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 1. Владева С., П. Фотев, К. Павлов. Обучението на болните от захарен  диабет ти 2 
– неразделна част от добрия метаболитен контрол. 
Проведено е проспективно проучване за 3-годишен период на болни от захарен диабет тип 2. 
Включени са 100 жени и 72-ма мъже от 42 до 85 години. Разгледани са 4 основни фактора 
определящи облика на захарния диабет – гликемичен контрол, липидни показатели, 
артериална хипертония и индекс на телесна маса. 
В заключение може да се отбележи, че на базата на усвоените знания диабетикът е в 
състояние да взема самостоятелни решения за контрол на своето заболяване. 
 
 2. Фотев П., С. Владева. Зависимост между удовлетвореността на пациентите със 
захарен диабет от здравното обслужване на ендокринолога и метаболитния диабетен 
контрол. 
 Удовлетвореността на пациентите със захарен диабет е важен критерий за оценяване  
качеството на медицинските грижи, извършвани ежедневно от лекаря ендокринолог. 
Обхванати са 82-ма болни от захарен диабет тип 1 с различен гликемичен контрол и 
образователен ценз. Удовлетвореност от грижите на ендокринолога са споделили 78.3 %,  
неудовлетворени са 11.94%. 
  
 3. Фотев П., С. Владева Захарния диабет при възрастни пациенти в обсега на 
общопрактикувяащия лекар. 
При 112 болни над 65 – годишна възраст със захарен диабет тип 2 са проучени редица 
медико-социални проблеми, характерни за възрастните диабетици. При над 70% откриването 
на диабета е случайно. Това определя и късната диагноза – 7-8 години след началните 
метаболитни промени. При 71% гликемичният контрол е незадоволителен, при 32% е 
понижено  нивото на HDL холестерола, при 63% са повишени триглицеридите – съществени 
атерогенни фактори. Артериалната хипертония обхваща 93-ма пациенти. Лошият гликемичен 
контрол , нарушенията в  липидния статус и високото кръвно налягане обуславят широкото 
разпространение на съдовите усложнения – 7% слепота, 27% улцерации по стъпалото и 
полиневропатия при 81%. Диабетната кардиопатия при 84 болни, а мозъчно-съдовата болест 
с 12 инсулта. 
 
 4. .Владева С., П. Фотев. Оценка на качеството на медицинската дейност при 
болни от захарен диабет тип 1 и тип 2. 
Степента, до която здравните услуги за отделни лица и популации увеличават вероятността 
за постигане  на желаните здравни резултати и са съобразени със съвременното 
професионално значение. 
 
 5. Obreshkova D., I.Kandilarov, V.T. Angelova, I Iliev, P.S. Fotev. Pharmako – 
toxikologikal aspekt and analisis of phelunilalkylamine and indolylalkylamine halusinogens 
The classical hallucinogens having an affinity towards 5 HT2 A receptors are discussed along with 
their common behavioral effect toxicity and psychiatric complications on individuals. Methods 
most often used to analyze biological samples like urine, blood or plasma immunological methods 
for quick detection, which results are confirmed later by the other methods mentioned above have 
been also discussed 
  
 6. Петров П., Н.Енчев, П.Фотев. Анализ на моделите на управление на 
качеството в болничната помощ. 



Това, което обединява и свързва шестте фактора на качеството на болничните услуги ( правен 
статут, специфично маркиране, професионално-етични и деонтологични норми, 
икономически контекст, потребителски натиск и организационна култура) техният общ 
субстракт е човешкият потенциал, капитал и притежавания от него интелектуален капацитет.  
Поради това управлението на качеството на болничните услуги винаги е въздействие и 
управление на хора, а не на вещи. 
 
 7. Ирмов В., П.Петров, Н.Енчев, П.Фотев. Управление на качеството на 
болничните услуги по ISO 9001. 2008 като интегрална част от серията Ynternational 
Organization Standartization. 
Международният стандарт  ISO 9001. 2008 за управление на качеството има за цел да 
фокусира вниманието на ръководствата на болничните заведения и на началниците на 
техните медицински и немедицински структури към подобряване и устойчиво развитие на 
качеството на процесите, произтичащи от предмета на тяхната дейност. 
 
