, пациенти на лечебни заведения за 

акушерска помощ в Стара Загора. 

 

 

8. Моллова К.,  Р. Паскалева, Петрова М.,  А. Узунова. Приложението 

на рекреационни подходи за превенция на стреса. Сборник доклади: 20 – години 

специалност „Рехабилитатор” в МК, 2014, 260-266. 

Резюме: В днешно време стресът е един от най-честите здравословни проблеми 

във връзка с индивида и ежедневните му дейности. Известно е, че причинява най-

разпространените заболявания, сред които сърдечно-съдови, хипертония, депресия, 

мозъчно-съдови заболявания, автоимунни заболявания, диабет и злокачествени 

заболявания. 

Прилагането на методи за отдих като ежедневна физическа активност, спа и 

уелнес, които използват природните ресурси на страната ни стават все по-популярни 

през последните няколко години, тъй като са по-ефективни при откъсването ни от 

ежедневния стрес. 

Abstract: Nowadays stress is one of the most common health  problems in connection 

to the individual and their daily activities. It is well known that it causes the most wide spread 

diseases among which cardiovascular, hypertension, depression, cerebrovascular illness, 

autoimmune diseases, diabetes and malignancies.  

The application of recreation methods such as everyday physical activity, spa and 

wellness which use the natural resources of our country become much more popular in the last 

several years because they are more effective in taking us away from the daily stress. 

 

 

9. Паскалева Р., В. Иванова, В. Павлова.     Ерготерапия и арт-терапия  

при деца със синдрома на Даун. XXXVII Научно-технологична сесия "KOHTAKT 

2016", TEMTO, София, юни,  2016, 255-261. 

Резюме: Синдромът на Даун е най-често срещаното хромозомно заболяване в 

наше време. Това е вид генни мутации, при които хората се раждат с 47 хромозоми, 

една повече от здрав човек. Клиничните признаци на синдрома са описани за първи път 



през 1866 г. от британския лекар Даун. Утрояването на хромозома 21 се случва при 

необичайно делене на оплодената яйцеклетка по време на митоза, което води до 

аномалии в развитието на тялото, разлики в степента на възприятие и умствена 

изостаналост в различна степен. Чрез комплексна рехабилитация, трудотерапия и арт 

терапия за деца със Синдром на Даун за подобряване на двигателните способности; е 

стабилизирано ходене, равновесни реакции и фина моторика; за стимулиране на 

комуникационни умения, мобилност и социална интеграция. Това налага непрекъснати 

дейности в специализирани центрове, които съчетават индивидуални програми за 

работа вкъщи, съобразно моментните нужди и възможности на детето. Те са 

предназначени да включат родителите в учебния процес и да автоматизират уменията 

за овладяване. 

Abstract: Down syndrome is the most common chromosomal disease in our times. It 

is a type of gene mutations in which the people are born with 47 chromosomes, one more than 

a healthy person. The clinical signs of the syndrome are described for the first time in 1866 by 

the British doctor Down. The tripling of chromosome 21 occurs in unusual division of the 

fertilized egg during mitosis, leading to abnormalities in the development of the body, 

differences in the degree of perception and mental retardation to varying degrees. Through 

comprehensive rehabilitation, occupational therapy and art therapy for children with Down 

Syndrome to improve motor abilities; is stabilized walking, equilibrium reactions and fine 

motor skills; to stimulate communication skills, mobility and social integration. This requires 

continuous activities in specialized centers that combine individual programs to work at 

home, according to the momentary needs and abilities of the child. They are designed to 

involve parents in the learning process and to automate mastery skills. 

 

10. Павлова В., Р. Паскалева, В. Иванова. Представяне на СПА ритуал с 

полускъпоценни камъни и кристали.  Сборник доклади 10 години специалност 

„Медицински лаборант” в  Медицински колеж Стара Загора, октомври 2016, 92-95 

ISBN: 978-954-305-441-1. 

