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РЕЗЮМЕТА НА ПУБЛИКАЦИИТЕ  

НА ПРОФ. Д-Р ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ, ДМН 

 

1.Петров П., Караславова Е., Сиджимова Д., Дякова М., Ромите в България – 
особености на етноса и социална интеграция, ”Социална медицина”, бр. 3, 2008 г., 
15-20 

     Ниската интегрираност и лошият социален статус на голяма част от 
представителите на ромския етнос в комбинация с високата раждаемост прави 
положението на ромите у нас още по незавидно. По-голямата част от децата на 
ромите нямат равен старт с връстниците си и още от раждането си са обречени на 
мизерия и посредственост. Този факт допълнително налива вода в колелото на тези, 
които поддържат тезата, че ромската раждаемост по никакъв начин не подпомага 
преодоляването на демографския срив, както и на привържениците на евгениката. За 
съжаление обаче, никак не са много фактите, с които можем да ги убедим в 
противното. 

2.Петров П., Сиджимова Д., Дякова М. История, настояще и здравно състояние на 
ромския етнос по света, ”Сестринско дело”, бр. 2, 2008 г., 39-48 

     Изследването на раждаемостта при ромите, на показателите, които я определят 
и факторите, от които се повлиява са от съществено значение, тъй като само много 
доброто анализиране и познаване на процеса би довело до създаването на правилната 
система от мерки и мероприятия, които да осигурят едно по-качествено 
възпроизводство на етноса, което от своя страна да не бъде спънка, а предпоставка 
за своевременната интеграция на ромското малцинство у нас. 

3.Петров П., Караславова Е., Маркова Д., Трендафилова П., Златанова Т., 
Морално-етични и клинични проблеми на аборта, ”Обща медицина” бр. 3, 2008 г., 
48-52 

     През последните четири десетилетия медицинската намеса в регулирането на 
раждаемостта чрез изкуствени аборти, контрацепция и стерилизация придоби масов 
характер и успя да разчупи всички канони, битували в човешкото мислене повече от 20 
века. Абсолютната забрана на абортите би довела до бум на криминалните аборти, 
което ще застраши живота и здравето на жените и ще предизвика всички останали 
последици и рискове, до които води тази нелегална практика. Необходимо е 
предприемане на съвкупност от мерки и законодателни инциативи, целящи 
популяризиране на контрацептивните средства и методи, повишаване на здравната и 
сексуалната култура на населението, въвеждане на специализирано обучение в 
училищата и следдипломна квалификация на общопрактикуващите лекари по семейно 
планиране за предоставяне на специализирана медицинска информация за оптималния 
метод на контрацепция. При допускане на нежелана бременност решението отново 
остава прекъсване на бременността в законно допустим срок, което обаче трябва да 
бъде разрешено само в най-ранните етапи на бременността, т.нар. биохимична фаза 
до 5-а-6-а гестационна седмица, когато зародишът все още представлява само 
съвкупност от делящи се стволови клетки и трудно може да бъде определен като нов 
организъм. На такъв етап бременността може да бъде прекъсната и чисто 
медикаментозно чрез простагландинови препарати, като максимално се наподобява 
ранен спонтанен аборт тип “закъсняла менструация”. Наред с всичко това трябва да 
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се промени и етиката на голяма част от лекарите, които прибягват към аборт в по-
голям от разрешения от закона срок и с това на практика до голяма степен 
обезсмислят предложените мерки.  

4.Петров П., Е. Караславова, Д. Тодорова, Най-чести причини водещи до 
спонтанни аборти, СЕСТРИНСКО ДЕЛО, ТОМ 40, 2008 

     Причините за спонтанен аборт могат да бъдат в бащата, майката или самия 
плод. Много от причините засега не могат да бъдат доказани, около 25% от 
причините за спонтанните аборти не са изяснени. Преди да изброим различните 
причини за спонтанен аборт, трябва да знаем и различните видове и форми на 
спонтанен аборт: заплашващ аборт, започващ аборт, непълен аборт, пълен аборт, 
склонност към чести аборти  (хабитуални), протрахиран аборт 
(удължен).Нарушения в яйцето:  Водеща причина за около 60% от спонтанните 
аборти.спонтанен аборт причини у майката, плода и сперматозоиди. Мнозинството 
нарушения съвпадат с първите седмици на бременността. До 12–ата седмица или 
първият триместър се развиват до голяма степен органите на детето. Хромозомни 
аномалии или хормонални нарушения могат да попречат на развитието на яйцето 
или плода. Смущения на притока на кръв към плода, поради възли или преплитания на 
пъпната връв. Проблеми в плацентното формиране.  

5.Маркова, Е. Караславова, Петров П., Рискови фактори и превенция на 
преждевременно раждане, СЕСТРИНСКО ДЕЛО, ТОМ 40 2008, Приложение 

     Всички родители очакват бебетата им да се родят около датата на термина, 
плюс-минус няколко дни или 1-2 седмици. И наистина повечето бебета се раждат 
тогава, когато са готови за живот извън утробата. Но една част от бебетата се 
раждат по-рано от очакваното, което носи след себе си редица рискове. В колкото 
по-голяма седмица се роди бебето, толкова по-голям шанс за оцеляване и за нормално 
развитие има то. Някои бебета прекарват месеци в неонатологичните отделения, 
докато достигнат необходимите размери и развитие, за да се приберат у дома и 
нямат необходимост от медицински грижи. Родителите никога не си представят, че 
ще попаднат в такава ситуация и техните първи дни след раждането не са 
съпроводени с радостна еуфория и отговаряне на десетки благопожелания, нито с 
първите трепети около грижата за новороденото. За тях започва една тежка и 
мъчителна действителност, в която броят всяка минута, всяко качено грамче, всеки 
малък напредък на своето дете и чакат да дойде мигът, в който то ще бъде готово 
да се прибере вкъщи. И макар в днешно време медицината да е достатъчно 
напреднала, за да направи възможно оцеляването на все по-голям процент недоносени 
бебета, раждането на такова дете е изключителен стрес за родителите, а дори и 
след изписването му така желаното спокойствие не идва, защото тепърва трябва да 
се проследи начинът, по който се развива недоносеното бебе. 

6.Петров П.,  Е. Караславова, Д. Георгиев, Място на контрацепцията при 
регулирането на раждаемостта сред ромите, Сестринско дело 2009; (1):21-28  

     Липсата на семейно планиране води до неконтролирано възпроизводство на ромите 
в България. Създава се силен контраст по отношение на репродуктивното поведение 
на ромския етнос с това на останалите граждани в страната. Основен фактор, 
определящ репродуктивното поведение на ромите и водещ до създаването на 
многодетни семейства, е отсъствието на елементарни познания за контрацепцията. 
Повишаването на здравната култура, на стандарта на живот и на образоваността 
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сред ромите ще доведе до мотивирано и съобразено с нуждите и възможностите на 
семействата репродуктивно поведение. 

7.Петров П., Избор на поведение при седалищно предлежание, Медицински 
преглед-АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ,бр.1/2009 

     Най-добре е постъпването в родилното отделение на бременни с плод в седалищно 
предлежание да става около две седмици преди очаквания термин. Този период ни дава 
възможност за извършване на оптимално добра подготовка на жената за 
предстоящото седалищно раждане. Изпразването на пикочния мехур и ректума е 
задължително преди раждането, а поддържането им в това състояние е необходимо 
през всичките му периоди.        

8.Петров П., Профилактика на седалищното раждане, Обща медицина, бр.3/2009
  

     Седалищните предлежания са доста по-често срещани при по-ниска гестационна 
възраст на плода. Това oпределя запазването на бременността до оптималния ù 
термин като приоритетна задача в поведението ни спрямо всички бременни със 
седалищно предлежание. Външното верзио е основен метод при профлактиката на 
седалищното раждане, то може да спести на родилката евентуално цезарово сечение 
и всички възможни рискове от тази коремна операция, но въпреки че е неинвазивен 
метод, то също крие своите рискове и опасности за плода, с които трябва да сме 
наясно, преди да се заемем с прилагането му. 

9.Петров П., Причини за извършване на цезарово сечение при седалищно 
предлежание на плода, Обща медицина, бр.3/2009  

     През последните десетилетия перинаталната детска смъртност, свързана с 
раждане в седалищно предлежание, се понижи драстично. На първо място, заслугата 
е на цезаровото сечение. Въпреки че напоследък се чуват доста мнения за 
ограничаване на приложението му, в момента sectio caesarea е най-добрият метод в 
помощ на акушера, водещ седалищно раждане. Понастоящем у нас седалищното 
предлежание не се приема само по себе си като индикация за секцио. Общо валидна 
обаче е максимата седалищно раждане плюс още един рисков фактор да е равно на 
цезарово сечение. 

10.Петров П., Най-чести усложнения при седалищно раждане, Медицински 
преглед бр.3/2009 

     Седалищното раждане е голям проблем, който се случва в около 3-4% от 
преждевременно родилите се деца преди 37-ата седмица. Именно в този период около 
37-ата седмица бебето започва да се обръща с главата надолу към детеродния канал. 
Именно тогава могат да се случат тези аномалии, които да доведат до рисковото 
седалищно раждане. В някои много редки случаи се наблюдава и странично 
разположено раждане, което изисква оперативна намеса. Седалищното раждане се 
счита за рисково, защото има опасност от разкъсвания, задушаване на плода и 
прекомерно продължаване на родилния процес. В много малко случаи лекарите 
предприемат естествено вагинално раждане при тези обстоятелства. Това не 
означава обаче, че във всички случаи се налага секцио.  

11.Петров П., Рискове за плода роден при седалищно предлежание, Медицински 
преглед, бр.4/2009  
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     Големия брой на възможни усложнения и рискове коренно промениха мястото на 
седалищното раждане в съвременното акушерство. Само до преди няколко 
десетилетия на него се гледаше като на физиология, но днес то е ясно детерминирано 
в групата на патологичните предлежания. Сред най-сериозните проблеми, които 
могат да възникнат по време на седалищното раждане и даващи ни право да го 
определяме в тази нова категория са: пролапсът и притискането на пъпна връв, 
замятане на ръцете, шиниране на крачета, ‘закачане’ на брадичка за симфизата, 
заклещване на последващата глава от маточната шийка, интрапартална асфиксия, 
дефлексия и хиперекстензия на главата и др. 

12. Петров П., Е. Караславова, Най-чести фактори водещи до седалищно раждане, 
Обща медицина бр. 2/2009, 37  

     Понастоящем все още не са напълно изяснени причините водещи до проблема. 
Такива могат да бъдат установени само при 1/5 от случаите със седалищно 
предлежание. Засега липсва ясен отговор на въпроса “Защо към термин около 96% от 
плодовете заемат главично предлежание, при условие, че голяма част от тях са били 
първоначално установени в седалищно?” Може би причината за този факт се крие в 
нарастващата маса на феталната глава, която става най-тежката част на плода и 
под силата на гравитацията се ориентира трайно към най-ниските маточни отдели. 
Вероятно е причината да се крие в самото седалище, което заедно с свитите долни 
крайници,разполагайки се в една равнина стават най-обемната част на плода и като 
такава се разполага в най-широката част на матката – fundus uteri .  

13.Петров П., Съвременна диагноза на седалищно предлежание, Обща медицина 
бр.2/2009,42  

    Поставянето на диагнозата седалищно предлежание на плода започва с 
класическите методи. Въпреки, че редица акушер-гинеколози класици описват 
известна информативност от методите анамнеза и външен оглед,ние смятаме,че те 
дават твърде оскъдни данни относно предлежанието на плода и като изчерпателни 
физикални методи приемаме само абдоминалната палпация и вагиналния преглед. 

14.Петров П., , Особености на воденето на раждане при седалищно предлежание, 
Медицински преглед-АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ,бр.1/2009  

     Воденето на седалищно раждане е своеобразен тест за уменията и нивото на 
всеки един акушер.Освен добра обща акушерска култура, на водещия СР са необходими 
много добри познания относно механизма на раждането при СП, добър опит във 
водене на СР, известна сръчност, търпение и чувство за такт. Въпреки многото 
моменти,които изискват активна намеса от негова страна,лекарят трябва да е 
наясно, че е необходимо той да се пригоди към хода на СР, а не да опитва обратното. 
Нетърпението е лош съветник при всяко едно раждане, но това в още по голяма сила 
важи за седалищното. 

15.Петров П., , Цезарово сечение при седалищно предлежание, Медицински 
преглед-АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ,бр.2/2009 

      В средата на деветдесетте години на двадесети век Cheng и сътр. проведоха 
метаанализ на базата от наличните до момента проучвания относно перинаталната 
детска смъртност и травматична заболваемост при планирано  раждане и 
планирано цезарово сечение. Данните oт това изследване показаха четирикратно 
завишаване на риска при вагинално раждане в сравнение с sectio caesarea. Тези и други 
подобни резултати напълно обосновават ‘твърде широкото’ според някои автори 
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приложение на операцията. За нас не е случаен и факта, че цезаровото сечение е не 
само най-често срещаната акушерска операция, но и като цяло най-прилаганата 
операция при жените. Макар и да не сме привърженици на ‘екстремния цезаризъм’ не 
можем да не споменем факта, че ЦС е бърз,ефективен и максимално щадящ плода 
метод за родоразрешение. Лекото повишаване на риска за майката е напълно 
оправдано на фона на многократното намаляване на опасностите за плода, осоено от 
гледна точка на съвременната медицина. Всичко това придобива още по-съществено 
значение, когато става въпрос за седалищно предлежани  

16.Петров П., Водене на раждането при седалищно предлежание, Сестринско 
дело,бр.3/2009г.,31 

     Едно предлежание може да бъде променено почти до термина. Най-често това 
става до 37-38 гестационна седмица, след което се определя начина на 
родоразрешение - нормално или оперативно. Има школи, които препоръчват 
правенето на специална гимнастика от бъдещата майка и заемането на пози, които 
да улеснят заемането на друго положение на плода. Има и такива, които съветват 
нищо да не се прави, защото опитът е показал, че намесите са малко ефективни и не 
се постига желания резултат. Има възможност и за лекарска намеса – т.нар. външно 
верзио, при което чрез специален прийом лекарят се опитва през коремната стена на 
майката да промени положението на бебенцето. Това изисква спазването на 
определени условия. Но и в тези случаи не винаги се получава промяна на 
предлежанието и почти не се използват у нас.  

17.Петров П., Най-често прилагани методи за мануална помощ при седалищно 
предлежание, Сестринско дело,бр.3/2009г.,31  

     Ако раждането напредва нормано от акуширащия не се иска нищо освен да 
придържа в хоризонтално положение родената вече част от плода. Много често 
обаче раждането се забавя и то в най критичния момент – изгонването на раменете 
и главата на плода, когато разполагаме само с броени мигове за да опазим живота и 
здравето на детето.Умелото прилагане на методите за мануална помощ при 
раждане в седалищно предлежание е от изключително значение, както за изхода от 
тези моменти така и за цялостия успех от раждането. Съществуват над тридесет 
различни метода и модификации за мануална помощ при седалищното раждане. Тук 
ще бъдат разгледани само най-популярните и съответно ефективни методи, чието 
владеене трябва да влиза в арсенала на всеки лекар, който тръгва да води седалищно 
раждане . 

18.Петров П., Особености в механизма на раждането при седалищно предлежание, 
Сестринско дело,бр.4/2009г  

Преди започване на раждането плодът заема едно от следните разположения: 
Сакрум насочен напред и на ляво, означава се като sacro iiaca sinistra anterior – SISA. 
При това положение плодът заема първа позиция,преден вид (гърбът сочи напред и 
наляво). Diameter bisiliacalis е разположен в втори кос диаметър на входа на таза. 
Сакрум насочен назад и на ляво,означава се като sacro iiaca sinistra posterior – SISP . 
Тук плодът заема първа позиция,заден вид (гърбът сочи назад и наляво). Diameter 
bisiliacalis е разположен в първи кос диаметър на входа на таза. Сакрум насочен 
надясно и напред, означава се като sacro iiaca dextra anterior – SIDA. При това 
положение плодът заема втора позиция, преден вид (гърбът сочи напред и надясно). 
Diameter bisiliacalis е разположен в първи кос диаметър на входа на таза. Сакрум 
насочен назад и надясно,означава се като sacro iiaca dextra posterior – SIDP. При това 
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положение плодът заема втора позиция, заден вид (гърбът сочи назад и надясно). 
Diameter bisiliacalis е разположен във втори кос диаметър на входа на таза . 

19.Петров П., Действителен и ретроспективен брой деца в ромското семейство и 
фактори от които се повлияват, Сестринско дело,бр.4/2009г 

     Ромските двойки са трайно ориентирани към модел на семейството с 3 деца. 
Действителният брой деца оказва влияние върху останалите показатели, формиращи 
репродуктивните нагласи на анкетираните. Броят на живородените деца се влияе от 
фактори като възраст; образование; продължителност на брака и трудова 
ангажираност. Представите на ромските жени относно ретроспективния им брой 
деца (РБД) се различават от тези за идеален брой деца и вече родените от тях деца. 
Голяма част от анкетираните посочват по-нисък РБД в сравнение с броя на вече 
родените от тях деца, което може да се приеме като грешка в тяхното семейно 
планиране или за липса на такова. Възрастта на анкетираните, продължителността 
на брачния живот, броят на живородените от тях деца и образованието им са 
фактори, които оказват съществено влияние върху представите им за 
ретроспективен брой деца. 

20.Петров П., Влияние на възрастта на започване на полов живот и встъпване в 
брак върху репродуктивното поведение на ромите у нас, Сестринско 
дело,бр.4/2009г  

    Възрастта за започване на полов живот при ромите е много важен фактор по 
отношение на тяхното репродуктивно поведение. Значението на тази възраст при 
изследваните роми идва от факта, че тя много често корелира с възрастта на 
започване на брачно съжителство. Ранната възраст за започване на полов живот 
сред ромските момичета е тревожен факт, който води до повишаване на риска от 
редица негативни последствия за живота и здравето им. Ранното започване на полов 
живот почти винаги е последвано и от бременност и раждане в ранна възраст. 
Възрастта за започване на семеен живот е фактор, който съществено повлиява 
репродуктивните нагласи и представите на семейството относно неговата  
численост. 

21.Петров П., Методи за ускорено родоразрешаване при седалищно предлежание, 
Обща медицина бр.4/2009  

     Мануална помощ – раждането на плода се подпомага само до раждането на 
предната скапула, раменния пояс и ръцете. Нататък раждането е спонтанно. 
Екстракция на главата с форцепс. Мануална екстракция на плода – плода се извлича 
по спешност, без да се изчака раждането на седарлището. Възможни усложнения за 
родилката и бебето са издигане / замятане на ръчичка дефлексия на главата, 
задържане на главата над симфизата и др. 

22.Петров П., Анализ на раждаемостта сред ромската етническа група, Обща 
медицина бр.4/2009  

      Раждаемостта сред изследваната ромска малцинствена група е най-високата за 
страната. Броят на абортите при ромите е много голям и е резултат от 
прилагането им като основно средство за регулиране на раждаемостта. 
Съотношението между броя на ражданията и абортите е в пряка зависимост от 
продължителността на семейното съжителство. Изследването има за цел да проучи 
поведенческите и ценностните изменения при ромите, които съпътстват 
разгръщането на съвременната им раждаемост. Представенa е теорията на 
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демографски преход, както и концепциите, които служат за основа на анализа на 
динамиката в репродуктивните ценности на българското общество. Описани са на 
кратко измененията във фертилната картина на страната на макро-ниво. Анализът 
е съсредоточен върху динамиката на показателите ромската раждаемост. 
Представени са резултатите от три модела на преходите към първо, второ и трето 
раждане, изградени с помощта на събитийния анализ и един общ мултилевъл модел, в 
който е тествано наличието на селективност сред жените по отношение на 
индивидуалните им фертилни преходи. 

23.Петров П., “Голямо семейство” и максимално допустима възраст за последно 
раждане в представите на ромската жена, Обща медицина бр.4/2009 

     Според ромските жени семейството става голямо едва след раждането на 
четвъртото дете. С увеличаването на продължителността на брака, възрастта на 
анкетираните и стойностите на желания и на фактическия брой деца се повишават 
в преставите им за “голямо семейство”, а с повишаване на грамотността им този 
брой намалява. С увеличаване на възрастта на анкетираните ромски жени, се 
променят и представите им относно горната граница, която според тях не трябва да 
се превишава при последното раждане. Възрастта за започване на семеен живот 
също оказва своето влияние върху представите им за годините, които не бива да се 
превишават при последно раждане. По-рано омъжилите се са на мнение, че това 
трябва да стане в по-млада възраст в сравнение с тези, които са започнали брачния 
си живот в по-късна възраст.  

24.Петров П., Най-чести причини за цезарово сечение, Мединфо бр.2/2010 

Напредъкът на медицинската наука доведе до значително разширение на кръга от 
индикации за предприемане на цезарово сечение. От Средновековието почти до 
началото на ХХ-ти век за индикации са се приемали само състоянията, които правят 
изваждането на плода през родовия път на жената абсолютно невъзможно, нито 
жив, нито раздробен, т.нар. абсолютни индикации. Освен класическите абсолютни 
индикации бяха възприети и голям брой относителни такива, включването на които 
има за цел главно превенция на евентуални усложнения, а някои от тях и изцяло в 
интерес на плода. Така днес разделяме индикациите за цезарово сечение на две големи 
групи: абсолютни и относителни. Като абсолютни индикации за секцио се приемат 
тези състояния, при които протичането на раждането по нормален път би довело до 
сериозни, застрашаващи живота на майката или плода последствия. Относителните 
индикации за цезарово сечение са състояния, при които бременността може да се 
родоразреши и per vias naturalis, но при нормалното раждане съществува риск от 
сериозни последствия както за плода, така и за майката.   