 8.  Ирмов В, П.Петров, П. Фотев. Етиология, клиника и лечение на най-често 
срещани уроинфекции при жените 
Инфекцията на пикочните пътища е бактериална инфекция, която засяга част от пикочните 
канали. Когато засяга долните пикочни пътища заболяването е познато като цистит 
(възпаление на пикочния мехур) , а когато засяга горните пикочни пътища, заболяването е 
познато като пиелонефрит ( възпаление на бъбреците). Симптомите на цистита включват 
болезнено и често  уриниране, докато симптомите на пиелонефрита включват температура и 
болки в хълбока в допълнение към симптомите за инфекция на долните пикочни пътища. 
Основна причина и за двете е Ешерихия коли, но в редки случаи причинители могат да бъдат 
и други бактерии, вируси или гъбички. 
  
 9.  Димитров И. П. Петров, П. Фотев. Ефективност на комуникацията в 
медицинските колективи. 
Ефективната комуникация е целенасочена комуникация, тази която води до определена цел, 
която предварително е била заложена. Т.е. един разговор да се превърне в ефективен, той 
трябва да бъде с ясна цел както за комуникатора така и за реципиента.  Елементи на 
целенасочената комуникация могат да бъдат: какво трябва да се обсъжда; какво искаме да 
постигнем с този разговор. 
  
 10. Димитров И. П.  Решаване на конфликти в медицинските колективи 
В работата на групите и организациите конфликтите са нещо, което се случва всеки ден. 
Според Маккена – конфликтът се дефинира като процес, който протича, когато един индивид 
или група възприемат друг индивид или група като пречка при опитите да се постигне 
поставена цел. 
Като групов и организационен феномен конфликтът не винаги трябва да се третира като 
негативна или деструктивна сила. Например, едно искрено и подкрепено с достатъчно 
аргументи мнение на несъгласие на даден член на групата, може да я предпази от опасността 
да стане жертва на груповото мислене. В този аспект трябва да се разграничават 
функционални или конструктивни от дисфункционални или деструктивни конфликти. „ 
Някои видове конфликти подкрепят целите на организацията и подобряват резултатите 
 
 
 11. Ирмов В., П.Фотев, В.Стоилов, П.Петров. Запознатост на пациентите по 
отношение на терапията на рака на маточната шийка. 
Според най-голямата част от анкетираните жени  водещ фактор в лечението на рака на 
маточната шийка трябва да бъде лекуващия специалист. При жените с най-високо 
образование е най-голям делът на пациентките, според които правото на пациента за 



свободен избор трябва да бъде преди всичко. Според най-голяма част от анкетираните 
единственото правилно лечение на РМШ е оперативното. Най-голяма част от българските 
жени са напълно запознати с предимствата и недостатъците на възможните методи на 
лечение на РМШ 
 
  
12. Ирмов В., П.Фотев, Диагноза, диференциална диагноза и лечение на най-често 
срещаните уроинфекции. 
Инфекцията на пикочните пътища е бактериална инфекция, която засяга част от пикочните 
канали. Когато се засягат долните пикочни пътища, заболяването е познато като обикновен 
цистит, а когато се засягат горните пикочни пътища заболяването е познато като  
пиелонефрит. Основната причина и за двете е Ешерихия коли, но в редки случаи 
причинители могат да бъдат и други бактерии, вируси или гъбички. 
  