Резюмe: Още от дълбока древност хората използвали скъпоценните и полускъпоценни  

камъни за различни магически и религиозни ритуали, шамански практики или просто за 

украшение. Маите били първите, които извършвали диагностика и лечение на някои 

заболявания с помоща на полускъпоценните камъни и кристали. Целта на настоящата 

разработка е проучване на въздействието на полускъпоценните камъни и кристали 

върху човешкия организъм при SPA и Wellness практиките и представяне на SPA 

ритуал. В проучването участват  45 клиента, върху които е приложена кристалотерпия и 

продукти, използващи минерали, като е проведен и психометричен тест. Направен е 

вариационен и корелативен анализ на получените данни.   

Abstract: Since ancient times people used precious and semi-precious stones of 

various magical and religious rituals, shamanic practices or simply for decoration. The 

Mayans were the first to diagnose and treat certain diseases with the help of semi-precious 

stones and crystals. The purpose of this paper is a study of the impact of semi-precious stones 

and crystals on the human body in SPA And Wellness practices and presentation of SPA ritual. 

The study involved 45 clients on which is attached kristaloterpiya and products using minerals 

being conducted and psychometric test. An variance and correlative analysis of the data 

received. 

 

 

11. Паскалева Р., В. Иванова, В. Павлова.     Място и роля на 

ерготерапията в клиничната практика. Сборник доклади 10 ГОДИНИ 



СПЕЦИАЛНОСТ „МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ” В  Медицински колеж Стара 

Загора, октомври 2016, 105-110 ISBN: 978-954-305-441-1. 

Резюме: Ерготерапията заема важно място в практическото обучение на 

студентите от специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия” в Медицински 

факултет и е важен фактор за формиране на професионалните умения и компетенции. 

Осъществява се учебно - практическите бази, определени по учебен план. Целта на 

настоящото проучване е мотивацията на студентите за участие в практическото 

обучение по ерготерапия. Обект на проучването са 63 студенти от специалност 

„Медицинска рехабилитация и ерготерапия” в периода 2014-2016г. Извършен бе анализ 

на постигнатите резултати, като 66% от студентите са добре мотивирани и активно 

участват в практическото обучението, 72% са удовлетворени от избора на специалност 

и 68% са удовлетворени от обучението по ерготерапия и приложението му в 

практическите бази. Разширени бяха възможностите за практическа работа по 

ерготерапия по врема на клиничната практика. Съставени бяха нови правила за 

практическото обучение и летния стаж.  

Abstract: Place and role of occupational therapy in clinical practice 

Occupational therapy occupies an important place in the practical training of students 

in "Medical rehabilitation and occupational therapy" in the Faculty of Medicine and is an 

important factor for the formation of professional skills and competencies. Is performed 

training - practical bases defined curriculum. The purpose of this study is the motivation of 

students to participate in practical training in occupational therapy. The object of the study 

were 63 students of specialty "Medical rehabilitation and occupational therapy" during 2014- 

2016g. Was performed analysis of the results, 66% of students are well motivated and 

actively participate in practical training, 72 percent are satisfied with the choice of specialty 

and 68% are satisfied with training in occupational therapy and its application in practical 

bases. Expanded the possibilities for practical work in occupational therapy in clinical 

practice. It was drawn up new rules for practical training and summer internship. 

 

12. Димитрова Г.,  Д. Георгиева,  Р. Паскалева. Комплексна 

рехабилитация при деца със Синдрома на Даун  – представяне на клиничен 

случай. .  Сборник доклади 10 ГОДИНИ СПЕЦИАЛНОСТ „МЕДИЦИНСКИ 

ЛАБОРАНТ” В  Медицински колеж Стара Загора, октомври 2016, 102-105 ISBN: 

978-954-305-441-1. 

Резюме. Синдром на Даун или Тризомия 21 е вид генна мутация при хората, 

която засяга деформацията на цялата или части от 21-вата хромозома. Това е най-често 

срещаната хромозомна болест в днешно време. За пръв път клиничните белези на 

синдрома са описани през 1866 г. от английският доктор Down. Днес синдромът носи 

неговото име. Успоредно с типичните за болестта симптоми на телесни аномалии, се 

наблюдават и намаляване на способностите на възприемане, което може да доведе до 

умствена изостаналост. Прилагането на комплексна рехабилитация при децата със 

Синдрома на Даун изисква непрекъснати занимания в специализирани центрове, които 

се съчетават с индивидуални програми за работа в домашни условия според 

моментните нужди и възможности на детето. Те са предназначени за включване на 

родителите в процеса на обучение, както и за автоматизиране на овладените умения. 