25.Петров П., Най-често прилагани методи за ранно разпознаване на седалищно 
предлежание, Мединфо бр.2/2010  

     Ранното поставяне на диагнозата седалищно предлежание ни поставя в 
значително по-благоприятна позиция по отношение на възможностите за избор на 
поведение, респ. бихме могли да избегнем и голяма част от рисковете, които 
съпътстват седалищното раждане. В миналото седалищно предлежание на плода се 
е доказвало единствено с познатите ни класически методи – анамнеза, външен оглед, 
абдоминална палпация и вагинален преглед. Днес на помощ на акушера идват и много 
съвременни и високоинформативни технологии, като ултразвук, ядрено-магнитен 
резонанс, компютърен томограф и др.   
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26.Петров П., Съвременни средства и начини за дълготрайна контрацепция, 
Съвременна медицинска наука бр.1/2010 

     Контрацепцията, наричана още противозачатие и контрол на раждаемостта, 
контрол на плодовитостта, представлява методи и средства, използвани с цел 
предотвратяване на бременност. Планирането, осигуряването и използването на 
средства за предпазване от забременяване се нарича семейно планиране. Безопасният 
секс, като използването на мъжки или женски презервативи, помага и за 
предотвратяване на инфекции, предавани по полов път. Методите за предпазване от 
забременяване се използват още от древността, но ефективните и безопасни методи 
стават достъпни едва през ХХ век. Някои култури умишлено ограничават достъпа до 
средствата за предпазване от забременяване, защото считат, че това не е 
желателно от морална и политическа гледна точка.  

27.Петров П., Диагностични и терапевтични подходи при дисменорея, Съвременна 
медицинска наука бр.1/2010  

     Дисменореята е най-честата гинекологична патология при жени във всички 
възрастови групи. Трудно е да се определи честотата на състоянието, поради 
използването на различни критерии за диагноза, но се смята че тя е около 45-95%. 
Силно изразеният болков синдром е причина за нарушаване на всекидневната 
активност и е свързан с отсъствие от работа или училище. 

28.Петров П., Желан и допълнително желан брой деца в ромските семейства, 
СЕСТРИНСКО ДЕЛО 2-3/2010, 7-12 

     Проведеното изследване показва,че средните стойности за желния брой деца 
(ЖБД) при анкетираните трайно клонят към тридетен модел на семейството. По-
високо образованите роми, активно трудещите се и живеещите при по-добри 
материални условия желаят да имат по-малочислени семейства. Основната част от 
репродуктивната програма на ромите се реализира в първите десет години от брака. 
Получените резултати относно допълнително желания брой деца (ДЖБД) отново 
потвърждават тридетния модел, като налагащ се в ромските семейства. 
Големината на ДЖБД зависи най-вече от възрастта на родителите, броя на родените 
деца, годините на семейния живот, образованието, трудовата ангажираност и 
материално икономическото им състояние. 

 29. Костадинова М., Петров П., Нови препоръки при лечение на деца с хронична 
абдоминална болка, Съвременна медицинска наука бр.1/2010 

     Преценката на пациент с остра коремна болка е един от най-предизвикателните 
аспекти на спешната медицина. Острата коремната болка е често оплакване – 
установява се приблизително при 10 % от пациентите в спешно приемно отделение. 
При 10 до 25 % от пациентите с това оплакване е необходима спешна оперативна 
интервенция (болни с остър хирургичен корем). Важността на проблема произлиза 
именно от този голям процент болни, при които грешният подход, неправилната 
диагноза и лечение могат да доведат до неблагоприятни последствия поради 
тежките усложнения на първичните заболявания, водещи до това оплакване. 

30. Гаров В., Петров П., Избор на антибиотик при гонорея, Съвременна 
медицинска наука бр.1/2010  
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     Цефалоспорините от трета генерация – ceftriaxone (250 мг интрамускулно) или 
cefixime (400 мг перорално) се препоръчват като първо средство на избор в лечението 
на гонорея, поради нарастване на резистентността към най-употребявания досега 
антибиотик – ciprofloxacin (от групата на флуорохинолоните), показаха резултатите 
от фармакодинамичен анализ на британски учени, публикуван в списание Sexually 
Transmitted Infections. 

31. Е. Караславова, Петров П., Нови стандарти за лечение на астма при бременни, 
Съвременна медицинска наука бр.1/2010  

     Ниските ефективни дози, като при умерени и тежки форми на заболяването е 
необходимо мониторирането на плода за рестрикция на растежа и за симптоми на 
преждевременно раждане, са основните препоръки в новите стандарти на American 
College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). 

32.Петров П., Основни фактори, оказващи влияние върху репродуктивното 
поведение на ромския етнос в България, СЕСТРИНСКО ДЕЛО 2-3/2010, 13-19 

     Нестабилното материално-икономическо положение на ромите е една от 
причините за повишаване на раждаемостта сред тях. Ниската образованост при по-
голямата част от представителите на ромската общност е предпоставка за 
повишаване на раждаемостта. Ниската възраст за започване на полов живот при 
този етнос представлява предпоставка за повишаване на раждаемостта. Ниската 
възраст за раждане на първо дете води до увеличаване на репродуктивния период и 
съответно до повишаване броя на живородените деца. Репродуктивното поведение 
на ромските семейства у нас е насочено към изграждане на тридетен модел.  

33. Мурджев Кр., Петров П., Диагноза, рискови фактори и лечение при синдрома 
на повишено интраабдоминално налягане, Съвременна медицинска наука 
бр.1/2010  

     Повишеното вътребардно налягане най-често се получава в резултат на 
натрупването на газове в червата. Устойчиви увеличение на газове се появява в 
резултат на застой към различни наследствени и тежка хирургична патология или на 
банални заболявания като запек, синдром на раздразнени черва, или използване в 
хранителни продукти, които причиняват активен обгазяване: зеле, ряпа, репички, 
Всичките по-горе играят като рисков фактор, с възможни усложнения. Диагнозата 
се състои в няколко метода за измерване на интраабдоминалното налягане. По 
принцип методите са хирургически или достатъчно инвазивни, което предполага 
инструментална намеса в човешкото тяло. Хирургът поставя сензора в дебелото 
черво или в пространството на коремната кухина, което определя каквито и да е 
промени. Този метод се използва при пациенти, подложени на операция едностранно 
корема, измерване т.е. интраабдоминална налягане не е основната цел на тези 
операции, но само допълнителен метод за диагностициране на усложнения. 

34. Вакрилов Кр., Мурджев Кр., Петров П., Рефрактерна на лечение 
гастроезофагеална рефлуксна болест, Съвременна медицинска наука бр.1/2010 

     При възрастни пациенти с рефрактерна на лечение гастроезофагеална рефлуксна 
болест (ГЕРБ, GERD), антиацидната терапия трябва да бъде много прецизно 
уточнена поради наличието на атипични симптоми на заболяването, повишен риск за 
инфекции, повишена смъртност от респираторни заболявания и прием на свързани с 
риск за рефлукс на стомашно съдържимо медикаменти, според обзорна статия, 
публикувана в списание U.S.Medicine. 
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35.Петров П., Демографска характеристика на ромския етнос в България, 
СЕСТРИНСКО ДЕЛО 2-3/2010, 20-22 

     При около 90% от ромските семейства в България се наблюдава разлика във 
възрастта на двамата партньори, която при повече от осемдесет и седем на сто от 
случаите е в полза на мъжете. Причините за наблюдаваната възрастова разлика в 
полза на мъжете трябва да се търсят най-вече в предимно авторитарната форма на 
семейно съжителство при ромите, където водещата фигура в семейството е 
мъжът. Друга причина, която дава отражение върху възрастта на двамата 
партньори при сключването на брак, е тяхното полово съзряване, което при жените 
завършва по-рано. Репродуктивното поведение на ромския етнос оказва все по-силно 
влияние върху демографската характеристика на страната. В опита си да докажем 
до каква степен то е мотивирано и какви са факторите, които го повлияват, трябва 
да отделим внимание и на вижданията и представите на самите роми.  

36.Петров П., Рак на маточната шийка, Мединфо бр.8/2010  

     От цитонамазката може да се предположи, макар и с голяма вероятност, 
наличието на неопластичен процес – т.е. тя е само ориентировъчен метод. Когато 
от цитонамазката се предполага карцином (резултати от теста PAP-II или PAP-IV), 
задължително се прави биопсия със сепарирано абразио. В зависимост от отговора на 
патолога последващото поведение е различно. При тежкостепенна дисплазия или 
карцинома ин ситу се прави конизацио – в операционната се изрязва конус от 
маточната шийка, което е един вид биопсия. Последвалото изследване на конуса от 
патолога ще реши дали терапията да спре на този етап. При микроинвазивен или 
инвазивен карцином се прави радикална хистеректомия – отстраняват се матката с 
аднексите и се прави обширна лимфна дисекция. Отново изследването се извършва от 
патолог и пак отговорът на патолога определя стадия и по-нататъшното поведение. 

37.Петров П., Репродуктивен период при българските роми и фактори, които 
повлияват неговата продължителност, Сестринско дело,бр.1/2010г 

     Ромите започват репродуктивния си период в изключително млада възраст, но 
това не удължава съществено продължителността му поради младата възраст, в 
която престават да раждат. Продължителността на репродуктивния период при 
анкетирания контингент се определя от фактори като: възрастта за започване на 
половия живот; възрастта при първото раждане; общия брой живородени деца; 
интервалите между ражданията; възрастта при последното раждане; 
образованието и професионалната ангажираност. 

38.Петров П., Предварително плануван брой деца в ромските семейства, 
Сестринско дело,бр.1/2010г  

     По-голямата част от ромските жени нямат предварително мнение относно 
планувания брой на децата, които трябва да имат. Това е и причината получените 
средни стойности за предварително плануван брой деца (ППБД) значително да се 
различават от тези на фактическия им брой. Ранното започване на семеен живот е 
най-честата предпоставка за липса на ППБД. С повишаване на грамотността на 
анкетираните мнението за ППБД се оформя все по-ясно според степените на 
грамотност. 
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39.Петров П., Вродени сърдечни пороци и бременност, Съвременна медицинска 
наука бр.2/2011  

     Благодарение на прогреса в медицината, около 85% от новородените с вродени 
сърдечни пороци (ВСП) преживяват до зряла възраст. Голяма част от жените с 
такива пороци желаят да имат деца. Честотата на ВСП (около 7/1000) е по-голяма 
от придобитите при тази група пациентки в развитите страни. Сърдечносъдови 
промени по време на бременност могат да доведат до сериозни последици за живота 
и здравето на бременната ако не бъдат диагностицирани навреме. Често пъти тези 
състояния сса основателна индикация за прекъсване на бременността. 

40.Петров П., Съвременен поглед върху рака на маточната шийка, Мединфо 
бр.11/2011  

     Ракът на маточната шийка е един от големите гинекологични проблеми на 
нашето време, който за съжаление е придобил мащабите на медико-социален въпрос. 
Няма как да не го определим като социален проблем със следните мащаби: в света от 
рак на маточната шийка умира по една жена на всеки 2 минути. В Европа една жена 
умира от рак на маточната шийка на всеки 18 минути. За съжаление и България не е 
по-назад в тази статистика. Според данни от Националния раков регистър у нас 
всяка година се диагностицират над 1 000 жени с рак на маточната шийка, а 
смъртните случаи са около 350 на година. Най-засегната е възрастта между 40-49-
години, за съжаление през последните години се наблюдава подмладяване на 
заболяването, като зачестяват случаите с рак на маточната шийка и след 30-
годишна възраст.   

41.Петров П., Цезарова хистеректомия, Мединфо бр.2/2011 

     Колкото и рядко да се налага, е възможно по време на родоразрешение чрез 
цезарово сечение да се наложи отстраняване на матката. Общо взето цезаровата 
хистеректомия преминава през същите етапи, през които и всяко едно отстраняване 
на матката, въпреки това обаче тази операция има характерни специфики и 
особености, които трябва да се познават добре от всеки оператор, извършващ 
цезарово сечение. Пуерпералните изменения на матката, силната й васкуларизация и 
променената топография в малкия таз са основните фактори, водещи до повишения 
риск на операцията. Сред най-честите рискове от цезаровата хистеректомия са 
повишената кръвозагуба и опасността от нараняване на уретерите и пикочния мехур.   

42.Петров П., Антифосфолипиден синдром и бременност, ”Съвременна 
медицинска наука” бр.3,2012г. 

     Артериална и венозна тромбоза, както и патология на бременността, са най-
честите усложнения на антифосфолипидния синдром (АФС), според публикуван през 
март обзор в списание Nature Clinical Practice Rheumatology (1). Поради ограничените 
познания за етиологията и патогенезата на синдрома, лечението основно е 
фокусирано върху антикоагулантната терапия с медикаменти като acetylsalicylic 
acid (ASA) и heparin.  

43. Николов М., Петров П., Хипофункция на щитовидната жлеза при болни с 
адренална инсуфициенция, ”Съвременна медицинска наука” бр.3,2012г. 

    При пациенти с надбъбречна недостатъчност може да се наблюдава 
хипотиреоидизъм, който се възстановява спонтанно след започване на заместителна 
терапия с кортикостероиди, показват три клинични случая на д-р Hussein Abdullatif и 
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д-р Ambika Ashraf от University of Alabama School of Medicine в САЩ, представени в 
списание Endocrine Practice. 

44.Петров П., Цезаровото сечение през вековете, Съвременна медицинска наука 
бр.5/2012  

     Днес ненужно високата честота на ражданията чрез цезарово сечение заслужава 
критика. Никой обаче няма да отрече, че този метод е голямото медицинско 
откритие, което изцяло променя представите за родилната помощ в света и дава 
незаменим шанс на Живота. Раждането чрез операция се оформя като идея в ума на 
човечеството вследствие на наблюдения над животинския свят. По време на лов, 
когато се случвало убитото женско животно да е бременно, ловците понякога 
установявали, че малкото в утробата на майката все още е живо. Древноримският 
хирург Гален (III в. сл. Хр.) е един от първите медици от античния свят, който описва 
възможността да се извади живо бебе от утробата на умираща или вече починала 
жена. Този шанс като че ли вълнувал повече римляните, отколкото гърците, тъй 
като още от времето на Диоген според много древногръцки философи е имало 
съмнения дали новороденото притежава  душа. 

45.Петров П., Честота на цезаровите сечения в международен и национален 
аспект, Съвременна медицинска наука бр.5/2012 

     По данни на Световната здравна организация около 40 на сто от днешните 
родилки са предпочели Цезаровото сечение пред естественто раждане. Когато обаче 
изборът не е продиктуван от медицински причини, а например от страх, майките 
трябва да отчетат и минусите на секциото. В дългосрочен план намесата на 
скалпела може да усложни следващата бременност на жената. Тази тенденция е 
актуална не само за България, но и за целия свят.  

46.Петров П., Видове цезарови сечения, Съвременна медицинска наука бр.5/2012
  

     Цезарово сечение (на латински: caesarea – царско и sectio – разрез) е вид раждане 
чрез операция, при която се прави разрез по дължина на долната част на корема на 
родилката с централно сечение. Плодът се изважда и разреза се зашива. Практикува 
се, когато има опасност за живота или на майката, или на детето при естествено 
раждане. Едни от недостатъците на този вид раждане са инфекции, оставане на 
белег на корема и евентуална вътреутробна смърт на плода. Възстановяването на 
родилката е много по-бавно при цезарово сечение отколкото при нормално раждане. 

47.Петров П., Вагинално раждане след претърпяно цезарово сечение, Мединфо 
бр.02/2012  

     Преди по-малко от 100 години през 1916 г. Edwin Cragin издигна един от законите в 
акушерството, битувал през по-голямата част от ХХ-ти век – „Веднъж секцио – 
винаги секцио”. До 80-те години на миналия век този постулат се спазваше 
неотменно и стана една от причините довели до бума на цезаризма в последните 
десетилетия. Към края на ХХ-ти век в САЩ, в 47% от направените цезарови сечения 
основната индикация е била вече правено цезарово сечение. В България същият 
процент е бил 27%, това най-вероятно се дължи на по-рядкото прилагане на 
цезаровото сечение у нас в предходните години (когато към метода се прибягваше 
само в случаите, в които е наистина необходимо). В съвременното акушерство 
постулатът на Cragin е почти навсякъде отхвърлен. Днес се приема, че всяка 
бременност след предходно цезарово сечение трябва да бъде внимателно наблюдавана 



13 
 

и методът на радоразрешение трябва да бъде определен индивидуално според 
особеностите на жената и отделните параметри на настоящата бременност. В 
следващите редове ще се спрем и разгледаме поотделно онези показатели и 
особености, които трябва да съблюдаваме при сецирани вече бременни, за да дадем 
правилен отговор на въпроса „Повторно цезарово сечение или вагинално раждане, 
след претърпяно вече секцио?”.  Вагиналното раждане след вече правено цезарово 
сечение има своите предимства и недостатъци, които трябва да се познават добре, 
за да можем винаги да бъдем наясно с отношението полза-риск, захващайки се с тази 
нелека инициатива. Безспорно най-голямото предимство и полза от ВРСЦС е 
спестяването на бременната на една коремна операция. Колкото и напоследък от 
някои автори да се неглижира рискът от цезаровото сечение, това е коремна 
операция и крие всички опасности, характерни за отварянето на абдоминалната 
кухина. С воденето на вагинално раждане може да бъде спестен целият оперативен и 
анестезиологичен риск. Спестява се и постоперативната заболеваемост, която също 
не е проблем, позволяващ подценяване. Не на последно място е и намаляването на 
болничния престой, а от там и на разходите на здравното заведение, нещо на което 
днес започва да се отделя все по-голямо внимание. Недостатъците на ВРСЦС са 
свързани на първо място с евентуалните рискове и усложнения, които могат да 
възникнат в хода на раждането – на първо място рискът от дехисценция на 
цикатрикса и тиха маточна руптура и кръвозагубата, която неминуемо би 
последвала. Не са за подценяване и опасностите от въвеждане на инфекция в 
матката при задължителната ревизия след раждането.   

48.Петров П., Показания за цезарово сечение, Съвременна медицинска наука 
бр.5/2012  

     Цезаровото сечение се смята за достатъчно сериозна операция. Затова да се 
прави само по желание на бременната жена не е допустимо. Показанията за цезарово 
сечение трябва да бъдат продиктувани на първо място с цел предотвратяване на 
заплаха за живота и здравето на майката и детето. В процеса на цезарово сечение се 
прави отваряне на коремната област и стените на матката. Бебето се изважда по 
този начин, тъй като раждането му по естествени по определени причини е твърде 
трудно или невъзможно. Има редица показания за цезарово сечение, които се делят 
условно на две групи: - отсъствие на възможност за раждане по естествен път; - 
наличие на заболявания, които могат да навредят на бебето и родилката. 

49.Петров П., Перипартално поведение при жени раждащи с цезарово сечение, 
Мединфо бр.02/2012 

     За последните три-четири десетилетия прилагането на цезарови сечения 
неимоверно се увеличи от 4-5% на 15-20%, а в САЩ, които днес се приемат като 
еталон за медицинска и акушерска практика в много отношения, увеличението 
достигна до цели 30%! За това, че поетата посока е правилната свидетелстват и 
данните за постоянно понижаващите се перинатална майчина и детска смъртност 
във връзка с повишаването на честотата на цезаровите сечeния.  Едно от най-
сериозните достижения на акушерството през XX-ти век безспорно е фактът, че 
цезаровото сечение от сериозно предизвикателство пред всички, занимаващи се с 
акушерство, се превърна в рутинна и приложима операция, дори за лекарите с по-
малък клиничен опит. За Sectio caesarea, познато ни повече от две хилядолетия, са 
изписани многобройни статии, касаещи индикациите, честотата, техниката, 
усложненията и др., а почти нищо не е публикувано за грижите и поведението ни към 
бременната, непосредствено преди и след операцията. Важността на самата 
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операция, като че ли хвърля сянка върху всички останали грижи, свързани с нея. Не 
трябва да забравяме обаче, че правилното изпълнение на всяка една операция най-
лесно може да бъде компрометирано именно от останалите грижи, свързани с нея. 
Доказателство за това е и фактът, че много по-често проблемите, свързани с 
цезаровото сечение идват не по време на самата операция, а в най-ранните етапи на 
постоперативния период. Именно затова решихме в следващите редове, кратко и ясно 
да се опитаме да направим алгоритъм на грижите към раждащите с цезарово 
сечение жени.    

50.Петров П., Противопоказания за извършване на цезарово сечение, Мединфо 
бр.2/2013  

     Конкретни противопоказания забраняващи извършването на цезарово сечение не 
съществуват. Все пак има състояния, при които тази операция е лишена от смисъл. 
Именно те биват възприемани като контраиндикации за sectio caesarea. Правейки 
щателен обзор на литературата по въпроса, открихме следните най-често срещани 
причини, изтъквани като противопоказания за ЦС:  мъртъв плод, малформации 
несъвместими с живота и липса на условия за извършване на операцията. 

51.Петров П., Роля на ваксинацията в съвременната профилактика на рака на 
маточната шийка, Мединфо бр.6/2013  

     Ракът на шийката на матката е злокачествено новообразувание,което ако не бъде 
открито и лекувано навреме води до 100% смъртност сред засегнатите жени. 
Понастоящем в света от рак на маточната шийка умира по една жена на всеки 2 
минути. В Европа една жена умира от рак на маточната шийка на всеки 18 минути. 
Според данни от Националния раков регистър у нас всяка година се диагностицират 
над 1 000 жени с рак на маточната шийка, а смъртните случаи са около 350 на 
година. Най-засегната е възрастта между 40-49-години, за съжаление през 
последните години се наблюдава подмладяване на заболяването, като зачестяват 
случаите с рак на маточната шийка и след 30-годишна възраст.   

52.Петров П., Ваксинацията – conditio sine qua non в съвременната профилактика 
на рака на маточната шийка, Съвременна медицинска наука бр.8/2013  

     Лесното предаване на вируса, е основна причина всяка сексуално активна жена да е 
изложена на риск от заразяване. Независимо от предпазните мерки не по-малко от 
80% от жените срещат НРV през сексуално активния си живот. ХПВ навлиза в 
клетките на маточната шийка. Ако успее да се скрие от имунната система на 
организма, вирусът се размножава, заразявайки съседни здрави клетки и така 
инфекцията не отшумява. Това се нарича продължителна инфекция. Такава инфекция 
с високорискови (онкогенни) НРV типове е необходимото условие за развитие на рак 
на маточната шийка. Освен при полов акт, вирусът може да се предаде от човек на 
човек и при всеки кожен контакт. HPV е много чест и повечето възрастни хора се 
заразяват с него в някакъв момент от живота си. Презервативите са много 
ефективни за предотвратяване на инфекции, предавани по полов път, но те не са 
толкова ефективни за предотвратяване на зараза с HPV, защото той може да се 
открие върху кожата, която не е покрита от презерватива. Факт е, че вирусът се 
предава по полов път, следователно ползването на презерватив намалява риска от 
заразяване с HPV. Въпреки това, презервативите не предпазват напълно, защото 
кожата около гениталната област също може да носи вируса.   
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53. Кръстева М., Малинова М., Миланова М., Петров П., Етиологичен 
микробиологичен спектър на вродените неонатални инфекции и бактериална 
вагиноза при бременните, Съвременна медицинска наука бр.8/2013  

     Бактериалната вагиноза е една от най-честите инфекции на вагината при жените 
в репродуктивна възраст – всяка пета изпитва дискомфорт, причинен заради такава. 
Бактериалната вагиноза се дължи на дисбаланс в състава на микроорганизмите, 
образуващи естествената микрофлора на вагината. Обикновено дисбаланс в състава 
на вагиналната микрофлора настъпва при накърнен имунитет, вследствие на 
заболяване, прием на медикаменти или други неблагоприятни фактори, като повишена 
честота на половите сношения, честа смяна на интимните партньори, използване на 
силни детергенти, неправилно хранене, драстична смяна на традиционната кухня и 
др., включително и неизвестни причини. Съществена роля за поддържане на този 
баланс играят лактобацилите, които отделят млечна киселина и потискат растежа 
на условно-патогените микроорганизми в микрофлората. 