 13. Ирмов В., П.Фотев, В.Стоилов, П.Петров. Запознатост на българските 
пациентки с начините  за профилактика на карцинома на маточната шийка. 
Ева една четвърт от всички участнички в проучването са добре запознати с методите и 
начините за предпазване от рак на маточната шийка. Установихме влияние на възрастта на 
анкетираните върху запознатостта им с методите  за профилактика на рака на маточната 
шийка. С повишаване на образоваността на анкетираните жени се увеличава и относителния 
дял на жените съобщили, че познават в детайли начините и средствата за профилактика на 
РМШ. Най-голяма част от познанията си анкетираните са придобили от интернет 
 
 14. Ирмов В., П.Фотев, Епидемиология и класификация на най-често срещаните 
уроинфекции. 
ИПП  са описани още от древни времена и първото документирано описание  е в папируса на 
Еберс от 1550г. пр. н. е. Египтените са го описали  като излъчване на топлина от пикочния 
мехур. Ефективното лечение се е появило чак след разработването и пускането в употреба на 
антибиотиците през 1930г., а преди това се препоръчвали билки, кръвопускане и почивка. 
 
 15. Димитров И., П. Фотев, П. Петров. Структура и същност на груповата 
комуникация в медицинските колективи. 
Изследванията в областта са свързани със съдържателен интерес към явлението и трудно 
насочено към детайлен анализ на структурата, посредством експериментален подход. 
Анализът  в областта до голяма степен е микросоциален и създадените системи на основата 
на анализ са проблем на изследователския подход. Заради това  повечето методи са насочени 
към изразена ценност и измерима единица от груповото или междуличностно 
функциониране. 
 
 16. Димитров И., П. Фотев, П. Петров. Междуличностно поведение на работното 
място. 
Комуникацията между отделните индивиди е неотменна част от социума. Нещо повече, 
комуникацията заема съществена част от цялостната организационна култура. 
Комуникирайки индивидите обменят не само информация,  но и чувства, емоции, 
преживявания, което понякога представлява и фактор за нарушаване на междуличностната 
комуникация  в системата на организационното поведение и е предпоставка  за конфликт ил 
създаване на конфликтна ситуация. Комуникацията е важен елемент от организационното 
поведение 
 
 17. Фотев П., Владева С., К.Павлов.  Нови насоки в превенцията и терапията на 
захарен диабет тип 2 – място и роля на общопрактикуващия лекар. 



Въз основа на редица епидемиологични проучвания, постпрандиалната хипергликемия се 
приема като предиктор на ранни сърдечно-съдови усложнения. Гликемията след хранене е 
много по-значителен рисков фактор за миокарден инфаркт и смъртност в сравнение с тази на 
гладно. Това наложи създаването на нова терапевтична стратегия в диабетологията, наречена 
прандиална глюкозна регулация. 
 
 18. Владева С., П. Фотев  Захарен диабет тип 2 при възрастни пациенти – място и 
роля на общопрактикуващия лекар. 
Проучени са 112 болни от захарен диабет тип 2 на възраст над 35 години. В над 70% 
гликемичният контрол е незадоволителен, в 32% е занижен HDL – холестирола при 
повишени триглицериди. Артериалната хипертония  обхваща 93 пациента. Сериозни са 
последиците от диабетната микроангиопатия – 7% слепота, 27% улцерация на диабетното 
стъпало, полиневропатия в 81% и бъбречно увреждане в 21%. 
 При възрастни диабетици, с оглед преодоляване на остри и хронични усложнения са 
необходими специални грижи за оптимален гликемичен контрол, кръвно налягане не повече 
от 140/80 и добри липидни показатели 
 
 19.  Владева С., П. Фотев  Ролята на медицинската сестра в комплексното 
лечение на захарния диабет. 
Медицинската сестра трябва да се запознае с условията и начина на живот на болния. Да се 
грижи за: 
- поддържане на добър двигателен режим на болния 
- добър хранителен режим 
- болният да поддържа добро състояние на кожата, лигавиците, зъбите и ноктите. 
- да обучи болния как да изследва кръвна захар с глюкомер 
- да обучи болния за работа с писалка 
- да обучи пациента да разпознава усложненията на заболяването 
 
 20. Владева С., П. Фотев, К.Павлов. Ролята на ОПЛ в диагностиката и 
комплексното лечение на метаболитния синдром. 
СЗО определя следната дефиниция на метаболитния синдром – заболяване, при което 
задължително се развива инсулинова резистентност и нарушен въглехидратен толеранс или 
диабет. Трябва да присъстват артериална хипертония, дислипопротеинемия и централен тип 
затлъстяване. 
Това заболяване е в обсега на ОПЛ. В представения обзор е изградена съвременна 
диагностично-терапевтична стратегия с акцент върху комплексното лечение на 
сърдечносъдовия риск, режим и диета. 
 