Abstract: Сomplex rehabilitation in children with down syndrome - presentation 

of the case 

Down syndrome or Trisomy 21 is a type of gene mutation in humans that affects the 

deformation of all or part of the 21st chromosome. This is the most common chromosomal 

disease nowadays. First clinical signs of the syndrome described in 1866 by the English 

doctor Down. Today, the syndrome bears his name. Along with the typical disease signs of 



physical abnormalities were observed and a reduction in the capacities of perception, which 

may lead to mental retardation. The application of complex rehabilitation of children with 

Down syndrome requires continuous activities in specialized centers that combine individual 

programs to work at home, according to the momentary needs and abilities of the child. They 

are designed to involve parents in the learning process and to automate mastery skills. 

 

13. Йовкова Д. , Р. Паскалева, В. Иванова. Рехабилитационна програма  

при множество счупвания на подбедрицата с усложнeния и кожна пластика. 

Сборник доклади от НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО 

УЧАСТИЕ «СТАРЕЕНЕ, ЗДРАВЕ, ГЕРИАТРИЧНИ ГРИЖИ» на МК – Стара 

Загора, 2017,  616-623.  

Резюме: Многофрагментните и сложни фрактури на подбедрицата най-често са 

резултат от тежки травми или катастрофи. Лечението е основно оперативно с метална 

остеосинтеза, осигуряваща стабилна костна адхезия и ранна рехабилитация. Целта на 

настоящото изследване е да се стимулира регенерацията на косата, да се преодолее 

мускулния дисбаланс и да се контролират тенденциите, като се осигури по-бързо 

функционално възстановяване и обучение за правилно ходене без усилие. Обект на 

изследването е 25-годишен пациент с множество фрактури на десен крак след 

катастрофа. Прилага се оперативно лечение с метална остеосинтеза. След комплексната 

рехабилитация се подобряват активните движения в глезенната става и пръстите. 

Мускулната сила се е увеличила, хипотрофията на мускулите на десния долен крайник 

е значително намалена. Походката и стабилността на крайника се подобряват 

значително. Пациентът ходи успешно без аксесоар. 

Abstract: Multifragmented and complex lower leg fractures are most often the result 

of severe traumas or crashes. Treatment is primarily operative with metal osteosynthesis, 

providing stable bone adhesion and early rehabilitation. The aim of the present study is to 

stimulate hair regeneration, overcome muscle imbalance and controlling trends, providing 

faster functional recovery and training in proper walking without an exertion.The subject of 

the study was a 25 year old patient with multiple fractures of right leg after crash. An 

operative treatment with metal osteosynthesis is applied. After the complex rehabilitation, the 

active movements in ankle joint and fingers have been improved. Muscle strength has 

increased, the hypotrophy of the right lower limb muscles is significantly reduced. The gait 

and stability of the limb are significantly improved. The patient walks successfully without an 

accessory. 

14. Rusка Paskaleva, Monika Semerdjieva, Neli Mihailova. Кinesitherapy and 

ergotherapy in elderly people with diabetes.  Научна конференция за студенти 

и млади учени  с международно участие 10 – 11 май 2019 г.  Тракийски 

университет – Стара Загора, Факултет "Техника и технологии" – Ямбол .  1-

5. 

Abstract: The exercise of regular physical activity aims to maintain muscles in good 

condition, to prevent the possible occurrence of inactive hypotrophies or contractions, to 

activate the various types of modulating descending control (pain suppression), to achieve and 

maintain the emotional tone of the patient. We recommend general exercises, analytical and 

functional gymnastics; stretching; passive mobilizations; kinesitherapy, non-competitive 

games, field treatment, dosed tourism and moderate exercise (mostly aerobic exercise): 

walking, swimming, cycling - at moderate intensity (up to 60 W), recreational activities and 

art-therapy with a duration of 2-3 hours. 