54.Петров П., Причини за цезарово сечение, Съвременна медицинска наука 
бр.7/2013  

     Напредъкът на медицинската наука и техника драстично понижи смъртността и 
риска от цезаровото сечение. Това неминуемо доведе до значително разширяване на 
кръгозора от индикации. Освен класическите абсолютни индикации бяха възприети 
като такива и голям брой относителни индикации, включването на които има за цел 
главно превенция на евентуални усложнения. Изцяло в интерес на плода, като 
индикации бяха възприети и състояния, застрашаващи живота и здравето му, без да 
имат никакво отношение към здравето на майката (нещо напълно немислимо 
допреди).   

55.Петров П., Кръстева М., Предварително плануван модел на раждане при 
българските жени, Мединфо, бр.8, 2013  

     Предварително плануваният модел на раждане (ППМР) е показател, който дава 
информация за предварителните нагласи на жените относно начина, по който биха 
искали да родят, т.е. чрез него се опитваме да разберем до каква степен жените са 
имали мнение по отношение начина на раждане още преди да забременеят. 
Информацията относно предварително планувания модел на раждане е събирана с 
въпросите „Преди да забременеете, мислили ли сте по какъв начин искате да 
родите?” и „Ако – да, по какъв начин?” Отговорът на първия въпрос ни дава 
представа при каква част от анкетираните може изобщо да се говори за 
предварително плануван модел на раждане, а вторият въпрос ни показва същинските 
предварителни нагласи на жените по отношение на раждането. 

56.Петров П., Кръстева М., Съвременни възможности и алтернативи в 
лечението на инфекциите на долните пикочни пътища при жената, Мединфо, 
бр.10, 2013  

     Инфекциите на долните пикочни пътища – възпалението на лигавицата и на 
стената на пикочния мехур (цистит) и възпалението на лигавицата и на стената на 
уретрата (уретрит), са едни от най-разпространените инфекции при хората. 
Циститът е значително по-чест при жените, особено във възрастта между 18 и 35 
год. Според данни на СЗО над 90% от всички жени поне веднъж в живота си са имали 
епизоди с циститни оплаквания, като 50% от жените са имали цистит повече от 
един път. По-голямата честота на инфекциите на пикочния мехур при женския пол 
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най-често е обусловена от анатомичните и функционални особености на женския 
организъм, благоприятстващи по-лесното асцендиране на бактериалната инфекция. 
Наред с това и някои състояния, като вродени аномалии, рефлукси, функционални 
нарушения в уродинамиката на пикочните пътища, съпътстващи травми, 
бременност, бъбречно-каменна болест, заболявания на дебелото черво, някои обменни 
и съдови заболявания и др., могат допълнително да повишат риска от развитие на 
инфекциите на долните пикочни пътища.   

57.Петров П., Възпалителни заболявания на вулвата, Медикъл магазин, бр.8, 
2014   

     Възпалителните заболявания на вулвата (външни женски полови органи) и 
вагината (възпаление на влагалището), се предизвикат от значителна част от 
инфекции, които се предават и по полов път. Към други възплаителни болести на 
влагалището и вулвата принадлежат: Остър вагинит. Подостър и хроничен вагинит. 
Остър вулвит. Подостър и хроничен вулвит. Абсцес на вулвата. Рязязвяване на 
вагината. Рязязвяване на вулвата. 

58.Петров П., Трихомонален колпит, Медикъл магазин, бр.8, 2014 

     Определение: Трихомоналният колпит е полово предавана паразитоза, протичаща с 
възпаление на влагалището. Епидемиологични данни:  Трихомоналната инфекция е 
еднa от най-честите полово предавани болести. Според СЗО в световен мащаб 
годишно има около 160-170 милиона случая на заболяването. Етиопатогенеза: 
Причинителят на трихомоналния колпит е паразит – Trichomonas vaginalis от тип 
Protozoa (Първаци), клас Flagellata (Камшични). Има четири камшичета и пето, което 
формира т.нар. ондулираща мембрана, което го прави много подвижен. При жената 
трихомонасът може да инфектира влагалището, уретрата, пикочния мехур и 
вестибуларните жлези, а при мъжа – уретра, простата, надсеменник (епидидим). 
Заразяването става при полов контакт. Много рядко при жените може да настъпи и 
извънполово заразяване при лоша лична хигиена и наличие на замърсени предмети и 
води 

59.Петров П., Честота на профилактичните гинекологични прегледи при 
българските жени, Медикъл магазин, бр.8, 2014 

     Досега всички жени на 30-годишна възраст имаха право на един преглед от акушер-
гинеколог с гинекологичен статус и изследване на цитонамазка, поради 
обстоятелството, че след тази възраст нараства значително честотата на 
злокачествените новообразувания на шийката на матката. След този първоначален 
преглед наблюдението се провежда ежегодно, а след две последователни негативни 
цитонамазки – веднъж на 3 години. Ежегодно в обхвата на профилактиката се 
включваха жените на 30-годишна възраст, а от тази година тези прегледи ще касаят 
всички жени между 30 и 40 години.  

60.Петров П., Връзка между терапевтичния подход и прогнозата при 
карцином на шийката на матката в напреднала възраст, Съвременна медицинска 
наука бр.1/2014 

     Принципите за лечение на рака на маточната шийка, както и на останалите 
малигнени заболявания изисква прилагането на лечебни подходи, както към 
първичното огнище, така и към потенциалните места за разпространение. Това 
определя прилагането на тимовото начало в планирането на лечението, както и 
стриктното спазване на утвърдения протокол за съответното заболяване. 
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Основните лечебни методи са лъчевият и хирургичният – самостоятелно или в 
комбинация.    

61. К. Младенов, Петров П., Сравнителна честота на заболеваемостта от карцином 
на ендометриума по света и в България, Съвременна медицинска наука бр.1/2014
  

     През 2010г. у нас заболеваемостта от рак на ендометриума изпреварва 
заболеваемостта от рак на шийката на матката – 31 на 10 000 жени (7.8% от 
заболеваемостта при жените) и 30.4 на 10 000 жени (7.7% в структурата на 
заболеваемостта при жените). Почти три пъти се е увеличила заболеваемостта от 
рак на шийката на матката и рак на тялото на матката през последните 15 години. 
Заболеваемостта от рак при другите локализации също се е увеличила – рак на 
вулвата, рак на яйчника, рак на вагината .Ето защо социалното значение на 
онкогинекологичните заболявания е толкова голямо. С бюлетин от 08.12.2008 г. 
честотата на онкогинекологичните заболявания в световен мащаб изпреварва 
сърдечно-съдовите заболявания. Една от основните причини е тютюнопушенето в 
световен мащаб (за сметка най-вече на Китай и Индия) и човешкият папилома вирус. 

62. Петров П., Запознатост на българските жени с възможностите за скрининг 
на ендометриалния карцином в България, Медикъл магазин, бр.5, 2014  

     Нови указания за профилактичен скрининг на рака на ендометриума и маточната 
шийка публикува в края на 2005 Американското дружество за лечение на рака 
(American Cancer Society – ACS, http://www.cancer.org) (1). Скрининг за рак на 
маточната шийка ACS препоръчва скрининг за рак на маточната шийка да започва 
около три години след началото на полов живот. 

63.Петров П., Рак на маточната шийка, можем да се предпазим, Медикъл 
магазин, бр.2, 2014 

     Ракът на маточната шийка не е наследствено заболяване. Причината за рака на 
маточната шийка е вирус, наречен човешки папиломен вирус (HPV). Повече от 30 
години проучвания от лекари по цял свят са доказали връзката между вируса и 
заболяването, а именно – 99.7% от случаите на рак на маточната шийка са 
предизвикани от инфекция с HPV.  

64.Петров П.,  Познания на пациентките относно терапията на 
ендометриалния карцином, Медикъл магазин, бр.2, 2014 

     В развитите страни ракът на ендометриума е най-честата неоплазма на 
женските полови органи. В развиващите се страни ракът на ендометриума се намира 
по честота след рака на маточната шийка поради лошия скрининг за дисплазия на 
маточната шийка (PAP тест).75% от случаите на ендометриален карцином са при 
постменопаузални жени. Най-често се засяга възрастта 50-70 г., но 5% от случаите 
са под 40 г. 

65.Петров П., Запознатост на българските жени с методите и средствата за 
профилактика на ендометриалния карцином, Медикъл магазин, бр.8, 2014 

     Направеното изследване проучва запознатостта на българските жени с методите 
и средствата за профилактика на ендометриалния карцином. Установиха се 
критично ниски нива на запознатост сред българските жени, които. Основни 



18 
 

фактори, които оказват влияние върху познанията на анкетираните пациентки по 
темаата са тяхната възраст, образование и етническа принадлежност. 

66. Парахулева Н., Петров П., Роля на Антимюлеровия хормон при изследването 
на женския стерилитет, Медикъл магазин, бр.2, 2014 

     Антимюлеровият хормон (АМН) е гликопротеин, който спада към семейството на 
TGF-β. Той изпълнява важна роля за развитието на мъжките и женските полови 
органи през индиферентния стадий от вътреутробното развитие на гонадите. 
Наличието му предизвиква дегенерация на мюлеровите каналчета и развитие на 
мъжки полови органи, а отсъствието му води до развитието на женски полови 
органи. Синтезата на АМН се осъществява от гранулозните клетки на яйчниковия 
фоликул и започва в стадий първичен фоликул, достига пик във фаза преантрални и 
малки антрални фоликули, след което се преустановява. АМН контролира прехода на 
намиращите се в покой примордиални фоликули към стадий на развитие, а също така 
участва в мобилизирането на развиващите се FSH-чувствителни фоликули в стадий 
на ранни антрални фоликули.  

67.Петров П., Проучване влиянието на Metformin hydrochloride върху основните 
клиниколабораторни показатели на жени с инсулинова резистентност, 
Съвременна медицинска наука бр.1/2015 

     Инсулиновата резистентност (ИР) е състояние, при което физиологичните нива 
на инсулина не могат да провокират съответния отговор в прицелните му тъкани и 
органи. Това от своя страна води до понижаване усвояването на глюкоза в 
мускулните клетки. Компенсаторно се активира освобождаването на глюкоза от 
складирания в черния дроб гликоген. Триглицеридите от мастната тъкан се 
хидролизират и в кръвообращението се отделят свободни мастни киселини (СМК), 
следва значително покачване нивата на кръвна захар, която се компенсира от 
организма чрез секретиране на по-големи количества инсулин - компенсаторна 
хиперинсулинемия. В началните стадии на инсулинова резистентност 
хиперинсулинемията успява да компенсира намалената чувствителност на тъканите 
и да предизвика съответния ефект. С течение на времето обаче β-клетките на 
панкреаса се изтощават, секреторната им функция намалява и се развиват сериозни 
здравни усложнения, като метаболитен синдром и захарен диабет тип 2.    

68.Петров П., Проучване честотата на спонтанните аборти при жени с нарушен 
глюкозен толеранс, Съвременна медицинска наука бр.1/2015         

     Инсулиновата резистентност може да се разглежда, като свързващо ниво между 
наднорменото тегло и менструалните нарушения. При направено проучване с 
експеримент върху адипоцити от пациентка със СПКЯ е установена намалена 
инсулинова чувствителност и спадане на скоростта на инсулин стимулирания 
глюкозен транспорт. 

69.Петров П., Влияние на инсулиновата резистентност върху репродуктивната 
способност на жените, Съвременна медицинска наука бр.1/2015  

     Андрогенната синтеза при инсулинова резистентност се стимулира и от прякото 
въздействие на хиперинсулинемията върху надрогенния метаболизъм. Последното се 
осъществява чрез стимулиране на ензимна активност, в резултат на което се 
повишава синтезът на андростендион, а също и чрез инхибиране на синтеза на SHBG 
в черния дроб, което води до увеличаване на свободния тестостерон в серума. 
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70.Петров П., Съвременни схващания за терапевтично поведение при яйчникова 
поликистоза, Сестринско дело бр.1, 2015  

     Синдром на Stein-Leventhal е едно от най-честите разстройства в ендокринната 
практика и най-разпространеното ендокринно заболяване при жени в репродуктивна 
възраст. За съжаление, днес все още не съществува кардинално лечение на синдрома 
на поликистозните яйчници. Най-физиологичният начин за възстановяване на 
овулацията е намаляването на телесното тегло. В резултат на това намалява 
инсулиновата резистентност и нерядко се стига до спонтанно възстановяване на 
овулацията.  Медикаментозно лечение с цел индукция на овулацията може да се 
осъществи с антиестрогена Clomifen citrate. 

71.Петров П., Проучване на антропологичните характеристики на жени с 
инсулинова резистентност, Сестринско дело бр.1, 2015 

     Проучването е проведено сред седемдесет и осем жени на възраст от 18 до 35 год. 
с доказана инсулинова резистентност. Установеният среден ръст на анкетираните 
жени е 1,65 cm. Най-голяма част от участничките в проучването са с тегло между 
60 и 70 kg. Най-много от изследваните от нас жени имат Индекс на телесна маса 
между 25,0-29,99, което според нормите на СЗО ги поставя в групата – 
предзатлъстяване. Най-голям брой от преминалите през проучването жени според 
размера на талията си попадат в диапазона между 70 и 80 cm. Според размера на 
ханша си най-много от участничките в проучването попадат в диапазона между 95 и 
105 cm.  

72.Петров П.,  Алтернативи на антибиотиците в лечението на рекурентните 
цистити при жените, Медикъл магазин, бр.17, 2015  

     Има много ефективни средства за защита, които могат да ни помогнат да се 
излекуваме от цистит. Дори когато домашните средства не са достатъчни, те 
трябва да бъдат използвани за подпомагане на лечението с антибиотици. 
Използването на подходящи средства за защита от инфекция на пикочния мехур 
могат да помогнат за излекуване на инфекцията или да предотвратят появата на 
повторна, особено при жени, които страдат от повтарящ се цистит. Нашата диета 
играе важна роля при лечението на цистита. Инфекциите на пикочния мехур често са 
причинени от E.coli бактерии. Поемането на големи количества течности през целия 
ден помага на тялото ни да се бори с инфекцията. 

73.Петров П., Изследване за приложението на контрацепция в България, Медикъл 
магазин, бр.17, 2015 

     Според проучването най-популярният метод за предпазване от нежелана 
бременност е мъжкият кондом (посочен от 90% от анкетираните), следван от 
противозачатъчните хапчета (87%) и вътрематочното устройство – спирала (71%). 
Като най-често използваните методи за предпазване от непланирана бременност, 
участниците в проучването посочват мъжкия кондом (28%) и метода на прекъснатия 
полов акт (12%). Интересно е да се отбележи, че това не са най-надеждните методи 
за предпазване от забременяване. При използването на мъжкия кондом като метод за 
предпазване от непланирана бременност 18 от 100 жени годишно ще забременеят, а 
при метода на прекъснатия полов акт цифрата е още по-голяма – 22 от 100 жени. За 
сравнение, при използването на противозачатъчни хапчета непланирана бременност 
ще има при 90 от 1000 жени годишно, а при използването на вътрематочна система 
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(хормонална система) и вътрематочно устройство (спирала) – при 2 от 1000 жени 
годишно.  

74.Петров П., Основни проследявани клиниколабораторни показатели при 
пациентки с репродуктивни проблеми и диабет, Медикъл магазин, бр.17, 2015 

     Захарен диабет тип 2, познат по-рано като инсулинонезависим захарен диабет 
(ИНЗД) или диабет с начало в зряла възраст, представлява метаболитно нарушение, 
което се характеризира с високо ниво на кръвната глюкоза в контекста на инсулинова 
резистентност и относителен дефицит на инсулин. Той е различен от захарния 
диабет тип 1, при който има абсолютен дефицит на инсулин поради унищожаване на 
островните клетки в панкреаса. Класическите симптоми са прекомерна жажда, 
често уриниране и постоянно чувство на глад. Диабет тип 2 съставлява 90% от 
случаите на диабет, като останалите 10% се дължат главно на захарен диабет тип 
1 и гестационен диабет. Затлъстяването се счита за основна причина за захарен 
диабет тип 2 при хора, които са генетично предразположени към заболяването.  

75.Петров П., Природосъобразен подход при пременструален синдром, Медикъл 
магазин, бр.17, 2015  

     Предменструален синдром (ПМС или още „пременструален синдром“, 
„пременструална болест“, „синдром на пременструално напрежение“) е сбор от 
различни емоционални и физиологични симптоми на стрес и неразположение, които се 
проявяват у жените преди, а понякога и по време на менструация. Причина за ПМС са 
цикличните хормонални изменения в женския организъм, които се проявяват в 
двуседмичния период между овулацията и менструацията. Състоянието на 
предменструален стрес се характеризира с такива симптоми като честа смяна на 
настроенията, умора, намалена концентрация, депресия, нервност и 
раздразнителност, гадене и подпухване, покачване на телесното тегло. По-тежка 
форма на ПМС е предменструалният дисфоричен синдром (ПМДС), при който 
страданието е толкова силно, че се отразява на живота в нормална обстановка. 
ПМС също така не бива да се бърка със състоянието на болезнена менструация, 
наречено дисменорея. Като най-вероятни причини за пременструалния синдром се 
сочат: прогестеронова недостатъчност, намаляване на ендорфините, нарушения в 
обмяната на серотонина и на протеогликана, отклонения във водно-солевата обмяна, 
дефицит на витамин В6, хипогликемия, хиперпролактинемия. 

76.Петров П., Роля на фактора наследственност в етиологията на миомата на 
матката, Медикъл магазин, бр.17, 2015 

     MM е най-честия тумор при жената, произхождащ от матката и разположен в 
малкия таз. Повече от 30% от жените имат фиброидни тумори. ММ е типична за 
възрастовата група 40—50 г. с регресията им в постменопаузата. При ултразвуково 
изследване се доказват около 4% при жени от 20 до 30 години, от 11 до 18% при жени 
от 30 до 40 години, и 33% от 40 до 60 години Някои проучвания съобщават за 
честота в широки граници — от 5,4 до 77%. В 20—25% се среща в репродуктивната 
възраст, като истинската честота е около 50% по аутопсични данни. ММ е една от 
най-честите причини за хоспитализация до 1/3 от всички хоспитализирани жени по 
гинекологични причини. Смята се, че миомите (М) са моноклонални тумори, резултат 
от соматични мутации на една неопластична клетка.  

77. Парахулева Н., Петров П., Познати и непознати факти в етиологията и 
патогенезата на синдрома на поликистозните яйчници, Сестринско дело бр.2, 2015 
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     Синдромът на поликистозните яйчници (СПКЯ) е комплекс от хормонални 
разстройства, които въздействат върху целия организъм на жената и нейното 
здраве. Точната причина за СПКЯ в наши дни все още не е известна въпреки 
многобройните изследвания в тази област. Конкретното действие на инсулина се 
разглежда съвместно с това на инсулиноподобния растежен фактор и се изразява в 
увеличаване на андрогенната продукция в овариалната строма. Патогенезата на 
синдрома на поликистозните яйчници е многофакторна, но въпреки всичко основно 
място заема нарушеният FSH-зависим фоликуларен растеж. Причината за 
нарушеното действие на FSH е неизвестна.  

78.Петров П., Миома утери, консервативно поведение, Медикъл магазин, бр.14, 
2015  

     Лечението на миомата на матката е консервативно и оперативно. Консервативно 
се третират малки миомни възли при жени около и в менопауза, както и такива, 
които не дават оплаквания. При жени във фертилна възраст начинът на лечение се 
определя според големината, положението, наличието на оплаквания от миомния 
възел и репродуктивното желание на пациентката. По време на бременност малките 
миомни възли имат тенденция към по-усилен растеж, особено през първия 
триместър, а по-големите миомни възли нарастват с по-бавни темпове. Един от 
начините на консервативно лечение е поставянето на биоактивна вътрематочна 
спирала натоварена с левоноргестрел. Това е гестаген, който се отделя локално - само 
в матката и намалява симптомите на по-обилно кървене, предизвикани от 
интрамуралните миомни възли. Подходящо лечение е при иноперабилни и не много 
големи миомни възли. 

79.Петров П., Репродуктивна способност при жени с инсулинова резистентност, 
Мединфо, бр.2, 2015 

     Броят на забременяванията е най-голямото доказателство за запазена 
репродуктивна функция, и обратното - липсата на желани бременности, е най-
алармиращият симптом за необходимост от своевременни и адекватни действия. 
Много често именно невъзможността за забременяване е първи симптом, каращ ни 
да направим необходимите изследвания, вследствие на които именно 
диагностицираме инсулиновата резистентност.  Настоящото проучване е проведено 
сред 39 жени с доказана инсулинова резистентност и контролна група от 50 жени с 
нормална инсулинова чувствителност. Изследването на действителния брой 
бременности сред анкетираните жени е от съществено значение при проучването на 
влиянието на фактора инсулинова резистентност върху репродуктивните им 
способности.  