 21. П. Фотев, С. Владева. Алфа глюкозидазният инхибитор Акарбоза в лечението 
на артериалната хипертония  при захарен диабет тип 2. 
Акарбозата е генеричното име на първия  алфа-глюкозидазен инхибитор, който инхибира 
глюкозидазите в епитела на тънките черва. Последните са ензими, които разграждат 
полизахаридите до монозахариди. Акарбозата блокира този процес и така се намалява 
продукцията на глюкоза в тънките черва, а от тук се снижава и постпраидиалната 
хипергликемия. Намалените глюкозни нива значително нивелират кръвната захар през 
денонощието. 
Изхождайки от установените до сега научни факти, ние си поставихме за цел да проучим 
някои терапевтични пирамиди на препарата Глюкобой. 
 
 22. Владева С., П. Фотев, К. Павлов.  Приложение на Sibutramin ( Reducil) в 
лечението на метаболитния синдром. 



Извършихме проучване на начина на действие на  Sibutraminа  при болни с метаболитен 
синдром.Обхванати бяха 63 болни  разпределени  в 2 групи – 44 болни със захарен диабет тип 
2 и 19 болни с нарушен въглехидратен толеранс. 
Изводи от проучването: 
1. Sibutraminа оказва много добро терапевтично действие върху болните с този синдром. 
- пациентите намалиха  телесно тегло  с 10% 
- подобриха се гликемичните показатели 
- подобриха се серумните нива на триглицеридите и HDL- холестерола 
- значително се снижава развитието на ССР. 
 
 23. Пачеджиев А. П. Фотев. Митове и истини за банкирането на умбиликална 
кръв. 
Българите не са достатъчно информирани по въпроса за банкирането на умбиликална кръв. 
Тази услуга се използва у нас  от около 10 години . Въпреки това в България  няма 
достатъчен ресурс от стволови клетки, които да задоволят искането на всички нуждаещи се 
пациенти. Причините са  липса на финансова мотивация, липса на законови уредби, висока 
цена на съхранение, недостатъчна информираност на пациентите, и използването на 
стволовите клетки от умбиликалната кръв за тесен кръг от заболявания. 
 
 24. Николов М. П. Фотев. Пубертет у момичетата. 
Пубертетът у момичетата представлява фаза от живота, през която съзрява хипоталамо-
хипофизарна гонадната ос което води до оформяне на вторичните полови белези, узряване на 
гонадите до възможност за активна репродукция. Средно пубертета трае около 3-4 год. 
Приключва с настъпване на инкреторна и секреторна зрялост на гонадите. 
 
 25. Фотев П, В. Писев. Влияние на тютюневия дим върху женското здраве и 
репродуктивност. 
Пушенето засяга много аспекти на репродуктивното здраве, които са разгледани в настоящия 
доклад. 
 
 26.Петров П.,  П.Фотев. Съвременна алтернатива в борбата с вулво-
цервиковагинитите. 
Настоящото проучване е проведено за период от шест месеца и включва 20 пациентки. То е 
разделено на 2 части: 
- изследване мнението на пациентките 
- изследване на клиничния ефект от приложението на Biguanelle. 
Указва се, че този препарат е удобен за приложение. Има отличен ефект като монотерапия 
при неусложнени вулвовагинити и много добър при усложнени вулвовагинити. Повлиява в 
значителна степен  върху всички основни симптоми. 
 