The aim of the present study is to implement rehabilitation activities at the public 

social Diabetes Center in Stara Zagora, in the elderly with the different types of diabetes, 



through the active participation of the students of the major “Medical Rehabilitation and 

Ergotherapy”. 

Material and methods. The subject of the study was 120 diabetic patients, with 

anthropometric measurements and a Daily Activity Test before and after rehabilitation. 

Kinesitherapy and ergotherapy were applied to five rehabilitation groups depending on motor 

skills. The activities were twice a week with a duration of 50 minutes, with active 

participation of the students during the clinical practice. 

Results. Achieved results on improving daily activities and the gait stability confirm 

the thesis that exercise of regular physical activity in diabetic patients maintains well muscles, 

prevents complications in the nervous system and the locomotory system 

Дiscussion Elderly people with diabetes should change their lifestyle in the direction 

of regular exercise of moderate physical activity and maintenance of a certain physical 

condition. 

 

15. Леман Хидает, Галина Мръцкова, Руска Паскалева. 

Рехабилитацинната програма при пациент с паркинсонова болест. Клиничен 

случай. Сборник от Научно-практическата (on line) конференция  с международно 

участие 29-30 октомври 2020, МФ. – Стара Загора,  398-404. 

Резюме: Болестта на Паркинсон (БП) е невродегенеративно заболяване, 

характеризиращо се с тремор, ригидност, брадикинезия и постурална нестабилност. БП 

предизвиква дефицит във всички области на живота. Комплексна рехабилитация може 

да бъде ефективна част от терапията.  

Целта е да се представи комплаксна рехабилитационна програма при клиничен 

случай с Паркинсон.  

Материали и матоди: Рехабилитационната програма включва електрофореза с 

луга, масаж и терапевтични упражнения, приложени в болничини условия при жена с 

ПБ на 70г. Клиничните симптоми са оценени преди и след терапия чрез прилагането на 

Unified rating scale of parkinson (UPDRS).  

Резултати: Наблюдава се подобрение в двигателната активност и редукция на 

UPDRS от 34 на 28 точки. Подобрена е функционална активност, дейности от 

ежедневния живот и локомоторна дейност. Заключение: Комплексната рехабилитация, 

може да редуцира ефективно моторния дефецит при БП. 

Abstract: Parkinson’s disease (PD) is a neurodegenerative disease characterized by 

tremor, rigidity, bradykinesia, and postural instability.  

The disease can cause deficits in all areas of life. Conducting comprehensive 

rehabilitation can be potentially effective part of the therapy of these patients. The purpose is 

to present a complex rehabilitation program in a clinical case with Parkinson’s.  

Materials and methods: The rehabilitation program was applied to a 70-year-old 

woman hospitalized with Parkinson‘s disease. The intervention includes iontophoresis with 

Black sea lye, massage and therapeutic. Clinical symptoms were assessed before and after 

therapy by applying a UNIFIED RATING SCALE OF PARKINSON.  

Results: We observed an improvement in motor activity and a reduction in UPDRS 

from 34 to 28 points. Improved functional activity, daily living activities and locomotor 

activity were observed. Conclusion: Complex rehabilitation, probably can effectively reduce 

motor deficiency in patients with PD. 

 

16. Йолина Ангелова, Руска Паскалева, Нора Танева. Комплексна 

рехабилитация при ампутация на долни крайници - представяне на клиничен 

случай.  Сборник от Научно-практическата (on line) конференция  с международно 

участие 29-30 октомври 2020, МФ. – Стара Загора,  405-409. 



Abstract: Lower limb amputations often occur after direct trauma, circulatory 

disorders, tumors, frostbite, bone infections, and congenital anomalies. Modern practice 

shows the need for urgent surgical treatment to remove the affected limb and prevent 

complications. The inclusion of early rehabilitation measures are extremely important for 

overcoming psycho-emotional stress and restoring normal motor activity of the patient 

through prosthetics and walking training. The purpose of this study is to compile and 

implement an individual rehabilitation program in the various stages of patient recovery, 

prosthetics, walking training and daily activities. The subject of the study is a patient with 

amputation of both lower limbs in pre-prosthetic and prosthetic periods. A rehabilitation 

program was drawn up and implemented. The patient's recovery after the treatment courses 

was monitored. Before the start of the rehabilitation activities, the necessary diagnosis of the 

patient was performed by anthropometric measurements, angular measurements and a manual 

muscle test. 