80.Петров П., Прочване влиянието на Ciproterone acetate и Ethinylestradiol върху 
основните клиниколабораторни показатели на жени с инсулинова резистентност, 
Съвременна медицинска наука бр.1/2015, 101-105  

     Диагнозата инсулинова резистентност не може да се постави от едно изследване, 
тъй като нормално показателите на кръвта варират. За всеки нивата са различни. 
Но наличието на висок инсулин  на гладно се смята за абнормално явление. В 
практиката най-често се използва формула, включваща кръвната захар на гладно и 
нивото на инсулина на гладно. Стойности над определен предел говорят за 
резистентност. Друг белег е покачването на инсулина над 5 пъти от изходния в хода 
на обременяването с глюкоза или достигането на стойности над 100 U/l. 
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81. Николов М., Петров П., Диагноза и поведение при вроден хипотиреоидизъм, 
СМН бр.1, 2010 

     Вроденият хипотиреоидизъм е неадекватно производство на щитовиден хормон 
при новородени. Това може да се дължи на анатомичен дефект на жлезата, на 
вродена грешка при метаболизма на щитовидната жлеза или на недостиг на йод. 
Терминът ендемичен кретенизъм първоначално е използван при описването на масови 
случаи на деца с гуша и кретенизъм в определени географски райони. Евентуално в 
тези райони се установява недостиг на йод и като причина за ендемичния кретенизъм 
се определя хипотироидизмът вследствие недостиг на йод. През тридесетте години 
на двадесети век е открито, че приемането на йод с храната предотвратява този вид 
гуша и кретенизъм. По тази причина е въведено масовото йодиране на солта. Въпреки 
усилията, Световната здравна организация не е в състояние да елиминира йодния 
дефицит изцяло в света. В резултат на това, ендемична гуша и кретенизъм все още се 
срещат в някои изолирани райони в Бангладеш, Чад, Китай, Индонезия, Непал, Перу и 
Заир.  

82.Петров П., Съвременни представи за предпазване от нежелана бременност, 
Медикъл магазин, бр.20, 2015,78-84 

     Известно е, че човекът е един от малкото биологични видове, които правят секс не 
само с цел размножаване, но и за удоволствие. България е една от европейските 
държави с най-голям брой аборти по желание на глава от населението. Това прави 
темата за семейно планиране особено актуална през последните десетилетия. 
Темата за нежелано забременяване е била актуална от най-древни времена. Още 
преди хилядолетия древните египтяни, древните гърци и други народи са използвали 
различни методи като антиконцептивно средство – бариерни методи, различни 
вещества повлияващи зачеването и др.  

83.Петров П.,  Спонтанни аборти и инсулинова резистентност, Сестринско дело, 
бр.1, 2016,20-24  

     Честотата на спонтанните аборти при жени с инсулинова резистентност се 
увеличава многократно в сравнение с тази при здравите жени. Почти две трети от 
всички бременности при инсулин резистентни пациентки са завършвали със спонтанен 
аборт. Какъв обаче е патофизиологичния механизъм и защо се случва е трудно да бъде 
дефинирано категорично. Ние само установяваме, че инсулиновата резистентност 
увеличава броя на спонтанните аборти, а всичко останало е поле, по което може да 
се работи. 

84.Петров П., Изследване на менструалната функция при българските жени, 
Сестринско дело, бр.1, 2016,24-29  

     Лигавицата на матката реагира в определена последователност на промяната на 
концентрацията на половите хормони в женския организъм. Тези промени са в 
определена цикличност, като всеки цикъл е със средна продължителност 28 дни и се 
нарича менструален цикъл. Под въздействието на нервно-хормонални фактори при 
полово-зрялата жена в яйчниците също така периодично настъпват структурни и 
функционални промени – т.н. яйчников цикъл. Под влияние на фоликуло-стимулиращия 
хормон, отделящ се от хипофизната жлеза, в яйчника започват едновременно да 
узряват няколко яйцеклетки, които се обграждат от слой мехурчести клетки. По 
такъв начин се образуват няколко яйчникови фоликули. От тях само един достиги до 
повърхността на яйчника, разпуква се и отделя зрялата яйцеклетка, която попада в 
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маточната тръба /този процес се нарича овулация/. След разпукването на фоликула в 
него под влияние на лутеинизиращ хормон /отделян от хипофизата/ се образува т.н. 
жълто тяло. То от своя страна продуцира хормони /естрогени и прогестерон/, които 
подготвят маточната лигавица за приемане на оплодената яйцеклетка. Лигавицата 
на матката се разраства, подобрява се кръвоснабдяването й. В преобладаващата 
част от случаите зрялата яйцеклетка остава неоплодена, жълтото тяло регресира, 
а маточната лигавица поради рязкото спадане на продукцията на есрогени и 
прогестерон остава с намалено кръвоснабдяване. Това води до деструкция на 
повърхностния слой на маточната лигавица и кръвотечение – т.е. менструално 
кръвотечение /менструация, мензис/. Нормалната менструация е естествен завършек 
на нервно-хормоналните промени, протичащи циклично в женския организъм. 

85.Петров П., Проучване върху репродуктивната способност на жени с инсулинова 
резистентност, Сестринско дело, бр.2, 2016,22-25  

     Много често невъзможността за забременяване е първи симптом, насочващ 
изследвания, вследствие на които се диагностицира инсулинова резистентност. Сред 
жените с инсулинова резистентност най-голяма е групата на незабременявалите 
жени – повече от половината от всички, следвани от тези, които са забременявали 
само по веднъж – около една трета от жените. На трето място по обем е групата 
на жените, които са с две бременности. Броят на реализираните бременности и 
раждания е най-висок в контролната група здрави жени. 

86.Петров П., Проучване върху някои основни показатели при жени с яйчникова 
поликистоза, Сестринско дело, бр.2, 2016,25-29  

     Хирзутизмът се определя като прекомерно или повишено окосмяване на части от 
тялото при жени, където такова окосмяване принципно липсва или е слабо изразено. 
Причинява се главно от свръхотделяне на андрогени в женския организъм и от 
чувствителността на космения фоликул към тези хормони. Оценяването на 
хирзутизма става по т.нар. F-G скала. Според резултатите жените се разделят в 
четири групи. Първата група – конституционален хирзутизъм, е диапазонът между 1 
и 9 точки. Тук медикаментозно лечение не е необходимо, препоръчително е 
пациентките да избягват продължително слънцестоене и кремове.  Втора  групата 
са жените с F-G скор между 10 и 16 точки. Трета  е групата на жените с F-G скор 
между 17 и 40 точки, означено като същински хирзутизъм. При тези жени трябва 
активно да бъдат търсени причините, довели до състоянието. Задължителни са 
хормоналните тестове. В четвърта група са жени с F-G скор между 41 и 44 точки. 
Тази група се означава като тежък хирзутизъм. Съотношението талия-ханш, или 
още WHR (waist-hip ratio), е основен показател за коремното затлъстяване, считано 
за по-рисково. Според съвременните схващания това съотношение е по-добър 
предиктор за редица сериозни заболявания в сравнение с обиколката на талията и 
BMI. 

87.Петров П.,  Физиология на женската репродуктивна система, Медикъл 
магазин, бр.32, 2016,44-50 

     Благодарение на репродуктивната система се осигурява възпроизводството и 
поддържането на биологичния вид и наследствените белези на двамата родители се 
предават на техните деца. Основният процес, с който се занимава половата система 
е репродукцията. Репродукцията включва сливането на две родителски полови клетки 
- яйцеклетка и сперматозоид, което позволява наследственият материал от двамата 
родители да се комбинира и да се формира нов индивид със специфична комбинация от 
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гени. Репродуктивната система включва първични полови органи (гонади) и 
репродуктивен тракт. Гонадите са половите жлези - двойка тестиси при мъжете и 
двойка яйчници при жените. Зрелите гонади имат функцията да образуват полови 
клетки. Процесът се нарича гаметогенеза, а резултатът е образуване на 
сперматозоиди при мъжете и яйцеклетки при жените. Друга функция на половите 
жлези е секрецията на полови хормони - тестостерон у мъжа и естрогени и 
прогестерон при жената. Репродуктивният тракт представлява система от канали 
и допълнителни полови жлези. Каналите са специализирани в транспорта и 
съхранението на гаметите след тяхното образуване, а жлезите отговарят за 
поддържането на жизнеспособността на половите клетки.  

88.Петров П., Вулвит, Медикъл магазин, бр.32, 2016,50-54  

     Вулвитът е възпаление на вулвата – външните женски гениталии на бозайниците, 
които включват големите срамни устни, малките срамни устни, клитора и входа на 
влагалището. Той може да се появи съвместно с вагинит и възпаление на вагината. 
Причинителите на заболяването може да са патогенни микроорганизми, като 
ешерихия коли, стрептококи, стафилококи и дрожди. 

89. Стефанов Т., Петров П., Енчев Н. Исторически преглед на терапевтичното 
поведение при спонтанен пневмоторакс, МЕДИКЪЛ МАГАЗИН бр.7, 2017.  

     В лечението на спонтанния пневмоторакс съществуват различни вариации на 
клинични подходи, което частично се обяснява с различните възгледи между 
пулмолозите и гръдните хирурзи. Sattler е първият, който идентифицира були при 
пациент със СП, използвайки торакоскопия и съобщава това през 1937 г. 
Торакоскопията е въведена в медицинската практика през 1945г. от Dumarest F. VATS 
в последните години промени лечебните тактики и стратегии. Принципът на работа 
е подобен. Разликата е в оптичната система и употребата на механични ушиватели 
и инструменти за еднократна употреба. В литературата от 1950 г. са описани и 
показани подобни портове, форцепси, куки и др., които ние ползваме и днес. През 1976 
г., Lewis et al. , прилагат директна диагностична торакоскопия при 40 пациенти, с 
помощта на ригиден бронхоскоп, в условия на локална анестезия. Те съобщават за 
много ниска смъртност след тази процедура, като диагностичната стойност на 
метода достига до 100%. Торакоскопията е била използвана за премахване на 
сраствания, за да се предизвика пневмоторакс и колабиране на белия дроб при лечение 
на болни с туберкулоза, до откриването и въвеждането в практиката на 
противотуберкулозните средства. Парадоксално е, че в днешно време 
торакоскопията се използва за лечение на пневмоторакса.  

90. Енчев Н., П.Петров, Договаряне между възложителите и изпълнителите на 
болнични услуги , МЕДИКЪЛ МАГАЗИН бр.8, 201 

     Договарянето е един от инструментите за постигане на целите на здравната 
политика. То представлява координационен механизъм, който е алтернатива на 
традиционния командно-контролен модел за управление на здравеопазването. Ключов 
елемент на договарянето е улесненото въвеждане на една по-пазарно ориентирана 
форма за институционално разпределение на средствата, основаваща се на разделяне 
на потребителите от изпълнителите на здравни услуги. Механизмите за договаряне 
ясно определят отношенията между последните и създават икономическа мотивация 
за изпълнение на поетите от тях ангажименти. Но договарянето не бива да се 
разглежда като инструмент само за целите на здравеопазната система. На 
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практика то е част от един широкомащабен процес на промени в обществото и в 
много сфери на обществената политика.  

91. Енчев Н., П.Петров, Избор на стратегии за измерване на качеството в 
здравеопазването, МЕДИКЪЛ МАГАЗИН бр.8, 2017. 

     Събирането, анализирането, синтезирането и разпространението на информация 
са в основата на подобряването на качеството на болничните услуги. Но не по-малко 
важно е и създаването на механизми, които да гарантират прилагането на 
наличните данни в практическата работа на лечебните заведения. Подобни 
механизми обикновено се определят като стратегии за осигуряване на качеството, 
макар да се използват и други инструменти, каквито според Иванова Т., Димова А., 
Гарева Г. са системите за управление на качеството по моделите ISO 2001:2008, 
European Foundation for Quality Management (EFQM), Цикъла на Deming: Plan-Do-
Check-Act. Тук е необходимо да се уточни какво да се разбира под 
понятието„качество“ на здравната услуга. Синтезирайки най-доброто от всички 
определения като например тези направени от Donabedian Ab., отMaxwel R. , от 
Blomhoj G.,и от Black N., може да се каче, че качеството е такава съвкупност от 
същностни характеристики на болничната услуга, която удовлетворява очакванията 
на нейния потребител. 

92. Ирмов, В., Петров П., Енчев, Н., Съвременни данни за честотата на карцинома 
на маточната шийка в България и света, МЕДИКЪЛ МАГАЗИН бр.8, 2017, 62-66.
  

     Ракът на маточната шийка е едно от най-честите злокачествени заболявания при 
жената и съставлява около 1/3 от случаите на генитални карциноми. 
Епидемиологичнитехарактеристики, липсата на ефективни скринингови програми, 
комплексната етиология, неспецифичната клинична картина, честото за България 
късно диагностициране свързано с ниска преживяемост, дори след потенциално 
радикално хирургично лечение, незадоволителния отговор на лъче- и химиотерапия, 
определят цервикалния карцином като значим медикосоциален проблем. По данни на 
Националния раков регистър за 2014г. ракът на маточната чийка заема 7,5 % дял от 
всички онкологични заболявания при жената и се нарежда на второ място по 
честота след рака на млечната жлеза. Същата година в страната има регистрирани 
1081 болни жени. 

93. Ирмов, В., Петров П., Енчев, Н., Патогенеза, патоморфология и клиника на 
карцинома коли утери, МЕДИКЪЛ МАГАЗИН бр.8, 2017, 58-62 

     Карциномът се развива на базата на предшестваща го дисплазия на маточната 
шийка, но има описани случаи и за възникването му de novo. Рискови фактори са рано 
начало на половия живот, многото сексуални партньори (промискуитет), полово 
предавани болести, орални контрацептиви, тютюнопушене, отслабен имунитет. 
Микроинвазивният карцином може да има следните форми: екзофитна – папиларна 
маса; ендофитна (инфилтративна); улцеративна – обикновено единична язва. 
Локализацията може да бъде както в portio vaginalis colli uteri – екзоцервикса 
(екзоцервикални тумори), така и в цервикалния канал (ендоцервикални). В началото 
клинични оплаквания липсват или са неспецифични. Това обуславя голямото значение 
на профилактичните прегледи и цитонамазката за ранното откриване и лечение на 
карцинома на маточната шийка. Първите симптоми обикновено се проявяват едва с 
напредване на заболяването. 



26 
 

94. Енчев, Н., Петров П.,  Качество на болничните услуги, МЕДИКЪЛ МАГАЗИН 
бр.10, 2017. 

     Качеството на болничните услуги според Попов М. е изключително сложна 
дейност – от една страна поради сложността на техния обект и предмет, а от 
друга– поради бързия информационно- технологичен и практически напредък на 
медицината. В Европейското болнично пространство са на лице две съществени 
причини, които императивно налагат сериозно внимание към проблема „качество на 
болничните услуги“. Едната причина се състои в самата природа на болничните 
услуги. Продуктът, който се създава в сферата на болничната помощ може да бъде 
само с определено необходимо качество. В болничната дейност не може да има 
бракувани продукти и услуги, които да подлежат на преработване. Болничен продукт 
или услуга с ниско качество е съдбоносен(а) за пациента. Ето защо от дълбока 
древност, подчертава Иванов Л., високото качество на дейността на лекаря (а така 
и на всички специалисти, които практикуват медицина) е предмет както на морални 
задължения, така и на законови разпореждания, контролирани от държавната 
администрация. Другата причина е нарасналата култура и взискателност на 
гражданите. Те все повече се превръщат от обекти на болнични грижи в партньор на 
болничните специалисти. Гражданинът плаща здравноосигурителни вноски и данъци 
и има право да получава срещу тях болнична помощ в определен обем и с високо 
качество, на което той е оценител. Към тези две причини може да се прибави и 
трета, която произтича от реформата на здравеопазването в европейските страни. 
Saltman R.и Figueras J., считат че последната има няколко аспекта и един от тях е 
фокусирането към потребителя на болнична помощ, независимо от това, до колко 
той е взискателен. Задължение на съвременната европейска болница е да му осигури 
възможната най-добра болнична услуга. Качествените характеристики на тази 
услуга е онова, което гражданинът- пациент трябва да получи в резултат на 
здравната реформа.  

95. Енчев, Н., Петров П.,Инвестиционният демарш в болничните заведения – 
стратегическо условие за подобряване и устойчиво развитие на качеството на 
болничните услуги, МЕДИКЪЛ МАГАЗИН бр.10, 2017.  

     Един от ключовите аспекти на технологичните промени и общия растеж в 
здравеопазването се състои в натрупването на капитал в публичните и частните 
лечебни заведения за болнична помощ. Организацията на съвременния болничен сектор 
и видовете услуги, предлагани от него се подкрепят, но в същото време те се 
ограничават от наличната капиталова инфраструктура. Ето защо размера и вида на 
инвестициите в болничния сектор ще оказват определящо влияние върху структурата 
на бъдещите възможности за предлагане на болнични услуги. Една от ключовите цели 
на провежданата у нас реформа се състои в преструктуриране на старата 
йерархична система, дерегулация и контрол върху разходите и технологиите, т.е. цел, 
която е тясно свързана с разпределението на капитала и оползотворяването на 
технологиите. Идеята за развитие и заздравяване на устоите на алтернативи на 
болничните услуги, които са тези от обхват на първичната и специализираната 
извънболнична помощ и по-доброто им оползотворяване и координиране с наличните 
средства сега е изключително популярна сред здравните стратези. 

96. Стефанов Т., Петров П., Енчев Н., Алгоритъм на поведение при лечението на 
спонтанен пневмоторакс, МЕДИКЪЛ МАГАЗИН бр. 11, 2017. 
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     Съществуват различни подходи и възможности за лечение на спонтанни 
пневмоторакс (СП), който се подразделя на първичен и вторичен. Поради липса на 
големи рандомизирани проучвания може да се направят само общи препоръки. 
Британската Торакална Асоцияция /BTS/ и Американския колеж по гръдна хирургия 
/ACCP/ публикуваха консенсусни доклади за поведение и лечение на пневмоторакса, 
като BTS предпочита консервативния подход. 

97. Стефанов Т., Петров П., Енчев Н., Методи за извършване на плевродеза, 
МЕДИКЪЛ МАГАЗИН бр.11, 2017. 

     Ретроспективно анализирахме клиничния ход при 907 болни с плеврални изливи зa 
периода януари 2004–декември 2013 г. От тях 71 имаха и перикарден излив. Болните 
бяха 516 мъже и 391 жени на възраст от 19 до 88 г. Проведохме общо 956 
торакоскопски плевродези, от които 49 (4%) извършихме двустранно, на два етапа, а 
при 71 (5%) болни направихме допълнително фенестрация на перикарда поради 
съпътстващ излив в него. В 105 (11%) случая използвахме комбинацията от аргон-
плазмена коагулация на плеврата и лаваж с Браунол.  

98. Т. Стефанов, Петров П., Тодоров Б., Мястото на VATS при лечението на 
спонтанен пневмоторакс, ЮБИЛЕЙНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА 
КОНФЕРЕНЦИЯ„БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ 

     При пръв инцидент на спонтанен пневмоторакс са препоръчвани крайно различни 
лечебни тактики – от третиране само с покой до едномоментна двустранна 
торакотомия. По повод на спонтанен пневмоторакс за периода от януари 2000 г. до 
януари 2009 г. в Клиниката по гръдна хирургия са лекувани общо 229 болни. На 
торакоскопска интервенция подложихме 96 (42%) болни, като извършихме общо 110 
операции. При шест болни (5%) извършихме само плевректомия, вкл. на един болен с 
рецидив. Плевролиза с плевректомия проведохме при 17 болни (16%). Направихме общо 
46 краеви резекции на белия дроб.  

99. Т. Стефанов, Петров П., Тодоров Б., Оперативно лечение на спонтанен 
пневмоторакс., ЮБИЛЕЙНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 
,БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ‘ 

     Средната продължителност на торакоскопската степлеррезекция с апикална 
плевректомия през последните две години бе 54.1 ± 14,5 минути.  Средният престой 
на плевралния дрен при нашите болни бе 3.5 дни (от 2 до 10 дни). Ранен рецидив 
получихме при двама болни в рамките на първия следоперативен месец. Късен рецидив 
(3 до 48 месеца след операцията) наблюдавахме при пет болни (4,6%). Въздушна 
фистула наблюдавахме при 11 болни (10%). За най-резултатна техника смятаме 
ендоскопската степлеррезекция на булозно изменен белодробен паренхим, допълнена 
от апикална плевректомия. Отличните резултати, постигани с този метод, 
оправдават по-високите разходи за консумативи.  

100. Енчев, Н., Петров П.,  Проучване и анализ на моделите за управление на 
качеството в болничната помощ, сборник с доклади на ЮБИЛЕЙНА 
МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ 

     Съгласно подробната информация, почерпена от авторитетни литературни 
източници  и  превъзходния EFQM модел за управлението на качеството на здравните 
услуги се основава на 9 критерия, от които 5 са „предпоставки – средства” и 4 – 
„резултати”.Всеки от тях има определение, което точно обяснява неговото значение 
и оценъчни точки, отразяващи степента на достигнатото (изпълнението му).  
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101. Енчев, Н., Петров П.,  Управление на качеството на болничните услуги по 
ISO 9001:2008 като интегрална част от серията International Organization 
Standartization, Quality Management of Hospital Services Under ISO 9001:2008 as an 
Integral Part of the International Organization Standartization, сборник с доклади на 
ЮБИЛЕЙНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ„БЪЛГАРИЯ НА 
РЕГИОНИТЕ 

     По литературни данни в световната практика за управление на качеството в 
различните отрасли на човешката дейност, в това число и в сферата на 
медицинската помощ, най-често се използват следните четири модела: стандартите 
от серията International Organization for Standartization (ISO), превъзходният модел на 
Европейската фондация за управ- ление на качеството (EFQM – excellence model), 
цикълът на Deming Plan-Do-Check-Act (PDCA) и акредитацията. 

102. Ирмов, В. П.Петров, Честота на профилактичните гинекологични прегледи 
при българските жени, Сборник с доклади от конференция на ВУАРР 2017 

     Задължителен преглед при акушер-гинеколог и изследване за рак на шийката на 
матката стават част от профилактичния пакет на здравната каса догодина, 
предвиждат промени в наредбата за профилактичните прегледи и 
диспансеризацията. Въвежда се задължителен преглед от акушер-гинеколог с 
гинекологичен статус и изследване на цитонамазка за всички жени на 30-годишна 
възраст, предвиждат промените. След този първоначален преглед наблюдението ще 
се провежда ежегодно, а след две последователни негативни цитонамазки - веднъж 
на 3 години. Ежегодно в обхвата на профилактиката ще се включват жените на 30-
годишна възраст, което ще позволи във времето да се постигне максимален обхват на 
възрастовата категория над 30 години.  