 27. Пачеджиев А. П. Фотев. Неинвазивните пренатални тестове: Настояще и 
предизвикателства 
Tranguiliti e NIPT тест изследващ свободната фетална ДНК. Има 2 версии: 
Пълна (21/18/13 ХY /микроделеции/ определяне на пола) 
Съкратена (21/18/13 + определяне на пола) 
Този метод е подходящ /без клинична валидация/ при двуплодна бременност. 
Използва технологията: Shotguu massive parallel seguencinc  /NGS/ или масово паралелно 
секвениране на ДНК. Това е една от най-съвременните технологии за генетичен анализ. 
След изолирането на ДНК от майчината кръв, специален алгоритъм изброява копията от 
съответните хромозоми, сравнява ги с нормалния брой и изчислява вероятността от наличие 
на анеуплоидия. 
 



 28. Фотев П. Сравнение между бърнаут синдрома и психосоциалния климат сред 
служители в системата на сигурността. 
Burn-out синдромът бива въведен от Х. Фройденберг през 1974 г. първоначално под 
понятието „прегарям“ отрицателно въздействие на професионалното претоварване, вътрешно 
дистанциране, свързано с психическо изчерпване и снижение на постиженията. 
Факторите оказващи влияние върху нивата на тревожност са условия на живот ( качество, 
сигурност, удоволствие), условията на труд ( мотивация, сигурност, удовлетворение), 
организация на работния процес, психологичният климат и други. 
 
 29. Фотев П. Какво представлява Бенчмаркинга и  има ли място в 
здравеопазването. 
Има множество определения за „ бенчмаркинг“. Най-близкият български термин е 
сравнителен анализ. Японците също нямат дума за „ бенчмаркинг“ и използват думата „да 
нтоцу“, което означава стремеж да бъдеш „най-добрият сред най-добрите“. Бенчмаркинг е 
понятие, свързано с учене, обмен на информация и възприемане на добри практики, които да 
доведат до постепенно подобряване на работата. Така че, бенчмаркинг означава да се 
усъвършенстваме, като се учим от другите чрез сравняване с тях 
  
 РЕЗЮМЕ – МОНОГРАФИЯ 
 Предмет на монографията са теоретичните основи на качеството и ефективността на 
диспансеризацията на болните с артериална хипертония и захарен диабет извършени от 
лекарите специалисти ( кардиолози и ендокринолози) в извънболничната помощ. 
Едновременно с това на основата на теоретичните обобщения е проектирано и извършено 
емпирично проучване на действителното състояние на качеството на тази дейност. 
 Монографията съдържа шест глави. В първите четири е направен теоретичен анализ 
на същността и съдържанието на качеството на медицинската дейност; на методите и 
инструментите на неговото изследване; на ролята и мястото на моделирането на качеството 
като предварителен етап в процеса на неговото проучване. 
 В отделна глава е разгледана същността и ролята на диспансеризацията като 
ефективна форма на обслужване на болните с хронични заболявания в извънболничната 
помощ. 
 В пета и шеста глава на монографията са описани дизайнът и методологията и 
резултатите на проведено лонгитудинално проучване на качеството и ефективността на 
диспансеризацията на болните с артериална хипертония и захарен диабет, провеждано от 
лекари кардиолози и ендокринолози в две области на страната с население  около 1 000 000 
души. С помощта на собствен инструментариум съдържащ  основните индикатори на 
качеството е събрана информация за техните действителни стойности. 
 Сравнителния анализ на данните спрямо началото на проучването показа наличие на 
отклонения спрямо приетите стандарти, което е показател за отклонение в качеството спрямо 
научно възприетите правила, включени в европейските гатлайни. 
 Ефективността на диспансеризацията е била определена в зависимост от промените на  
състоянието на болните спрямо началото на проучването и края на двугодишния период. Тази 
оценка е била направена от екип от експерти кардиолози и ендокринолози. 
 Монографията засега е единственият научен труд в тази област в страната. 
 