 

Резюме: Комплексна рехабилитация при ампутация на долни крайници - 

представяне на клиничен случай 

Ампутациите на долни крайници често се получават след директна травма, 

циркулаторни нарушения, тумори, измръзвания, костни инфекции и вродени аномалии. 

Съвременната практика показва необходимост от спешно оперативно лечение за 

отстраняване на засегнатия крайник и предпазване от усложнения. Включването на 

ранните рехабилитационни мероприятия са изключително важни за преодоляване на 

психо-емоционолния стрес и възстановяване на нормалната двигателна активност на 

пациента чрез протезиране и обучение в ходене. Целта на настоящата разработка е 

съставяне и прилагане на индивидуална рехабилитационна програма в отделните етопи 

на възстановяване на пациента, протезиране, обучение в ходене и ежедневните 

дейности. Обект на проучването е пециент с ампутация на двата долни крайника в 

предпротезен и протезен периди. Бе съставена и приложена рехабилитационна 

програма. Проследено бе възстановяването на пациента след провеждане на лечебните 

курсове. Ключови думи: ампутации, обучение в ходене, усложнения, протезиране, 

рехабилитационна програма.  

 

 

17. Руска Паскалева, Валентин Петров, Ваня Павлова. Кинезитерапия и 

ерготерапия  при деца с детска церебрална парализа – представяне на клиничен 

случай. Сборник от Научно-практическата (on line) конференция  с международно 

участие 29-30 октомври 2020, МФ. – Стара Загора,  410-415. 

Abstract: Occupational therapy art therapy is an integral part of the complex 

rehabilitation of children with cerebral palsy, relying on a social approach and training in 

daily activities through various compensatory methods, means or by adapting the 

environment. In occupational therapy activities are used: game therapy, art therapy and 

promise in DEJ. The purpose of the present study is to study and analyze the impact of 

kinesitherapy and occupational therapy in early childhood for proper and timely development 

of movements and correction of pathological motor stereotypes that have emerged as a result 

of brain damage. The object of the study is a 13-year-old child. with left-sided spastic 

hemiparesis, impaired coordination of movements, difficulties in self-care and dependence on 

outside help. After the kinesitherapy and occupational therapy, the child's motor abilities are 

improved. 

Резюме: Кинезитерапия и прационална терапия при деца с дете церебрална 

парализа - представяне на клиничен случай  



Ерготерапията арт-терапията със неделима част от комплексната рехабилитация 

при деца с церебрални уреди, като залагане на социален подход и обучение в  

ежедневните дейности чрез различни компенсаторни методи, средства или чрез 

адаптиране на средата. При ерготерапевтичните заниманиясе използва: игратерапия, 

арт-терапия и обечение в ДЕЖ.  Целта на настоящата разработка е да се изследва и 

анализира въздействието на  кинезитерапията и ерготерапията  в ранната детска възраст 

за правилно и своевременно развитие на движение и корегиране при патологични 

двигателни стериотипи, появили се в резултат на мозъка на увреждане. Обект за 

изследване е дете на 13г. слевостранна спастична хемипареза, нарушена координация 

на движение, затруднения в самообслужването и зависи от чужда помощ. След 

проведената кинезитерапия и ерготерапия са подобрени двигателни ефекти на детето.    

 

18. Руска Паскалева, Зорница Йорданова, Виолета Иванова. 

Кинезитерапия и ерготерапия при хеморагичен мозъчен инсулт – представяне на 

клиничен случай.  Сборник от Научно-практическата (on line) конференция  с 

международно участие 29-30 октомври 2020, МФ. – Стара Загора 437-442 

Abstract: Contemporary rehabilitation in patients with hemorrhagic stroke is a 

complex and lengthy process, which aims to improve the quality of life, restoring the 

maximum degree of impaired motor function, self-service and self-movement of aid.Purpose. 