103. Ирмов, В. П.Петров, Място на цитонамазката в профилактиката на рака на 
маточната шийка, Сборник с доклади от конференция на ВУАРР 2017 

     Цитонамазката (PAP test) e метод на изследване за скрининг и профилактика на 
рака на шийката на матката. Тестът е разработен през 1928 г. от патолога 
Джордж Папаниколау. Благодаренеие на въвеждането на профилактичната 
цитонамазката ракът на шийката на матката значително намаля в развитите 
страни.При изследването се вземат повърхностни клетки от шийката на матката и 
се изследват под микроскоп за предракови промени. 

104. Ирмов, В., Пачеджиев, А. П.Петров, Половопредавани болести – история, 
водове, разпространение, епидемиология, Ново знание, 2017 Юбилеен брой по 
случай 25 години ВУАРР.  

     Болести, предавани по полов път (БПП) или Сексуално предавани болести (СПБ) се 
предават между партньорите посредством някаква форма на сексуална активност, 
най-често при вагинален, орален или анален секс. В по-старата литература, тези 
заболявания се наричат венерически болести или срамни болести, но през последните 
години се предпочита терминът сексуално предавани инфекции, който носи по-широк 
смисъл – болните лица могат да бъдат заразени и могат да заразяват други без да 
проявяват симптоми на заболяване. Също така, някои от инфекциите може да се 
разпространяват чрез използвани медицински игли, както и при раждане или кърмене. 

105. Ирмов, В., Пачеджиев, А. П.Петров, Запознатост на българските жени с 
рисковете за заболяване от карцином на маточната шийка, Ново знание, 2017 
Юбилеен брой по случай 25 години ВУАРР. 
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     Ракът на маточната шийка е едно от водещите по честота и смъртност 
онкологични заболявания при жената, а в същото време колкото и парадоксално да 
звучи то е едно от най-лесно предотвратимите и позволяващи ранна диагностика. 
Това ни кара да насочим усилията си по решаването на проблема в две основни 
направления. Първото е развитието на клиничните методи – оперативни и 
терапевтични насочени към ликвидиране на процеса и пълно излекуване на 
пациентката. Второто и не по-малко важно е масовият скрининг на промените на 
маточната шийка и ранната диагноза в етап още на предракови промени.  

106. Ирмов, В., Пачеджиев, А. П.Петров, Отношение на българките към симптома 
извънменструално генитално кървене, Ново знание, 2017 Юбилеен брой по случай 
25 години ВУАРР.  

     С повишаване на образоваността на жените се повишава и относителният дял на 
тези, които свързват появата на извънменструалното генитално кървене с риска от 
неопластично заболяване. Близо една четвърт от жените при получено 
извънменструално генитално кървене не са предприемали никакви мерки, а са изчакали 
за да видят дали няма да спре само. Най-голяма част от анкетираните са провели 
само два профилактични гинекологични прегледа през последните пет години. 

107. Ирмов, В., Пачеджиев, А. П.Петров, Честота на общо профилактичните 
прегледи при българските жени, Ново знание, 2017 Юбилеен брой по случай 25 
години ВУАРР.  

     По-голяма част от анкетираните имат нагласата че трябва да провеждат 
профилактичен гинекологичен преглед един път годишно. Основен фактор, оказващ 
влияние върху честотата на вземане на цитонамазки според нашето проучване е 
социалния статус на анкетираните. Най-много от анкетираните са на мнение, че би 
трябвало да си правят цитонамазка един път годишно. 

108. П.Петров,Съвременни контрацептивни методи , Съвременна медицинска 
наука бр.1/2017, 25-34  

     Таблетките за контрацепция са сред най-често предписваните медикаменти. 
Съвременните контрацептиви съдържат два хормона- синтетичен прогестин и 
естроген („комбинирани таблетки”). Тези таблетки (често наричани „хапчето”) са 
много ефикасни в предпазването от нежелана бременност, когато се приемат 
правилно по едно и също време на деня. Ефективността е повече от 99% при правилна 
употреба. Тяхната дозировка не се повлиява от половия акт. Таблетките са безопасни 
за повечето жени; но при някои кардиологични и тежки хронични състояния и при 
жени на възраст над 35, които са активни пушачи, този метод на предпазване не е 
препоръчителен. Ако желаеш да получиш информация относно достъпността или 
състава на хормоналните контрацептиви, най-добрият източник е гинеколог или 
личния ти лекар, но също така може да потърсиш и в интернет за сайтове с подобно 
съдържание. 

109. П.Петров, Миома на матката, Съвременна медицинска наука бр.1/2017,49-52 

     Миомата е доброкачествен тумор, който произхожда от гладката мускулна 
тъкан на матката (миометриума). Среща се най-често при жени на възраст между 
35 и 45 години. Тя е най-честият тумор на тялото на матката. Наблюдава се по-
често при нераждали жени. Миомата на матката засяга 1/4 от жените преминали 
едва 30-годишна възраст. С възрастта, нараства броят на заболелите: повече от 
50% от всички гинекологични операции по света са на миоми. Причината за миома все 
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още не се знае. Има няколко теории, но нито една от тях не е заключаваща. Знае се, че 
миомата е хормонозависим тумор, чийто растеж се стимулира от естрогените. Тези 
хормони обаче не са отговорни за възникването на тумора. Също се предполага, че 
има генетични произходи. Рискови фактори свързани с миома на матката са възраст, 
генетичната предразположеност, етнически произход, тегло и хранителни навици. 
Фактори, евентуално свързани с растежа на миома са: естроген, прогестерон, 
хормони за растеж, генетични промени и клетки, които не попадат на правилно 
място в тялото преди раждане. 

110. П.Петров, Още за най-честите сексуално трансмисивни инфекции, 
Съвременна медицинска наука бр.1/2017,56-62  

     Трихомониазата е инфекция, която се среща както при жените, така и при 
мъжете. Заразяването най-често става при полов контакт - от партньор, 
преносител на инфекцията или по индиректен начин - при неспазване на добра лична 
хигиена и използване на кърпи или принадлежности на заразен. Често се среща и 
едновременно носителство на други причинители на сексуално-трансмисивни 
заболявания: хламидии, микоплазми, гонококи и др. Обикновено при жените 
заболяването се проявява с жълтеникаво вагинално течение. Развива се възпаление на 
влагалището, на шийката на матката, както и на Бартолиновите жлези. 

111. П.Петров, Полово предавани болести – история, видове, разпространение, 
епидемиология, Съвременна медицинска наука бр.1/2017,62-67  

     Терминът "сексуално предавани инфекции" (СПИ) се използва от сравнително 
неотдавна за обозначаване на група заразни заболявания, причинявани от различни 
микроорганизми (бактерии, вируси, гъбички) и имащи различни клинични прояви и 
здравни последици. Общото за групата, която включва над 20 болести, е предаването 
им по полов път. Някои от тях като сифилис, хепатит В и СПИН могат да се 
предават и по кръвен и "вертикален" път (от майка на детето й вътреутробно или по 
време на раждането), но основният начин за запазване на причинителите на СПИ е 
предаването на заразата от инфектиран на здрав човек чрез сексуален контакт. 
Ефективността на половия път на предаване за просъществуване на причинителите 
на СПИ се подчертава от факта, че повечето от тях съпътствуват човечеството 
от векове. 

112. Т. Стафанов, П.Петров, Здравни реформи – трудности и рискове, Сборник 
доклади, Научна конференция за студенти, докторанти и млади учени 27.06.2017 

     Анализът на дейността на системата за медицинска помощ показва 
недостатъчна координираност между звената и . Решаващ фактор за успешната 
реализация на здравната реформа е обучението на ръководните кадри на различни 
равнища на здравната система. Политиката трябва да бъде насочена към 
възстановяването на системата и традициите на училищното здравеопазване. Това е 
основен фактор за успешно реализиране на задачите за промоция , профилактика и 
превенция на детското здраве , което е приоритетно за нацията. Различния по време 
старт на реформата в доболничната и болничната помощ доведе до диспропорции 
във финансирането на системата като цяло , което създаде напрежение сред 
пациентите и медицинския персонал. Все още съществуват диспропорции на 
структури , болнични легла и персонал от различните региони на страната. 
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113. Т.Стафанов, П.Петров, Основни функции на здравния мениджър, Сборник 
доклади, Научна конференция за студенти, докторанти и млади учени 27.06.2017 

     Здравният мениджмънт е процес на целенасочено въздействие за осигуряване на 
ефективното функциониране на здравната система, съгласуваност на всички 
подсистеми и процеси, протичащи в нея за намаляване на ентропията чрез планиране, 
управление, регулиране и контрол с цел  постигане на пълно задоволяване на здравните 
потребности на населението при наличните ресурси и в конкретната среда. 

114. Н.Енчев, П.Петров, Анализ на бърнаут синдрома сред лекари в хирургични 
звена, СМН бр. 2, 2017, 21-28. 

     Факторите оказващи влияние върху нивата на тревожност са условия на живот 
(качество, сигурност, удоволствие), условията на труд (мотивация, сигурност, 
удовлетворение), организация на работния процес, психологическият климат и др. Цел 
на изследването е да определи нивото на Бърн аут синдромът сред работещите в 
хирургически сектори в отделни здравни организации. Използвани е 
стандартизираният тест на Кристина Маслах за оценка на емоционално изтощение, 
деперсонализация и личностни постижения (МВІ). Изследваните лица са разпределени 
в три степени на професионално изчерпване – лека, средна и тежка. За анализ на 
данните се прилага корелационен анализ. MBI е въпросник, който се попълва 
индивидуално от изследваните лица и оценява тежестта на последиците от 
емоционално изтощение и понижаване на собствените постижение. MBI се състои 
от 22 въпроса, които като резултат разпознават и дефинират три отделни 
компонента.  

115. В.Ирмов, П.Петров, Информираност на българските жени по отношение 
начините за профилактика на инфекциозните заболявания предавани по полов 
път, Детски и инфекциозни болести, бр.2, 2017, 35. 

     При българките броят на жените, заявили, че са запознати в детайли как да се 
предпазват от инфекциозни болести, предавани по полов път, е недостатъчно висок. 
Едва 1/4 от всички участнички в проучването са добре запознати с методите и 
начините за предпазване от полово предавани инфекциозни болести. С повишаване на 
образоваността на анкетираните се увеличава и относителният дял на жените, 
съобщили, че познават в детайли начините и средствата за профилактика на 
инфекциозни болести, предавани по полов път. Установихме влияние на възрастта на 
анкетираните върху запознатостта им с методите за профилактика на полово 
предавани инфекциозни болести. Наличието на инфекциозни заболявания в 
предходната анамнеза на анкетираните също влияе върху познанията им по 
отношение профилактиката на инфекциозните болести, предавани по полов път. 

116. Енчев Н. П.Петров, Определянето на приоритетни здравни услуги – 
стратегически механизъм за рационално разпределение на средствата за тяхното 
финансиране, СЪВРЕМЕННА МЕДИЦИНСКА НАУКА бр. 2, 2017, 3-11.  

     Разпределението на средствата за финансиране на болничните услуги е избор 
между конкретни нужди, отразяващи тяхната относителна приоритетност при 
диагностиката и лечението на различни заболявания. Най-често този избор се прави 
имплицитно от лекариспециалисти чрез порциониране на услугите посредством 
съставяне на задължителни пакети „болнични услуги“ включващи алгоритми за 
болнична диагностика, лечение и рехабилитация на масово разпространени социално 
значими заболявания. Новото свързано с тази тема, е нарастващият интерес, както 
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от страна на политиците, така и от страна на гражданите, който интерес се 
изразява в настояване за яснота и прозрачност. Дебатът за механизма при 
определянето на приоритетни болнични услуги добива по-значими измерения с 
повдигането на фундаменталния въпрос, касаещ бъдещия обхват на финансираните 
от публичен източник болнични услуги. Няма съмнение, че такъв дебат е особено 
необходим в условията на недости на средства за универсално покритие на 
всестранните болнични потребности. 

117. Енчев Н. П.Петров, Проблеми, свързани с договарянето на здравни 
(болнични) услуги, СЪВРЕМЕННА МЕДИЦИНСКА НАУКА бр. 2, 2017, 28-32. 

     Проблемите, свързани с договарянето на здравни услуги у нас се дължат главно на 
различията във финансирането на техните изпълнители и произтичащите от това 
различия във вида и съдържанието на договорите. Пъстротата на финансирането на 
изпълнителите на здравни услуги обхваща целия лечебен сектор на здравната система 
в повечето европейски страни. Преходът към по-усъвършенствани модели на 
договаряне, каквото е например договарянето, основано на диагностично-свързани 
групи (DRG) за болнични услуги и на амбулаторно-пациентни групи (APG) за 
извънболнични услуги се препятства от факта, че все още информацията, необходима 
за провеждане на ефективна политика за финансиране на здравните услуги е непълна. 

 118. Ирмов В., П.Петров, Фактори на качеството на болничната услуга, СМН бр. 
3, 2017.  

     В медицината и здравеопазването, вече се приема като аксиома, че "качеството" 
има най-голямо значение за потребителската стойност на медицинската помощ и 
чрез нея оказва най-силно влияние върху здравните резултати. Това е причина 
"качеството" да бъде в центъра на вниманието на производителите и купувачите на 
медицинска помощ, здравните мениджъри и на хората. Напоследък със "създаването 
на пазар на медицинската помощ", качеството придобива и ново значение, като се 
превръща в основно маркетингово средство. С него производителите на медицинска 
помощ и здравните мениджъри могат да въздействат върху потенциалните клиенти, 
като насочат техния избор към определени извършители – общопрактикуващи лекари, 
лекари-консултанти, болнични отделения, лечебни заведения. 

119. Ирмов, В. П.Петров, Управление на качеството на болничните услуги по 
Превъзходния модел на European Foundation for Quality Management, СМН бр. 3, 
2017  

     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. 

120. Ирмов, В. П.Петров, Съвременни диагноза, диференциална диагноза и 
лечение при карцинома на маточната шийка, СМН бр. 3, 2017.  

     Диагнозата рак на маточната шийка се поставя на базата на резултатите от 
редица изследвания, като: гинекологичен преглед, цитологично изследване, сепарирано 
абразио, колпоскопия, проба с луголов разтвор, трансвагинален ултразвук и др. В 
диференциално диагностичен план ракът на маточната шийка трябва да се 
разграничи от доброкачествени цервикални тумори, кондиломи, туберкулоза на 
маточната шийка, цервицит, ендометриален карцином, тазова възпалителна болест 
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и др., както и всички заболявания, при които се откриват неправилни менструални 
кръвотечения. Лечението на рака на шийката е подобно на лечението на останалите 
злокачествени тумори, и тук терапията трябва да се извършва с повишено внимание 
от екип от специалисти! Изборът на терапия зависи от размера на тумора, стадия 
на заболяването, взаимозависимостта му и степента на диференциация. Влияние 
оказват още и други фактори, като възраст на пациентката и общо здравословно 
състояние, както и желанието на жената за бъдеща бременност(при нераждали 
пациентки в ранен стадий) . 

121. Ирмов, В. П.Петров, Съвременни концепции за профилактика на карцинома 
на маточната шийка, СМН бр. 3, 2017. 

     Най-много от анкетираните са на мнение, че би трябвало да си правят 
цитонамазка един път годишно. Най-голям процент от анкетираните отговарят, че 
провеждат средно един общопрофилактичен преглед годишно. Най-голям дял от 
познанията си по отношение профилактиката на рака на маточната шийка 
анкетираните са придобили от интернет. 

122. Ирмов, В. П.Петров, Поведение и лечение при предракови и ракови промени 
в маточната шийка, СМН бр. 3, 2017.  

     Според най-голямата част от анкетираните жени водещ фактор в лечението на 
цервикалния карцином 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.  По-голямата част от 
българските жени са напълно незапознати с предимствата и недостатъците на 
възможните методи за лечение на карцином на маточната шийка. Според повечето 
от тях единственото правилно лечение на рак на маточната шийка на заболяването е 
53 от 65 оперативното. Водеща роля по отношение придобиване на познания от 
пациентките за предимствата и недостатъците на методите на лечение на рака на 
маточната шийка има специалистът гинеколог. 

123.Димитров И., Петров П., Групите в организацията и организационната 
комуникация, Книга с резюмета на доклади от Международна научно-
практическа конференция БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ‘2018, ISBN 978-619-203-
231-9 

Реалната група се образува за постигане на общи цели, за обединяване на усилията, 
необходими в съвместната дейност. За да стане реална група, общността от хора 
трябва да има и да осъзнава общата цел на дейността, да разполага с необходимите 
за груповата дейност знания и умения и да реализира групово единство. В реалната 
група по необходимост протичат процеси на общуване, с помощта на които стават 
възможни груповите решения, оценки, мнения и „общ език", волевата и емоционална 
еднопосочност на членовете й. 

124.Димитров И., Петров П., Елементи на невербалната комуникация, Книга с 
резюмета на доклади от Международна научно-практическа конференция 
БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ‘2018, ISBN 978-619-203-231-9 

Основни елементи в невербалната комуникация са движения, поза, жестове, 
разстояние, докосване, вербално следване, интонация и сила на гласа, външен вид. 
Разстоянието между разговарящите има голямо значение. Оптимално е 
разстоянието, при което и двамата се чувстват достатъчно безопасно и 
комфортно. Комуникацията чрез допир е друга модалност на невербалното общуване, 
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която в известен смисъл заема междинно положение между физическото и 
психологическото внимание. Не на последно място сред невербалните компоненти на 
поведение са интонацията и силата на гласа, тъй като те придобиват особено 
значение на смислообразуващите елементи в контекста на съдържанието на 
речевото изказване. 

125.Димитров И., Петров П., Ирмов В., Организационно развитие – моделът 
“организационен конус”, Книга с резюмета на доклади от Международна научно-
практическа конференция БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ‘2018, ISBN 978-619-203-
231-9 

Един от най-актуалните модели на организационното развитие се нарича 
“организационен конус”. Шведският мениджмънт консултант Bo Gyllenpalm създава 
т.нар. ”организационен конус”, който представлява модел за представяне и разбиране 
на връзките и взаимоотношенията в организациите. Този модел се приема за 
сигнификативен за нова контрибуция за разбиране на организационните връзки. В 
настоящия труд се разглеждат основните компоненти, включени в него. 

126.Димитров И., Петров П., Фотев Пл., Основни фактори, оказващи влияние 
върху комуникацията в здравното заведение , Книга с резюмета на доклади от 
Международна научно-практическа конференция БЪЛГАРИЯ НА 
РЕГИОНИТЕ‘2018, ISBN 978-619-203-231-9 

При работещите в частни здравни заведения процентът на намиращите 
сплотеността в колектива, в който работят, за добра е значително по-висок 
(36,68%) от същия при работещите в държавни здравни заведения. При медиците, 
работещи в колектив с численост под двадесет души, процентът на намиращите 
сплотеността в колектива, в който работят, за добра (51,26%) е по-висок в 
сравнение със същия (15,76%) при медиците, работещи в по-многочислени колективи. 
Само малко повече от една трета от участниците в проучването са на мнение, че 
микроклиматът в колектива, в който работят, е на достатъчно добро ниво. В 
групата на работещите в държавни здравни заведения процентът на намиращите 
микроклимата вътре в колектива си за добър е сравнително по-нисък от същия при 
работещите в частни здравни заведения. Най-често предмет на разговорите между 
медиците на работното им място е самата работа. По-голямата част от 
участниците в нашето проучване са на мнение, че началникът им не залага 
достатъчно на методите на комуникация в работата си. При анкетираните със 
средно образование е най-голям процентът на тези, според които ръководителят им 
прилага добре комуникацията в отношенията с колегите си. 

127.Димитров И., Петров П., Проучване на връзката между добрата комуникация 
в здравните заведения с качеството на предлаганата здравна услуга и имиджа на 
здравното заведение, Книга с резюмета на доклади от Международна научно-
практическа конференция БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ‘2018, ISBN 978-619-203-
231-9 

Повече от половината от анкетираните са на мнение, че добрата комуникация 
между здравните работници влияние върху нивото и качеството на предлаганата 
здравна услуга. При анкетираните лекари преобладават мненията, че нивото на 
комуникацията на работното място е от значение за качеството на предлаганата 
услуга. С повишаване на образованието на анкетираните се повишава и 
относителният дял на тези, които мислят, че добрата комуникация между персонала 
в здравните заведение е от значение за качеството на предлаганата медицинска 
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услуга. При медиците, сменяли по-често работното си място, е по-висок и процентът 
на тези, които намират комуникацията на работното си място за недостатъчно 
ефективна. Според повече от половината от анкетираните нивото на комуникация с 
колегите им се отразява върху имиджа на здравното заведение, в което работят. С 
увеличаване на трудовото възнаграждение (над 1000 лв.) медиците, отдаващи 
приоритетно значение на добрата комуникация за имиджа на колектива, стават най-
много. При медиците, работещи в колектив с численост под двадесет души, 
процентът на отдаващи значение на комуникацията с колегите върху имиджа на 
заведението е по-висок в сравнение със същия при медиците, работещи в по-
многочислени колективи. Според почти половината от всички участници в 
проучването добрите отношения и добрата комуникация между здравните 
работници, работещи в едно здравно заведение, са от съществено значение за 
отношението на пациентите към същото. 

128.Ирмов В., Петров П., Стефанова П., Стефанов Т., Отношение на съвременните 
жени към профилактиката на карцинома на маточната шийка, Книга с резюмета 
на доклади от Международна научно-практическа конференция БЪЛГАРИЯ НА 
РЕГИОНИТЕ‘2018, ISBN 978-619-203-231-9 

Най-голяма част от участничките в нашето проучване биха отделили до двадесет 
лева годишно за профилактика на рака на маточната шийка (РМШ). Най-голям е 
процентът на жените, които са на мнение, че профилактиката трябва да е 
безплатна след като са здравно осигурени. Най много от анкетираните са готови да 
отделят до един ден годишно за профилактика на РМШ, следвани от жените, които 
са на мнение, че само няколко часа годишно са достатъчни. При възрастовата група 
до 25 години е най-голям процентът на анкетираните, които считат че не е 
необходимо да отделят никакво време за профилактика на рака на маточната шийка. 
В групата на най-ниско образованите жени в сравнение с останалите групи 
преобладават дяловете на тези, които са на мнение, че не е необходимо да отделят 
никакво време за профилактика или нямат мнение по въпроса. Същите намаляват 
значително при по-образованите жени със средно и висше образование. 