Drawing up and implementing a rehabilitation program in a patient with haemorrhagic stroke 

to improve physical activity, stabilized gait, stimulating daily activities and fine motor skills. 

The object of the study was 46 years old patient with hemorrhagic stroke, left-sided 

hemiparesis and arterial hypertension. Diagnosis was made by the patient for central uvrudi 

Test, test and test Bryunstrom Dej. The rehabilitation program was implemented during the 

clinical practice of students of third year majoring in Medical Rehabilitation and Occupational 

Therapy, Faculty of Medicine at Trakia University - Stara Zagora. 

Резюме: Кинезитерапия и ерготерапия при хеморагичен мозъчен инсулт – 

представяне на клиничен случай 

Съвременнената рехабилитация при пациентите с хеморагичен мозъчен инсулт е 

сложен и продължителен процес, с който се цели подобряване качеството на живот, 

възстановявайки в максимална степен на нарушената двигателна функция, 

самообслужване и самостоятелно придвижване с помощно средство. Целта е съставяне 

и прилагане на рехабилитационна програма при пациент с хеморагичен инсулт за 

подобряване на двигателната активност, стабилизаране на походката, стимулиране на 

ежедневните дейности и финната моторика. Обект на проучването е пациент на 64 

години с хеморагичен мозъчен инсулт, левостранна хемипареза и артериална 

хипертония. Извършена бе диагностика на пациента чрез Тест за централни увруди, 

Тест на Брюнстром и Тест за ДЕЖ. Рехабилитационната програма бе приложена по 

време на клиничната практика на студентите от трети курс специалност Медицинска 

рехабилитация и ерготерапия, Медицински факултет при Тракийски Университет – 

Стара Загора. 

 

19. Тодор Цветанов, Руска Паскалева. Разпространение и  основни 

фактори влияещи върху наднорменото тегло и затлъстяването Сборник от 

Научно-практическата (on line) конференция  с международно участие 29-30 

октомври 2020, МФ. – Стара Загора 430-436. 

Abstract: Obesity is one of the most common diseases of our time. Given the large 

increase in prevalence not only among adults but also among children, adolescents and young 

people, the WHO includes it in the list of socially significant diseases with serious 

consequences for human health. The factors for its appearance and development are complex, 



but most authors define unhealthy eating habits and lack of sufficient physical activity as 

leading. The aim of the present study was to reveal the most common causes of weight gain 

above normal limits in medical students. The study included 120 students from the Medical 

Faculty at the Thracian University - Stara Zagora. They conducted an individual anonymous 

survey, with a total of 21 closed questions, which were aimed at revealing some of the 

possible causes leading to overweight in this contingent. Methods used: research and analysis 

of information sources, sociological survey method, alternative analysis. In this 

communication we will analyze the results of the answers to the questions concerning the 

eating habits and behavior of the respondents. 

Резюме: Разпространение и основни фактори влияещи върху наднорменото 

тегло и затлъстяването 

Затлъстяването е едно от най-разпространените заболявания на нашето 

съвремие. Предвид големия ръст на разпространение не само сред възрастните, но и 

сред децата , подрастващите и младежите, СЗО го включва в списъка на социално-

значимите болести, със сериозни последици върху човешкото здраве. Факторите, за 

появата и развитието му са комплексни, но повечето автори определят 

нездравословните хранителни навици и липсата на достатъчна двигателна активност 

като водещи. Целта на настоящото проучване беше да разкрием разпространението и 

най – често срещаните причини за повишаване на телесното тегло над нормалните 

граници проследено в страната по възрастови групи и собствено проучване на студенти 

по медицина. В изследването бяха включени 120 студенти от Медицинския факултет 

към Тракийския университет - Стара Загора. В настоящото съобщение ще анализираме 

резултатите от отговорите на въпросите, касаещи хранителните навици и поведение на 

анкетираните лица. Оказва се, че сред най – честите причини за повишаване на 

телесното тегло над нормалните граници е наличието на редица нездравословни 

хранителни навици. 
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