129.Ирмов В., Петров П., Енчев Н., Анализ на моделите за управление на 
качеството в болничната помощ, Книга с резюмета на доклади от Международна 
научно-практическа конференция БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ‘2018, ISBN 978-
619-203-231-9 

В основата на избор на модел за организация и управление на качеството поставихме 
аксиоматичното правило, че производството на болнични услуги се осъществява от 
медицински и други специалисти (лекари, медицински сестри, акушерки, 
рехабилитатори, лаборанти и др.), т.е. във всички при тяхното производство 
решаващ е човешкият капитал. 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 субстрат е 
човешкият капитал и притежаваният от него интелектуален капацитет. Поради 
това управлението на качеството на болничните услуги в последна сметка винаги е 
въздействие и управление на хора, а не на вещи. 

130.Ирмов В., Петров П., Енчев Н., Управление на качеството на болничните 
услуги по ISO 9001:2008 като интегрална част от серията International 
Organization Standartization, Книга с резюмета на доклади от Международна 
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научно-практическа конференция БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ‘2018, ISBN 978-
619-203-231-9 

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. 

131.Ирмов В., Стоилов В., Петров П., Стефанов Т., Съвременни концепции за 
етиологията и клиниката на Синдрома на поликистозните яйчници, Книга с 
резюмета на доклади от Международна научно-практическа конференция 
БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ‘2018, ISBN 978-619-203-231-9 

Синдромът на поликистозните яйчници (СПКЯ) или още поликистозен овариален 
синдром, хиперандрогенна хронична ановулация, хиперандрогения овариалис, 
склерополикистозни яйчници и др. е едно от най-честите разстройства в 
ендокринологичната практика и по данни на СЗО най-разпространеното ендокринно 
заболяване при жени в репродуктивна вазраст. По същество СПКЯ е комплекс от 
хормонални разстройства, които  въздействат върху цялото тяло на жената и 
нейното здраве. За пръв път е описан през 1935 г. от Stein и Leventhal при жени със 
стерилитет, затлъстяване, окосмяване, аменорея и поликистозни яйчници. Затова 
състоянието е известно още като Синдром на Stein-Leventhal. Понятието 
хиперандрогения овариалис е по-широко, въпреки че в тесен смисъл се разбира синдром 
на поликистозните яйчници. 

132. Петров П., Спонтанни аборти и инсулинова резистентност, Сборник с 
доклади на Десети национален конгрес на Българската диабетна асоциация, 
Балчик 2016 

Като „повтарящи се” се означават  два и повече последователни спонтанни аборти. 
Това състояние е различно от инфертилитета (безплодие). Когато причината за 
абортите е неизвестна, всеки аборт изисква изясняване на срок на бременността,  в 
който е настъпил, за да се насочи двойката към най-подходящите изследвания, които 
да установят причината. След три и повече последователни спонтанни аборта е 
задължително провеждането на изчерпателни изследвания. Въпреки че 25% от всички 
бременности завършват със спонтанен аборт, по-малко от 5% от жените имат два 
последователни спонтанни аборта, 1%  три и повече последователни спонтанни 
аборта, двойките с репродуктивни неудачи биха имали полза от медицински 
изследвания и психологична подкрепа. 

133. Малинова М., Петров П., Кузманов Б., Фетални и майчини усложнения при 
бременни с диабет, Сборник с доклади на Десети национален конгрес на 
Българската диабетна асоциация, Балчик 2016 

Захарният диабет е метаболитно заболяване, при което има хипергликемия 
(повишена кръвна захар, която обаче не може да влезе в клетките и да се използва) 
поради относителен или абсолютен инсулинов дефицит – нарушения в секрецията 
и/или действието на инсулина. Честотата на захарния диабет нараства. Диабетът, 
диагностициран по време на бременността (гестационният диабет) е все по-често 
срещано усложнение. При 3-10% от бременностите се среща абнормна регулация на 
кръвнозахарното ниво. При повечето жени глюкозният толеранс се нормализира след 
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раждането, но те остават с повишен риск (30-60%) за развитие на захарен диабет в 
по-късна възраст. 

134.Петров П., Стоилов В., Терапевтично повлияване върху Синдрома на 
поликистозните яйчници с Иногинол и Ясмин, Сборник с доклади на Десети 
национален конгрес на Българската диабетна асоциация, Пампорово 2018 

Синдромът на поликистозните яйчници (СПЯ) е едно от най-честите ендокринни 
заболявания, засягащо жените в репродуктивна възраст.   Патофизиологичната 
основа  на заболяването е все още неясна. Предполага се комплексно участие на 
няколко фактора в генезата на заболяването, ключова роля в която заема 
инсулиновата резистентност. Метаболитният синдром е два пъти по-чест сред 
жените със синдром на поликистозните яйчници спрямо общата популация, а рискът 
от изява на захарен диабет тип 2 при тях е около 4 пъти по-висок. Клиничната 
картина на синдрома е вариабилна при отделните жени, като от асимптомна може 
да бъде с мултисистемна манифестация – дерматологична, гинекологична или 
метаболитна. 

135.Петров П., Стоилов В., Алтернативи в лечението на яйчниковата поликистоза, 
Сборник с доклади на Десети национален конгрес на Българската диабетна 
асоциация, Пампорово 2018 

Билколечението, както и всеки друг терапевтичен метод е процес на повлияване на 
патофизиологичните механизми довели до клиничните изяви на синдрома. Необходимо 
е нужното време , за да проработи този процес. Поликистозните яйчници подлежат 
на терапии като - хомеопатия, цветотерапия на Бах, скенар терапия и други 
алтернативни методи на лечение. 

136.Петров П., Фитоекстрактите, съвременна, безопасна и адекватна атернатива в 
лечението на цистита, Медикъл Магазин бр.12/2018 

Фитоекстрактите са първите познати на човечеството лечебни средства, въпреки 
това и до днес те не са заели полагащото им се място в терапевтичните алгоритми 
на много състояния, при които имат доказан ефект. Това се дължи най-вече на 
факта, че не всички фитоекстракти, които днес са на пазара са еднакви. За 
съжаление, днес все още липсват ясни критерии по отношение на лицензирането на 
тези препарати. Това, обаче, далеч не трябва да ни отказва от използването им, а да 
бъде причина да търсим и прилагаме тези от тях, които отговарят на 
общоприетите международни критерии за качество. 

137.Петров П., Място на фитопрепаратите в лечението на предменструален и 
преклимактеричен синдром, Медикъл Магазин бр.12/2018 

Статистиката показва, че 80% от жените във фертилна възраст са изпитвали поне 
един или повече симптоми на предменструален синдром (ПМС), като при между 3 и 8 
на сто синдромът протича в тежка форма, наречена ПДР – предменструално 
дисфорично разстройство. При жени, които приемат ОКС, може да се наблюдава и 
скрит предменструален синдром. При 5% от жените това ежемесечно състояние 
пречи и нарушава качеството на нормалния им живот. Нарушение на съотношението 
на естроген/прогестерон във втората фаза на менструалния цикъл се счита за 
основна причина за развитието на многообразието от симптоми на ПМС. 
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138.Петров П., Нови подходи в лечението на Синдрома на поликистозните 
яйчници, Медикъл Магазин бр.12/2018 

Синдромът на поликистозните яйчници (СПКЯ) , описан за първи път през 1935 г. от 
Stein и Leventhal е едно от най-често срещаните ендокринни нарушения, засягащи 
между 9% и 18% от жените в репродуктивната възраст и една от водещите причини 
за стерилитет. Въпреки широкото разпространение на синдрома, днес диагнозата 
често се пренебрегва. Неотдавнашно международно проучване показа, че близо 50% 
от жените със СПКЯ са били прегледани от средно трима здравни специалисти преди 
откриването на заболяването. Според същото проучване повече от една трета от 
пациентките са били диагностицирани в рамките на цели две години след изявата на 
първите симптоми. 

139. Димитров И., Петров П., ПАТОАНАТОМИЯ НА КАРЦИНОМА НА 
ЩИТОВИДНАТА ЖЛЕЗА, Съвременна медицинска наука бр.1/2018, 17-22 

Рисковите фактори за появата на рак на щитовидната жлеза са възли или други 
заболявания на щитовидната жлеза, роднина с рак на жлезата (за медуларните 
карциноми) и излагане на радиация. Най-честият симптом на рака на щитовидната 
жлеза е поява на безболезнена подутина в шията. В по-напреднал етап се появяват 
необяснима дрезгавина на гласа, затруднено дишане, преглъщане, подуване на 
шийните лимфни възли или болка във врата. 

140. Димитров И., Петров П., РАЗПРОСТРНЕНИЕ И ЧЕСТОТА НА 
КАРЦИНОМА НА ЩИТОВИДНАТА ЖЛЕЗА, Съвременна медицинска наука 
бр.1/2018,23-26 

Ракът на щитовидната е рядко злокачествено заболяване, засягащо тиреоидната 
жлеза – малка жлеза, разположена в областта на шията. Най-често карциномът на 
щитовидната жлеза е първичен тумор и много рядко – вторичен. За първи път е 
описан от Cortum в 1793 г. и до днес е обект на многобройни изследвания в т.ч. до 
установяването на генетично предаваем хромозомен алел, способстващ за развитие 
на заболяване при определени условия. Основните видовете рак на щитовидната 
жлеза са четири – папиларни, фоликуларни, анапластични и медуларни карциноми. 
Първите три вида произхождат от клетките на щитовидната жлеза, които 
произвеждат хормона тироксин. Смята се, че причина за тяхното развитие може да 
бъде радиоактивно облъчване, предшестващо с години появата на рака на 
щитовидната жлеза. Недостигът на йод също се смята като причинен фактор за 
тези видове рак. Медуларният карцином, за разлика от първите три вида, води 
началото си от калцитонин продуциращите С-клетки на щитовидната жлеза и е 
представител на невроендокринните неоплазми. 

141.Димитров И., Петров П., НАЙ-ЧЕСТИ КЛИНИЧНИ ИЗЯВИ ПРИ 
КАРЦИНОМА НА ЩИТОВИДНАТА ЖЛЕЗА, Съвременна медицинска наука 
бр.1/2018, 27-30 

Първият и често единствен симптом на рак на щитовидната жлеза е бучка сред 
тъканта на жлезата, в средата на шията. В по-голямата си част подобни бучки не са 
проява на рак на щитовидната жлеза, но всяка бучка задължително трябва да бъде 
прегледана и уточнена от специалист. Бучките, съмнителни за рак на щитовидната 
жлеза са обикновено безболезнени и твърди. Ако бучката предизвиква болка и е мека, 
вероятността тя да бъде ракова е малка. 
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142.Димитров И., Петров П.,    СЪВРЕМЕННИ ДИАГНОЗА И ДИФЕРЕНЦИАЛНА 

ДИАГНОЗА НА КАРЦИНОМА НА ЩИТОВИДНАТА ЖЛЕЗА, Съвременна медицинска 
наука бр.1/2018,30-32 

Диагностицирането на рака на щитовидната жлеза става на базата на физикален 
преглед и редица тестове и изследвания, най-важните от които са тиреоидният 
функционален тест и аспирационната цитология. Тиреоидният функционален тест 
измерва нивата на хормоните на щитовидната жлеза – тироксин и трийодтиронин. 
Високите нива са показателни са хипертиреоидизъм, ниските – за хипотиреоидизъм. 
Нормални нива на хормоните на фона на подутина в жлезата налагат провеждането 
на аспирационен тест. При него, с помощта на тънка игла, се взима проба от клетки 
от подутината за изследване под микроскоп. Това позволява откриването на 
злокачествени клетки, ако в жлезата има такива. В някои случаи може да се наложи 
и провеждането на допълнителни образни изследвания – ултразвуково, компютърна 
томография или ядреномагнитен резонанс. 

143. Димитров И., Петров П., МЕЖДУЛИЧНОСТНО ПОВЕДЕНИЕ НА РАБОТНОТО 
МЯСТО, Съвременна медицинска наука бр.1/2018,49-54 

Комуникацията между отделните индивиди е неотменна част от социума. Нещо 
повече, комуникацията заема съществена част от цялостната организационна 
култура. Комуникирайки, индивидите в организацията обменят не само информация, 
но и чувства, емоции, преживявания, което понякога представлява и фактор за 
нарушаване на междуличностната комуникация в системата на организационно 
поведение и е предпоставка за конфликт или създаване на конфликтна ситуация. 
Комуникацията е важен елемент от организационното поведение. 

144.Димитров И., Петров П., Съвременни методи за лечение на карцинома на 
щитовидната жлеза, Съвременна медицинска наука бр.2/2018,2-5 

Лечението на карцинома на щитовидната жлеза е комплексно. То включва 
провеждане на оперативна намеса, последващо йонизиращо или лъчелечение и 
доживотна заместителна хормонална терапия. Хирургичното лечение при карцинома 
на щитовидната жлеза е основно и задължително. Извършването на 
тиреоидектомия и лимфна дисекция се приема от повечето автори като метод на 
избор при лечението на рака на щитовидната жлеза. Счита се, че обемът на 
оперативната намеса върху щитовидната жлеза при карцином зависи главно от 
стадия на развитие на тумора и хистологичния му вид. Като към стадия на тумора 
трябва да се разбират и наличие или липса на близки и далечни метастази. По-малко 
значение се отдава на пола и възрастта на пациентите, както и на общото им 
състояние. При всички случаи на оперативна намеса върху щитовидната жлеза е 
задължително извършването на интраоперативен гефрир. 

145.Димитров И., Петров П., Постоперативно проследяване при пациенти с 
карцинома на щитовидната жлеза, Съвременна медицинска наука бр.2/2018, 5-9 

     След първата фаза на лечението – първичното третиране на раковото заболяване 
- операция и други последващи терапии - започва фазата на постоперативния 
контрол. Целта на този контрол е:своевременно откриване на рецидиви на тумора, 
установяване на съпътстващи заболявания и тяхното лекуване, да се помогне с 
проблемите, независимо дали са физически, психически или социални. Към това спада 
и рехабилитацията и възстановяване на трудоспособността . От съществено 
значение е да се предаде пълната информация за състоянието на пациента на 



40 
 

лекуващия лекар, който ще поеме наблюдението – епикриза, изследвания, понякога и 
лекарско писмо, патологоанатомичните изследвания на тумора, както и ехографски и 
други образни изследвания. 

146.Димитров И., Петров П., Прогноза и скрийнинг при пациенти с карцинома на 
щитовидната жлеза, Съвременна медицинска наука бр.2/2018,10-15 

Прогнозата зависи от вида на тумора и стадия на растеж. При диференцираните 
карциноми по-благоприятният вариант е папиларният, в сравнение с фоликуларния. 
10-годишната преживяемост достига до 70%. При недиференцираните карциноми 
прогнозата е лоша и повечето пациенти умират в рамките на две години. Важен 
показател при диспансерния контрол е серумното ниво на тиреоглобулина. Той се 
отделя от туморните клетки в кръвта. След тоталната тиреоидектомия 
стойностите му спадат до нулата. Измеримите стойности говорят за наличието на 
рецидив или метастази. Тогава се налага спиране на супресионното лечение и 
радиойоддиагностика за откриване на огнищата с последващи палиативни 
мероприятия (хирургично, радийод- или лъчелечение). 

147. Е. Йорданов, Л.Паунов, В. Узунова, П. Учиков, П. Петров, Т. Стефанов, 
Влияние на възрастта върху резултатите от хирургичното поведение при 
пациенти оперирани от колоректален карцином с чревна непроходимост, 
Съвременна медицинска наука бр.2/2018,15-23 

Колоректапният карцином (КРК) е най-често срещаният рак на органите на 
храносмилателната система у нас. Въпреки напредъка на медицината, 
профилактиката на копоректапен карцином и ранното откриване, все още 
съществуват случаи на колоректапен карцином, причинили илеус. Няма единно мнение 
no въпроса какъв вид операции /едноетапни или многоетапни/ са за предпочитане и 
каква е прогнозата при болни с копоректален карцином. Възрастта е един от 
факторите, влияещи вьрху резултатите от хирургичното поведение при пациенти, 
оперирани от копоректален карцином с чревна непроходимост. В проучването 
ползваме пациентите, оперирани във Втора хирургична клиника при УМБАЛ 
„Св.Георги“, с усложнения на колоректален карцином. Обект на нашето проучване са 
62 пациенти като възрастта им е от 36 г до 91 г. Устаноаяеа се, че най-честото 
усложнение на копоректален карцином е ипеусът. Най-засегната е 
ректосигмоидалната област. Ипеусната симптоматика в повечето случаи е първи 
симптом и поставя диагнозата, която води до оперативна намеса в спешен порядък. 
Целта на настоящото проучване е да се установи влиянието на възрастта върху 
резултатите от хирургичното поведение при пациенти, оперирани от копоректален 
карцином с чревна непроходимост. От общо 62 болни, най-голяма е групата оперирани 
болни на възраст между 61 и 80 години - 35 на брой. Про 8 са направени едноетапни 
операции, а при 27 - многоетапни. Втората по численост група са пациенти над 80 
години 14 болни - при тях 3 са с едноетапни операции. Във възрастовата група 41 - 60 
години има 11 болни. От тях 2 са с едноетапни и 9 - с многоетапни. В заключение, 
нашите резултати показват, че възрастта няма отношение към резултатите от 
хирургичното поведение при пациенти, оперирани от копоректапен карцином с чревна 
непроходимост. 
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148.Ирмов В., Фотев Пл., Петров П., Запознатост на пациентките по отношение на 
терапията на рака на маточната шийка, Съвременна медицинска наука 
бр.2/2018,23-30 

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 рак на маточната шийка на 
заболяването е опертивното. Установихме, че най-голяма част от българските жени 
са напълно незапознати с предимствата и недостатъците на възможните методи за 
лечение на карцином на маточната шийка. Водеща роля по отношение придобиване на 
познания от пациентките за предимствата и недостатъците на методите на 
лечение на рака на маточната шийка има специалистът акушер-гинеколог. 

149.Ирмов В., Фотев Пл., Петров П., Запознатост на българските пациентки с 
начините за профилактика на карцинома на маточната шийка, Съвременна 
медицинска наука бр.2/2018, 30-41 

Едва 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. При българките броят на жените, 
които са заявили, че са запознати в детайли как да се предпазват от РМШ е най-
висок. С повишаване на образоваността на анкетираните жени се увеличава и 
относителният дял на жените съобщили, че познават в детайли начините и 
средствата за профилактика на рака на маточната шийка.     Наличието на 
онкологични заболявания във фамилната анамнеза на анкетираните също влияние 
върху познанията им по отношение профилактиката на карцинома на маточната 
шийка.    Най-голяма част от познанията си по отношение профилактиката на рака 
на маточната шийка анкетираните са придобили от интернет. 

150.Димитров И., Фотев Пл., Петров П., Структура и същност на груповата 
комуникация в медицинските колективи, Съвременна медицинска наука 
бр.2/2018, 51-56 

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 на взаимодействието и контент-анализ, 
са проблем на изследователския подход. Именно поради този факт повечето методи 
на изследваните микроединици са насочени към изразена ценност и  измерима единица 
от груповото или междуличностно функциониране. 

151.Петров П., Стоилов В., Особености на менструалната функция при пациентки 
със Синдрома на поликистозните яйчници, Мединфо бр.2/2019 

Менструалната функция е основен показател за състоянието на женската 
репродуктивната система. Наличието на редовен менструален цикъл, с нормална 
продължителност, нормално по количество и продължителност кървене, и редовни 
овулации говори за една перфектно балансирана и работеща на всички нива на 
хормонална регулация женска полова система. Нарушенията в менструалната 
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функция, следвани от механичните нарушения в женската полова система са най-
честите причини за стерилитет при жената.  

Участничките в нашето проучване разделихме в две групи, в зависимост от 
наличието или отсъствието на яйчникова поликистоза, както следва: контролна 
група – здрави жени и група на жени със СПКЯ. 

152. Петров П., Стоилов В., Изследване на репродуктивността при жени с 
яйчникова поликистоза, Мединфо бр.2/2019 

Менструалната функция е основен показател за състоянието на женската 
репродуктивната система. Наличието на редовен менструален цикъл, с нормална 
продължителност, нормално по количество и продължителност кървене, и редовни 
овулации говори за една перфектно балансирана и работеща на всички нива на 
хормонална регулация женска полова система. Нарушенията в менструалната 
функция, следвани от механичните нарушения в женската полова система са най-
честите причини за стерилитет при жената.  Участничките в нашето проучване 
разделихме в две групи, в зависимост от наличието или отсъствието на яйчникова 
поликистоза, както следва: контролна група – здрави жени и група на жени със 
СПКЯ. 

153.Димитров И., Петров П., Фотев Пл., Ефективност на комуникацията в 
медицинските колективи, Медикъл Магазин бр.03/63/2019 

Ефективната комуникация е целенасочената 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; защо трябва да се обсъжда; какво искаме да постигнем с този 
разговор. 

154.Димитров И., Петров П., Фотев Пл., Решаване на конфликти в медицинските 
колективи, Медикъл Магазин бр.03/63/2019 

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 й: тези са функционални и конструктивни 
форми на конфликта.... От друга страна, съществуват такива форми на конфликт, 
които пречат на работата на организацията. Това са дисфункционалните или 
деструктивните форми на конфликта. Те са нежелани и мениджърът би трябвало да 
търси начини за тяхното премахване" 

155.Младенов К., Петров П., СЪВРЕМЕННИ ДАННИ ЗА ЧЕСТОТАТА НА 
КАРЦИНОМА НА ЕНДОМЕТРИУМА, Съвременна медицинска наука бр.2, 2016, 
34-42, ISSN: 1314-2534 

Ракът на ендометриума е вторият по честота карцином, засягащ матката. От 
всички ракови заболявания засягащи женския пол ендометриалният карцином се 
нарежда на четвърто място след рака на гърдата, белодробния и цервикалния рак. В 
развиващите се страни ракът на ендометриума се намира по честота след рака на 
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маточната шийка поради лошия скрининг за дисплазия на маточната шийка. Във 
някои страни с висок стандарт (САЩ, Швейцария) се наблюдава тенденция към 
изравняване честотата на двата карцинома, като на първо място причините за това 
могат да бъдат търсени в добрия и всеобхватен скрининг на рака на маточната 
шийка водещ до откриване на предракови изменения и значително понижена 
заболеваемост от същия. 

156.Петров П., Хистологично изследване на ендометриума, като метод за 
диагностика на функционалното състояние на репродуктивната система при 
жената, МЕДИКЪЛ МАГАЗИН бр.8, 2017, 58-62 ISSN 1314-9709 

Матката е тази част от женската репродуктивна система, в която по време на 
бременност се развива плод. Състои се от два дяла: маточна шийка(долна част, 
която стига до вагината) и матка или горен дял. Тя съдържа два слоя:вътрешният – 
се състои от лигавица, известна като ендументриум. Външният – се нарича 
миометриум. По време на менструалния цикъл хормоните предизвикват известни 
промени в ендометриума. През овулацията, например, се отделя естроген, което води 
до известно удебеляване на ендометриума, за да може да изхрани ембриона в случай 
на евентуална бременност. 

156.Енчев Н., П.Петров, МЕТОДИ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ 
ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ НА БОЛНИЧНИ УСЛУГИ, СМН бр. 3, 2017 ISSN: 1314-2534 

Взаимодействието между лицата, ангажирани в доставянето на качествени 
болнични услуги се дефинира с помощта на един от четирите основни регулативни 
модела, с които могат да се опишат повечето обществени дейности: технократски, 
професионален саморегулиращ се, пазарно ориентиран и демократичен. 
Доминиращият модел, избран с цел да се регулира дадена система за качествена 
болнична помощ е отражение на приоритетите на обществото като цяло. 

157.Енчев Н., П.Петров, НЕДОСТИГЪТ НА СРЕДСТВА – СТРАТЕГИЧЕСКА ДИЛЕМА ЗА 
БОЛНИЧНАТА ПОМОЩ, СМН бр. 3, 2017 ISSN: 1314-2534 

Тъй като средствата за заплащане на болничните услуги стават все по-ограничени, а 
натискът върху разхода за болнична помощ се увеличава, управляващите на 
национално ниво във всяка европейска страна разработват стратегии за решаване на 
този проблем. На лице са две основни и често пъти взаимно допълващи се 
възможности. Първата възможност е увеличаване на средствата за болнична помощ 
чрез пренасочване на такива от други пера на обществения разход посредством 
увеличение на здравно-осигурителните вноски (или увеличение на данъците при 
системи за болнична помощ, които се финансират чрез общо данъчно облагане). 
Необходимо е обаче, според ApplebyJ. (6) въпросът за „подходящото” ниво на 
финансиране да се постави на широка дискусия в текущия дебат върху реформите в 
системите за болнична помощ в Европа. 

160.Стефанов Т., Петров П., Енчев Н., Исторически преглед на терапевтичното 
поведение при спонтанен пневмоторакс, бр.07(43)2017. ISSN 1314-9709  

Научният труд прави разширен литературен обзор върху терапевтичното поведение 
при спонтанен пневмоторакс в исторически аспект.  

 

https://zdraveikrasota.bg/7-predupreditelni-simptoma-za-rak-na-matochnata-shijka/
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161. Малинова М., Петров П., Кузманов Б., Ефект на изофлавоните върху 
гликемичния контрол и риска от диабет тип 2 при постменопаузални жени, 
Сборник с доклади на Десети национален конгрес на Българската диабетна 
асоциация, Балчик 2016 

Проследяването на ефекта на изофлавоните върху гликемичния контрол и риска от 
диабет тип 2 при постменопаузални жени показва подобрение на всички изследвани 
показатели, едни едва доловимо, а други значително. 

162. В.Стоилов, Н.Джафер, П. Петров, И.Костов, СЪВРЕМЕННИ РАЗБИРАНИЯ 
ЗА ЕТИОЛОГИЯТА И ЧЕСТОТАТА НА СИНДРОМА НА ПОЛИКИСТОЗНИТЕ 
ЯЙЧНИЦИ, СМН бр. 1, 2019, 87с. ISSN: 1314-2534 

Научният труд прави съвременен литературен обзор по отношение етипологията и 
честотата на Синдрома на поликистозните яйчници и го сравнява с показанията за 
същите от преди десетилетия. 

163. Н.Джафер, И.Костов, В. Стоилов, Петров П., ПАТОГЕНЕЗА И КЛИНИЧНА 
КАРТИНА НА СИНДРОМА НА ПОЛИКИСТОЗНИТЕ ЯЙЧНИЦИ, , СМН бр. 1, 
2019, ISSN: 1314-2534 

Научният труд прави съпоставка по отношение патогенезата и клиничната картина 
на Синдрома на поликистозните яйчници и анализира съвременните данни по темата. 

164. Стоилов В., Петров П., ПОСТАВЯНЕ НА ДИАГНОЗАТА СИНДРОМ НА 
ПОЛИКИСТОЗНИТЕ ЯЙЧНИЦИ, В.Стоилов, П.Петров, СМН бр. 2, 2019, 61с. 
ISSN: 1314-2534 

Синдромът на поликистозните яйчници за първи път е описан от Щайн и Левентал 
още през 1935 г. Оттогава досега са направени безброй редакции като описание, 
защото се оказва, че той не е конкретна болест, а синдром, включващ различни 
нюанси, вариации и изявеност.Най-общо казано това е проблем с менструацията, 
което е свързано с рядка или липсваща овулация. От друга страна е налице 
хиперандрогенемия (повишено ниво на мъжките полови хормони – андрогени). Изявена 
картина като акне, повишено окосмяване, напълняване или промени в кръвта говорят 
по посока на това състояние.Като трета основна черта може да се посочи промяна 
на яйчниците, която се установява с ултразвук или при операция, а именно - 
микрополикистоза, задебелена обвивка, множество фoликули (кисти), които са с 
малък размер. Към синдрома в 50% се включва и инсулинова резистентност. Понякога 
са повишени нивата на хормона пролактин. Други белези, които може да се поставят 
още в описанието, са стерилитет и промени в общото състояние на организма, 
включително наличие на метаболитен синдром. 
Но всичките тези признаци в много от случаите са в различна степен на изявеност и 
невинаги може да се постави точна диагноза. 

166. Стоилов В., Петров П., НАЙ-ЧЕСТИ УСЛОЖНЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЕ ПРИ 
СИНДРОМА НА ПОЛИКИСТОЗНИТЕ ЯЙЧНИЦИ, СМН бр. 2, 2019, 67с. ISSN: 
1314-2534 

Синдромът на поликистозните яйчници (СПЯ) е едно от най-честите ендокринни 
нарушения при жените в репродуктивна възраст и причина за инфертилитет.    

Макар истинската генеза на заболяването да не е напълно изяснена, се счита, че в 
основата на синдрома лежи инсулиновата резистентност. В голяма степен тя е 
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отговорна за затлъстяването, хиперандрогенемията, по-изразената склонност към 
хипертония и като цяло оформянето при тази група жени на по-рисков профил за 
сърдечно-съдови заболявания. Наднормено тегло и затлъстяване се наблюдава сред 
30-50% от жените със синдром на поликистозните яйчници, като отлагането на 
мастна тъкан е предимно от андроиден тип, т.е. в областта на корема.  При жените 
със СПЯ се наблюдава повишена честота на нарушения във въглехидратния 
метаболизъм. Честотата на захарния диабет тип 2 е 5-10 пъти по-голяма спрямо 
общата популация, особено при жени с данни за фамилна предразположеност. 

167. В.Стоилов, Н.Джафер, П. Петров, И.Костов, ИЗСЛЕДВАНЕ НА 
ПОКАЗАТЕЛЯ НЕРЕАЛИЗИРАНИ БРЕМЕННОСТИ ПРИ ЖЕНИ СЪС 
СИНДРОМА НА ПОЛИКИСТОЗНИТЕ ЯЙЧНИЦИ, НОВО ЗНАНИЕ ISSN 1314-
5703,  бр.3 2019  

Изследването на репродуктивните способности на пациентките и съпоставката на 
същите с тежестта на проявите на синдрома на поликистозните яйчници (СПКЯ) е 
една от основните цели на нашето проучване. Като най-важна изява на една запазена 
и нормална репродуктивна функция намираме раждането на живо дете. От друга 
страна, голяма част от нашите пациентки са установили, че имат яйчникова 
поликистоза именно поради причиняваните от нея репродуктивни проблеми. Ето 
затова решихме да започнем настоящата част от проучването именно с изследване 
на действителния брой живородени деца сред анкетираните жени. 

168. В.Стоилов, Н.Джафер, П. Петров, И.Димитров, ИЗСЛЕДВАНЕ НА 
МЕНСТРУАЛНАТА ФУНКЦИЯ ПРИ ЖЕНИ С ПОЛИКИСТОЗНИ ЯЙЧНИЦИ , 
НОВО ЗНАНИЕ ISSN 1314-5703,  бр.3 2019 

При анализа на получените резултати в контролната група на нашето проучване 
установихме, че най-голяма е групата на жените с по едно раждане (52.47%), 
следвани от тези, които са с две раждания (22.77%). На трето място по обем е 
групата на жените, които не са правили опити за бременност (18.81%). Четвърти по 
численост са пациентките с репродуктивни проблеми. За съжаление, жените с 
реализирани три и повече бременности са най-малко в нашето проучване (0.99%), 
което неминуемо корелира с относително ниския брой на същите в страната ни . 

169. В.Стоилов, И.Костов, П. Петров, Н.Джафер, ХИРЗУТИЗЪМ И СИНДРОМ НА 
ПОЛИКИСТОЗНИТЕ ЯЙЧНИЦИ , НОВО ЗНАНИЕ ISSN 1314-5703,  бр.3 2019 

При 60-70% от жените с установен синдром на поликистозните яйчници (СПЯ) е 
налице повишено окосмяване по лицето и тялото. То е познато още в медицинската 
литература като хирзутизъм и се дължи на ексцесивната продукция на адрогени от 
яйчника. Все още липсва единно становище за патогенезата на синдрома. 
Понастоящем се приема, че СПЯ възниква в резултат на „порочен кръг”, в който 
участват множество механизми. Водещите последици от този цикъл са повишената 
яйчникова андогенна продукция и ановулация (липса на овулаторни менструални 
цикли).  

170. В.Стоилов, И.Костов, П. Петров, Н.Джафер, СЪПОСТАВКА МЕЖДУ 
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ТАЛИЯ И ХАНШ ПРИ ЖЕНИ СЪС СИНДРОМА НА 
ПОЛИКИСТОЗНИТЕ ЯЙЧНИЦИ И ЗДРАВИ ЖЕНИ  , НОВО ЗНАНИЕ ISSN 
1314-5703,  бр.4 2019 

Висцералната мастна тъкан (МТ) е важен източник на фактори на нискореактивно 
възпаление при пациенти с инсулинова резистентност (ИР) не само поради 
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секрецията на различни цитокини от самите адипоцити, но и поради инфилтрацията 
с проинфламаторни макрофаги. Макрофагите от МТ са отговорни за продукцията на 
почти цялото количество тумор некротичен фактор алфа (TNF-α) и значителна част 
от интерлевкин-6 (IL-6). 

171. В.Стоилов, И.Костов, П. Петров, Н.Джафер, СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА 
СТОЙНОСТИТЕ НА ИНДЕКСА НА ТЕЛЕСНА МАСА ПРИ ЗДРАВИ ЖЕНИ И 
ПАЦИЕНТКИ СЪС СИНДРОМА НА ПОЛИКИСТОЗНИТЕ ЯЙЧНИЦИ, НОВО 
ЗНАНИЕ ISSN 1314-5703,  бр.4 2019 

Установихме, че най-много от участничките в нашето проучване от групата на 
жените със Синдром на поликистозните яйчници (СПКЯ) имат стойности на 
Индекса на телесна маса - Body mass index (BMI) между 25 и 29,99 (35,97%), което 
според съвременните норми на показателя ги поставя в групата предзатлъстяване. В 
същата група втори по численост са пациентките с нормално тегло или BMI между 
18,5 и 24,99 (25,12%). Трета по численост е групата на анкетираните с Body mass 
index между 30 и 34,99 (22,16%), или определяни като затлъстяване І-ва степен. 
Средните стойности на BMI при жените в групата със СПКЯ са 28,32. Средните 
стойности на BMI при жените в контролната група на нашето проучване са 23,17. 

172. В.Стоилов, И.Костов, П. Петров, Н.Джафер, СЪПОСТАВКА МЕЖДУ 
НИВАТА НА ПОКАЗАТЕЛЯ F-G СКАЛА ПРИ ЗДРАВИ ЖЕНИ И ПАЦИЕНТКИ 
СЪС СИНДРОМА НА ПОЛИКИСТОЗНИТЕ ЯЙЧНИЦИ, НОВО ЗНАНИЕ ISSN 
1314-5703,  бр.4 2019 

През 2001 г. методиката на оценяване на F-G скалата претърпя нова модификация и 
понастоящем включа общо 19 места, като към горна устна, брада, гръден кош, горна 
част на гърба, долна част на гърба, горна част на корема, долна част на корема, 
горна част на ръцете, бедра бяха добавени още: бакенбарди, врат, бедра, ингвинална 
област, перианална област, предмишница, крака, ходила, пръсти на краката и пръсти 
на ръцете. Всяка зона може да бъде оценена според скалата в четири точки. 
Получените точки се сумират и според крайния резултат пациентките се разделят в 
четири групи. Първа група са жените със скор 1-9. Втора група са тези с общ сбор на 
точките от 10 до 16. Трета са с 17-40 точки, а четвърта -с 41-44 точки. 
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МОНОГРАФИИ 

 

1.Петров П., Седалищно раждане – монография, Пловдив, Амарт 2009 

Пловдив, НСАГДП 2018, ISBN 978-619-91261-1-0 

     Настоящият труд се опитва да обхване напълно основните аспекти на проблема 
седалищно раждане. Разгледани са честотата, етиологичните фактори и техните 
взаимовръзки. Систематизират се видовете на седалищни предлежания, описват се 
особеностите и проблемите на раждането при тях. Обобщават се основните методи 
и средства необходими за поставяне на диагноза, адекватни на съвременните 
стандарти в медицината. Описват се основните правила за водене на раждането при 
седалищно предлежание, споделя се личен опит и се дискутират нерешени проблеми. 
Отдава се значително внимание на класическите методи за мануална помощ при 
седалищно раждане и се прави отдиференциране на ‘остарелите’ вече от 
‘вечнозелените’ такива. Анализират се възможните усложнения на раждането и се 
предлагат практически модели за изход от съответните ситуации. Разглеждат се 
рисковете касаещи конкретно плода и начините те да бъдат ограничени. Описани са 
основните начини за профилактика на седалищното раждане. Предлагат се 
алгоритми за поведение при бременност със седалищно предлежание. Специално 
внимание се отделя на цезаровото сечение, като метод с все по-нарастваща 
значимост в поведението. Разгледани са индикациите за него и особеностите му при 
седалищно придлежание. Разглежда се и мястото му в съвременното решаване на 
проблема - седалищно ражадне. 

2.Петров П., Раждаемостта сред ромския етнос в България – реалности и 
перспективи – монография, Пловдив, Амарт 2010 

     Настоящият труд започва с обзор на културaлните особености и проблемите на 
ромите по света. Анализирани са особеностите на ромския етнос в България и 
проблеми възпрепятстващи интеграцията му . Направена е социално-икономическа 
характеристика на ромския етнос у нас, която започва с икономически статус на 
ромите . анализира се образованието на ромския контингент. Проучва се социално-
битовия статус на участниците в изследването.Направен е и анализ на отношението 
на здравносоциалната система към ромска раждаемост. Авторът прави и 
демографска характеристика на изследвания контингент, включващ възрастова 
характеристика на участниците,възрастова структура на ромските семейства и др. 
Проучва се възрастта за започване на полов живот при ромските жени, както и 
възрастта за започване на семеен живот. Изследва се и демографската 
информираност на ромите . Същинската част на труда е анализа на 
репродуктивното поведение на ромския етнос в България. Проучват се основните 
фактори, оказващи влияние върху репродуктивното поведение при ромите - 
икономическите фактори, образованието,възрастта на започване на полов живот 
като фактор, оказващ влияние върху репродуктивното поведение,възрастта за 
раждане на първо дете като фактор, оказващ влияние върху репродуктивното 
поведение,акцелерацията, психосоциални фактори и медико-биологочни фактори . 
Направен е щателен анализ на раждаемостта сред изследваната етническа група, 
включващ проучване на интервалите между ражданията . Проучва се възрастта при 
първото раждане и продължителността на интергенетичните интервали. Друг от 
основните проучвани показатели е общия брой на живородените деца . Проучва се и 
максимално допустимата възраст за последно раждане в представите на 
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анкетираните. Анализирани са образованието и професионална ангажираност на 
ромите у нас, като фактори оказващи влияние върху репродуктивното им поведение. 
Голямаа част от труда е посветена на анализа на семейно планиране при българските 
роми. Изследват се предварително планувания от ромите брой деца,идеалния според 
тях брой деца, действителен брой деца, ретроспективния брой деца, желания брой 
деца, допълнително желания брой деца, както и представите на ромите за “Голямо 
семейство” . Проучени са и начините, които ромите прилагат за регулиране на 
раждаемостта, като аборт по желание и контрацепция. Проучва се и мястото на 
личния лекар при регулирането на раждаемостта сред ромите. Отделено е специално 
внимание на реализираните до момента у нас проекти и програми насочени към 
подобряване на статуса на ромското малцинство . 

3.Петров П., Цезарово сечение, Амарт  

     Настоящият труд се опитва да обхване напълно основните аспекти на операцията 
цезарово сечение. Направен е задълбочен исторически обзор на темата. Разгледани са 
честотата, индикациите и техните взаимовръзки. Систематизират се видовете 
цезарови сечения, описват се особеностите и проблемите на техническото им 
извършване. Обобщават се основните методи и средства необходими за 
осъществяване на операцията, адекватни на съвременните стандарти в медицината. 
Описват се алгоритъмът и основните правила за извършване на различните видове 
цезарови сечения, споделя се личен опит и се дискутират нерешени проблеми. Отдава 
се значително внимание и на цезаровата хистеректомия, един проблем който винаги 
трябва да бъде добре познат, когато става въпрос за цезарово сечение. Анализират се 
възможните усложнения на цезаровото сечение и се предлагат практически модели за 
изход от съответните ситуации. Разглеждат се рисковете касаещи конкретно 
бременната и начините те да бъдат ограничени. Описани са основните начини за 
обезболяване на цезаровото сечение. Предлагат се алгоритми за поведение при 
бременност с индикации за планиране на раждане със цезарово сечение. Специално 
внимание се отделя на цезаровото сечение, като метод с все по- нарастваща 
значимост в поведението при седалищно предлежание. Разгледани са индикациите за 
секцио цезарея и особеностите му при седалищно придлежание. Разглежда се и 
мястото му в съвременното решаване на проблема – седалищно ражадне. Описани са 
и възможностите и проблемите на вагиналното раждане след правено вече цезарово 
сечение. отразени са основните правила и възможности за извършването му. 
Разгледан е и въпроса ‘Дошло ли е времето на Цезаровото сечение по желание на 
пациентката’, като ясно е отразено мнението на автора по него . 

4.Петров П., Въведение в репродуктивната медицина – монография, Пловдив 
2014, Блаком 

     Настоящият труд започва с детайлно описание на анатомията и физиологията на 
женската репродуктивна система. Подробно са изяснени особеностите свързани с 
бременността раждането, лактацията и менопаузата. Направено подробно описание 
на методите и средствата за диагностика на функционалното състояние на 
репродуктивната система - изследване на хормоналните нива в биологични течности, 
тестове за функционална диагностика, метод на ултразвукова диагностика и др. 
Класифицират се хормоналните нарушения в репродуктивната система, 
нарушенията в половото съзряване, неврообменно-ендокринни синдроми, патологията 
на репродуктивния период, ятрогенните заболявания, заболяванията с неустановен 
произход, малформациите и придобитите заболявания. Изследва се патологията на 
периода на инволюция на репродуктивната система и гинекологичните заболявания, 
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причинени от вторични невроендокринни нарушения . Особено място е отредено на 
нарушенията в половото развитие и преждевременното полово развитие. Направена е 
класификация на преждевременното полово развитие. Описани са истинското и 
лъжливото преждевременно полово развитие, изосексуалното и хетеросексуалното 
лъжливо преждевременно полово развитие, непълното лъжливо преждевременно 
полово развитие, изолираното преждевременно телархе и изолираното 
преждевременно adrenarche. Направен е обзор на болестите придружени от 
преждевременно полово развитие, като кисти на яйчниците, първичен 
хипотиреоидизъм, синдрома на Мак Кийн-Олбрайт- Брайцев и Синдрома на Ръсел-
Силвър. Описани са методите за лечение на преждевременното полово развитие и 
забавеното полово развитие. Класифицирани и описани са редица състояния свързани 
със забавеното полово развитие при момичетата, като закъснял пубертет и непълно 
полово развитие, първичен (хипергонадотропен) хипогонадизъм, типична гонадна 
дисгенезия(синдром на Търнър), променлива гонадна дисгенезия,чиста гонадна 
дисгенезия, смесена гонадна дисгенезия, вторичен (хипогонадотропен) хипогонадизъм, 
изолирано забавено menarchе и тестикуларна феминизация . 

5.Петров П., Проблеми свързани с избора на цезарово сечение – монография, 
Пловдив 2014, Блаком 

     Настоящият труд се опитва да обхване възможно най-пълно основните социално-
медицински, етични, психологични и клинични аспекти на проблема Цезарово сечение. 
Направен е задълбочен литературен и исторически обзор на проблема, разгледани са 
честотата, индикациите и техните взаимовръзки. Изследването се опитва да 
анализира нивото на здравна култура на пациентките по отношение на методите и 
начините на родоразрешение, да изследва тяхното мнение относно правото им сами 
да определят начина на раждане. Анализират се факторите, оказващи влияние върху 
желанието на жените за точно определен вид родоразрешение, изучават се нивото на 
информираност и отношението на бременните към рисковете и предимствата на 
Цезаровото сечение. Втората част от проучването изследва и представя мнението 
на лекарите относно правото на пациентките сами да определят начина на раждане, 
изучава нивото на информираност, и отношението на бременните към рисковете и 
предимствата на нормалното раждане. Изследват се нагласите и предпочитанията 
на акушергинеколозите относно предпочитан от тях модел на родоразрешение. 
Систематизират се видовете цезарови сечения, описват се особеностите и 
проблемите на техническото им извършване. Обобщават се основните методи и 
средства необходими за осъществяване на операцията , адекватни на съвременните 
стандарти в медицината. Описват се алгоритъмът и основните правила за 
извършване на различните видове цезарови сечения, споделя се личен опит и се 
дискутират нерешени проблеми. Анализират се възможните усложнения на 
Цезаровото сечение. Разглеждат рисковете, касаещи конкретно бременната и 
начините те да бъдат ограничени. Описани са и основните начини за обезболяване на 
Цезаровото сечение, а клиничните характеристики на различните методи за 
родоразрешаване, се правят с авторско присъствие и с оглед на получаването на 
‘‘информирано съгласие’’ на бременните при избора им на определен метод на 
раждане. 

6.Петров П., Проблеми свързани със скрининга на онкогинекологичните 
заболявания в България – монография, Пловдив 2013, Блаком 

     Настоящото научно проучване започва с изследване на основните проблеми 
свързани със скрининга на онкогинекологичните заболявания. Изследвана е и честота 
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провеждане на профилактичните прегледи на женската полова система. Особено 
внимание е отделено на симптома ‘кървене от матката’ и вниманието на 
пациентките към него. Проучена е и ролята на наследственността в развитието на 
онкогинекологичните заболявания при жените. Изследва се корелацията между 
репродуктивна култура на участничките в проучването и честотата на провеждане 
на профилактични прегледи. Проучени са най-честите причини водещи жените при 
гинеколог. Изследвани са познанията на жените относно риска от развитие, 
начините на превенция и ранно откриване на онкогинекологичните заболявания. Търси 
се връзката между финансово състояние на пациентите и профилактиката на 
ендометриалния карцином. Важно място в настоящия труд е отделено и на 
проучването на информираността на българските жени относно методите и 
средставата за профилактика на онкогинекологични заболявания. Проучена е и 
информираността на българските жени относно методите и средставата за 
терапия на онкогинекологични заболявания. Изследвани са познанията на българските 
жени по отношение на възможностите за скрининг ендометриалния карцином в 
България. Направени са изводи и заключения от получения материал. 

7.Петров П., Репродуктивност и синдром на поликистозните яйчници – 
монография, Пловдив 2013, Блаком 

     Настоящото научно проучване започва с изследване на профилактична култура на 
българските жени. Изследвана е и честота провеждане на профилактичните 
прегледи на женската полова система. Проучена е и ролята на рисковите фактори. 
Проучена е и информираността на българските жени относно методите и 
средставата за лечение на Синдрома. Изследвани са познанията на българските жени 
по отношение на възможностите за скрининг и ранно откриване на заболяването в 
България. Направени са изводи и заключения от получения материал. 

8. Стефанов Т., Петров П.,  Организация на медицинската помощ в България при 
спонтанен пневмоторакс – монография, Пловдив 2016, Блаком 

Спонтанният пневмоторакс (СП) е състояние при което има навлизане на въздух в 
плевралната кухина при нарушаване целостта на патологично променената 
белодробната тъкан или плевра (були и блебсове) и колабиране на паренхима, с 
последващо функционално нарушаване на дишането. Спонтанният пневмоторакс е 
сравнително често заболяване със значително социално - икономическо значение. 
Среща се в млада и активна възраст.  Неговото лечение все още е предизвикателство 
за хирургичната практика. Изборът на оптимална лечебна тактика при спонтанния 
пневмоторакс е предмет на дискусия и понякога на противоречиви съждения по 
няколко причини. Болните с тази патология се оказват в полезрението на 
специалистите по спешна медицина, терапевтите, пулмолозите, рентгенолозите, 
общите хирурзи и гръдните хирурзи, като всеки от тях има собствен възглед към 
проблема. 

9. Енчев фон Голденбург, Н., Петров П., Баташки, Ил. Съвременни аспекти на 
болничния мениджмънт, Пловдив, НСАГДП, 2018 

     В настоящата разработка се разглеждат сложните проблеми, които трябва да 
стоят в центъра на вниманието на ръководителите на лечебните заведения за 
болнична помощ. За тази цел тя се опира на различни аналитични гледни точки и се 
основава, както на теоретични постановки, така и на опита от практиката при 
решаването на актуални проблеми, касаещи качеството на болничните услуги в 
условията на силни ограничения в тяхното финансиране. В нея са включени, както 
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данни от редица дисциплини: обществено здравеопазване, организационно поведение и 
икономика, така и собствен опит от дейността на Многопрофилна болница за 
активно лечение „Медлайн клиник” АД – Пловдив и МБАЛ ‘Св.Мина‘ ЕООД - Пловдив.
  

10. Димитров И., Петров П., ОСОБЕННОСТИ НА КОМУНИКАЦИЯТА В 
МЕДИЦИНСКИТЕ КОЛЕКТИВИ, НСАГДП 2018, ISBN 978-619-91221-9-8 

     Източник на комуникационният процес, изпращач на комуникационното 
съобщение, комуникационен канал, външни фактори, влияещи върху процеса (шум) и 
приемник на комуникационното съобщение. Необходимо е да се отбележи, че видът и 
количеството данни могат да се видоизменят следствие на начина на кодиране, 
обратната връзка, както и декодирането и анализа на вида информация. Друг аспект 
определящ функцията на оригиналност е шумът в комуникационният процес, който 
определя произхода на грешка. Различните теоретични постановки разграничават 
груповата комуникация от междуличностната такава. При първата трансфера на 
информация е по-бавен спрямо междуличностната комуникация, създавайки 
трансмисионна комуникационна отделеност, което е предпоставка за по-
непосредствено предаване на информация. Тук може да отбележим, че 
междуличностната комуникация е част от масовата такава, съответно нейната 
специфика е теоретично по-трудна, касаеща се до комплекс от изследователски 
методи : наблюдение, интервю, проучване, експеримент, тристепенен модел. 
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 на взаимодействието и контент-анализ, 
са проблем на изследователския подход. Именно поради този факт повечето методи 
на изследваните микроединици са насочени към изразена ценност и  измерима единица 
от груповото или междуличностно функциониране. 

 

11. Пеев В., Петров П., Влияние на стреса върху хирурзите, НСАГДП 2018, ISBN 
978-619-91261-2-7 

Съвременният динамичен свят в съчетание със специфичните социално-икономически 
условия, културалните и морални особености и ценности на обществото ни, създават 
предпоставки за повишаване фона на тревожност и стрес. Стресът струва скъпо, 
както за страдащите от него, така и за организациите, в които работят, и не на 
последно място за националната икономика. Повече от трийсет години 
професионалният стрес е обект на вниманието на изследователи, практикуващи и 
цялата общественост. Бърнаут синдромът като феномен се явява крайния резултат 
от продължителен процес на изтощение, при който силно мотивираните и 
ангажирани лица губят ентусиазъм, енергия и цел в резултат на условията на 
тяхната работа. Синдромът на професионалното «прегаряне»  не се проявява 
внезапно, а се развива като процес на натрупване, поради което изявата му е 
незабележима. Въвеждането му като диагноза в МКБ-10  показва сериозността на 
това заболяване, за което е необходима ранна диагностика и превенция. 
Изследванията на развитието му сред медицински лица у нас не са новост, но 
фокусът е основно върху специалисти по здравни грижи. Липсват задълбочени 
проучвания на факторите за развитие и нивата на бърнаут синдрома сред лекари, 
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работещи в хирургични отделения, където условията на работната среда са още по- 
изискващи. 

 

12. Пеев В., Петров П., Стрес и медицина, НСАГДП 2018, ISBN 978-619-91261-3-4  

 

Проблемът за професионалния стрес е все по-актуален и ангажира вниманието на 
сериозен кръг от професионалисти: социолози, психолози, медицински специалисти и 
др. Множество изследвания са насочени към възможностите за оценка, превенция и 
разработване на ефективни стратегии за управление на стреса на работното място.  

Когато на работното място личността е подложена на изисквания, които не 
съответстват на нейния капацитет, на нейните нужди или наклонности възниква 
дисбаланс, който става причина за появата на стрес. Ако лицето е годно да се 
приспособи към новите условия, то нивото на стреснамалява и в последствие 
ефектът може да бъде положителен. В литературата това явление е известно като 
еустрес- положителна форма на стреса, която води до адаптиране на субекта към 
стреса. 

13.Кадим М., Петров П., Уротелиални карциноми на горните пикочни пътища, 
НСАГДП 2019, ISBN 978-619-91261-6-5 

Уротелиалните Карциноми на Горните Пикочни Пътища /УК ГПП/са относително 
по-малко  познати в сравнение с  другите туморни локализации на 
пикочоотделителната система. Отчитането на статистическата им честота  е 
затруднено поради клиничното им групирането заедно с Бъбречно Клетъчния 
Карцином . Смята се, че туморите на бъбречното легенче са около 10% от всички 
бъбречни тумори и 5% от всички уротелиални тумори.. EE. Fraley et al. /1979/ (42) и 
JL. Wright et al. /2009/ (146) съобщават, че честотата на Уротелиалните Карциноми 
на Горни  Пикочни Пътища /УКГПП/ са между 2 и 7 %  от всички уретерални тумори;  
G. Koukourakis et al /2008/(82), както и почти всички останали цитирания, съобщават 
за 5% честота. Според VG.Bird et al./2011/(18) Уретерните тумори са дори 4 пъти по-
редки от туморите на бъбречното легенче.Това ги прави предмет на отделна 
класификация, което  затруднява статистическата им обработка. Данните за 
съчетание на преходно-клетъчни карциноми на пиелона и на уретера са оскъдни. 
Уретерни карциноми се намират в 73% в дисталната трета на уретера,  24% в 
средна трета и 3% в горна трета. Този факт налага при нефроуретеректомия  за 
тумор на пиелона да се отстрани   дисталната третата на пикочопровода и везико-
уретералния сегмент. 

 

14.Кадим М., Петров П., Клинични, диагностични и хирургични проблеми 
свързани с уротелиалните карциноми на горните пикочни пътища, НСАГДП 2019, 
ISBN 978-619-91261-9-6 

Целта на настоящото проучване е да анализира клинико-патологичните 
характеристики на пациентите с уротелиални карциноми на горните пикочни пътища 
и собствен опит на авторите в диагностиката и  хирургичното лечение на УК на 
ГПП.  Като основни задачи те поставят: проучване честотата, възрастовото и 
половото разпределение на злокачествените тумори на ГПП в контингента на 
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Клиниката по Урология на УМБАЛ “Св. Георги” – Пловдив, анализ на диагностичната 
значимост на клиничните прояви на УКГПП и образните и инвазивни методи за 
откриването им. проучване връзката между упорито рецидивиращите мехурни 
карциноми с УК на ГПП, предлагане на собствен хирургичен алгоритъм, като се 
анализират показанията, преимуществата и недостатъците на оперативните 
подходи при УК на ГПП и анализ на собствените резултати от хирургичното лечение 
на  УКГПП за периода 2002-2012 г. 

 

15.Стефанов Т., Петров П., Рискови фактори за карцинома на белия дроб, 
НСАГДП 2019, ISBN 978-619-91261-8-9 

Карциномът на белия дроб е едно от най-честите онкологични заболявания в световен 
мащаб напоследък. Проблемът напълно заслужено може да бъде дефиниран, като 
глобален и социален не само поради това че засяга големи групи от пациенти, но и 
поради все още множеството неясни въпроси относно етиологията и лечението му. 
Въпреки че по проблема се работи от много специалисти, от най-различни области, 
честотата му през последните десетилетия не спира да се повишава. Една от 
причините за това е че честотата на рисковите фактори за съжаление остава 
висока и за понижаването им не се работи в глобален мащаб. В настоящия труд ще се 
опитаме да проучим и анализираме факторите, оказващи влияние върху 
заболеваемостта от карцином на белия дроб, като тютюнопушене, радиация, 
промишлени замърсявания и др., както и отношението на пациентките към тези 
фактори, тъй като сме на мненние, че то е неделима част от причините оказващи 
влияние върху ранното диагностициране и респективно успеваемостта на лечението 
на заболяването. 

 

16.Стефанов Т., Петров П.,Фактори оказващи влияние върху познанията на 
пациентите относно превенцията и ранното диагностициране на карцинома на 
белия дроб, НСАГДП 2019, ISBN 978-619-91261-7-2 

Въпреки че карциномът на белия дроб е едно от най-разпространените злокачествени 
заболявания редица проблеми свързани с него все още не са добре проучени . 
Заболеваемостта от карцином на белия дроб в България е по-висока от средната за 
Европа и по този показател страната ни заема едно от челните места в Европейския 
съюз . Необходимо е да бъдат внимателно проучени и описани причините, и 
факторите, влияещи върху информираността на българите относно възможностите 
за профилактика и скрининг на карцинома на белия дроб, недостатъчно добре 
осветлени в много от цитираните публикации.  

Повишаването на здравната култура, информираността и мотивацията на 
българите за участие в скринингови програми ще доведат до мотивирано и адекватно 
поведение, което неминуемо би свалило България от челните места в класациите по 
заболеваемост. В огромния обем от анализирана чуждоезична литература свързана с 
карцинома на белия дроб почти никъде не открихме разработки в областта на 
профилактиката и оценка на индивидуалния риск на пациентите. За съжаление малко 
и изключително недостатъчно са и разработките по отношение на предпазване или 
превантивно елеминиране на предполагаемите рискови фактори и предотвратяване 
назаболеваемостта. За съжаление и в България профилактиката на предполагаемите 
рискови фактори свързани с рака на белия дроб не е на необходимото ниво. Това се 
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доказва красноречиво от данните за заболеваемостта в Европа посочващи, че 
разпространението на тютюнопушенето, замърсения въздух и др. у нас са по-високи 
от средните за Европейския съюз и по този показател страната ни заема едно от 
челните места в негативните класации.  

Основната идея на разработвания от нас труд е да се достигне до предложение на 
конкретни мерки, чието предприемане и изпълнение да бъде в помощ не само на 
хирурзи и пулмолози, но и на всички работещи в областта превенцията и 
профилактиката на социалнозначимите заболявания у нас. 

 

17. Ирмов В., Петров П., Карцином на маточната шийка и проблеми свързани с 
ранното му откриване, НСАГДП 2019, ISBN 978-619-91261-5-8 

Въпреки че можем да определим проблема, като ‘глобално медицински‘ проучванията, 
които са провеждат, както и оскъдните научни изследвания правени по второто 
очертано от нас направление -  въпросите на масовия скрининг и здравно 
медицинската култура на пациентките свързана със заболяването, са изключително 
малко. За главна цел на настоящия монографичен труд си поставихме да разгледаме и 
проучим проблемите свързани именно с това второ, но според нас първостепенно по 
важност направление. Съвсем спокойно можем твърдо и отговорно да заявим, че за 
нас решаването на проблемите със масовизирането на скрининга и ранното 
откриване на цервикалния карцином е по-важно от развитието на оперативните и 
терапевтичните методи за лечение на заболяването. Ако направим така, че жените 
да не се разболяват от карцином на шийката, което на теория е напълно възможно, 
няма смисъл да развиваме методите за лечение. За реализиране на поставената ни цел 
анализирахме нивото на познание на пациентките относно важността на скрининга, 
както и нивото на здравната култура на пациентите по отношение на методите за 
ранно откриване и предпазване от рака на маточната шийка. 

Методите за ранно откриване на карцинома на ендометриума, с които разполага 
съвременната наука ни дават невероятната възможност за за предпазване от 
карцинома на маточната шийка и въпреки това годишно у нас заболяват повече от 
хиляда жени от които една трета за съжаление умират. С други думи всеки ден от 
рак на маточната шийка заболяват три жени и умира една. Именно тази негативна 
статистика трябва да бъде променена на всяка цена, а ние мислим, че за ключът за 
постигането на тази цел е масовият скрининг вървящ ръка за ръка с повишаването на 
здравната култура на жените, което пък трябва да започне още от най-ранна 
юношеска възраст. В настоящия труд се опитахме не само да проучим до къде стига 
обхвата на скрининга на заболяването, но и какво е отношението и познанията на 
пациентките за него, защото считаме, че информираната пациентка е вече почти 
предпазена пациентка.  

Изследването на факторите, които оказват влияние върху информираността на 
българските жени по отношение на профилактиката на рака на маточната шийка, 
ще ни даде възможност да съставим  плануваме и осъществим конкретни действия, с 
които да свалим страната ни от върховете на класациите по заболеваемост и 
смъртност от това заболяване. 

Силно се надяваме данните от това наше проучване да стигнат до компетентните 
органи и институции, от чиито действия пряко зависи организацията на 
профилактиката на карцинома на маточната шийка, и да можем да им бъдем 
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полезни с даването на правилни насоки и идеи произлезли от анализа на получените 
резултати. Защото без адекватни реформи в конкретната сфера, целящи конкретно 
постигане на всеобхватен и масов скрининг и повишаване на нивото на грамотност на 
младите хора дори и най-добрите идеи и предложения не биха променили с нищо 
споменатата негативна статистика на заболеваемостта. 

Силно вярваме, че един ден България ще извърви пътя на развитие, всеобхватност и 
качество на профилактиката до нивата на същите в напредналите европейски 
държави и се надяваме нашето изследване да допринесе поне с една малка крачка в 
този път. 

Настоящият труд се опитва да обхване възможно най-пълно основните социално-
медицински, етични, психологични и клинични аспекти на проблемите свързани с 
ранното откриване на карцинома на маточната шийка. Направен е задълбочен 
литературен и епидемиологичен анализ на проблема, разгледани са честотата, 
рисковите фактори и техните взаимовръзки.  Изследването се опитва да анализира  
нивото на здравна култура на пациентките по отношение на методите и начините за 
предпазване от рак на маточната шийка, както и да изследва тяхното мнение 
относно правото им сами да определят начина на лечение. Анализират се факторите, 
оказващи влияние върху желанието на жените за мотивирано поведение свързано с 
предпазване от карцинома на маточната шийка. Изследват се нагласите и 
предпочитанията на пациентките относно предпочитан от тях модел на 
профилактика. Анализира се честотата на онкогинекологичната профилактика в 
България. 

Настоящият труд детайлно проучва честота на профилактичните гинекологични 
прегледи сред анкетираните. Отделено е специално място на ролята на 
цитонамазката в профилактиката на рака на маточната шийка. 

Анализира се честотата на общо профилактичните прегледи при проучваната група, 
като специално място е отделено на изследването на запознатостта на пациентките 
с рисковете за заболяване от карцином на маточната шийка. Изследва се 
отношението на анкетираните към симптома извънменструално генитално кървене. 

 

18.Карамитев С., Петров П., Организация на медицинската помощ при 
увреждания на колянната става, НСАГДП 2020, ISBN 978-619-7552-02-7 

Вътреставни увреждания на колянната става са група заболявания, които се 
характеризират с увреждания на менискусите и кръстните връзки на колянната 
става. 

Менископатии - резултат на възникнала исхемия. Показват определена 
професионална зависимост (спортисти, скиори, лекоатлети, миньори, бояджии, 
електроженисти). Принудителното положение или рязкото натоварване притискат 
съдове, намаляват смазващото действие на синовиалната течност и се достига до 
лезии на менисковите структурни елементи. 

Микроскопски - след алтерацията следват пролиферация на хондроцитите, 
разрастване на панус, превръщане (но непълноценно) на пануса в „менисков 
регенерат”- панусът преминава във влакнест хрущял. 

Различават се остри и хронични менископатии. 
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Увредите на медиалния менискус се срещат 10 пъти по-често, отколкото на 
латералния. Това се обяснява с факта, че медиалният менискус е сраснал със 
ставната капсула и медиалния колатерален лигамент и е по-малко подвижен. 
Латералният менискус не е срастнал с капсулата и латералната връзка. Самите 
менискуси имат формата на полумесец и отзад се прикрепват от мениско-
феморалните лигаменти. 

Обичайният механизъм за получаване на вътреставни увреждания на колянната 
става е торзионно движение на бедрото спрямо подбедрицата, при фиксирано 
ходило, когато колянната става преминава от полуфлексия в пълна екстензия. 
Медиалният менискус се хлъзга напред и назад и може да бъде увреден между кондила 
на бедрената кост и кондила на тибията при ротационни движения. При рязко 
преминаване от клекнало в изправено положение (пр. танцьори, изпълнители на 
ръченица), могат да увредят менискусите. При клекнало положение менискусите 
стоят назад и при рязко изправяне не могат да се придвижват напред и биват 
притиснати от кондилите на бедрото и тибията. При футболисти с т.нар удар от 
воле, т.е. когато коляното е леко флектирано, подбедрицата е външно ротирана и 
леко абдуцирана и от това положение силно и бързо се извърши екстензия на 
колянната става. Подобен механизъм е чест и при скиори, когато ходилото със ската 
е фиксирано при флектирана, външно ротирана и абдуцирана подбедрица и от това 
положение се извърши рязко вътрешно извиване на бедрото, може да се разкъса 
мениска. 

Формата на увредите на мениска е най-разнообразна. Тя може да бъде 
трансхондрална, да бъде отлепен от капсулата, напречна лезия, надлъжна на преден, 
на заден рог, като „дръжка на ведро” и др. 

При пресните вътреставни увреждания на колянната става диагнозата невинаги е 
лесна, тъй като превалират симптомите на едно дисторзио. Ставата е оточна с 
ограничена пълна екстензия и болезнена. Често се наблюдава излив в коляното - 
хемартроза. При наличие на блокаж ставата е в лека флексия и при всеки опит за 
екстензия се предизвиква болка и пружинно съпротивление. При менискусна увреда без 
блокаж диагнозата се затруднява. Първоначално при наличие на дисторзио се 
поставя гипсова туторна шина за две седмици и след това се изследва коляното. 
Важна е анамнезата, в която болният съобщава за усукваща травма, минали 
блокажи, изливи. Блокажът е един от сигурните симптоми за увреда на менискус. Той 
обаче невинаги е типичен и много от болните не могат да го потвърдят. Коляното 
трябва да се изследва насочено. В литературата са описани многобройни симптоми и 
тестове за изследване и диагностициране на менискалните лезии. 

Симптом на Steinmann. При екстензирана колянна става се установява палпаторна 
болка, локализирана в предната част на ставната цепка. Когато болният флектира 
коляното, болката се измества назад по хода на ставната цепка - патогномоничен за 
увреда на задния рог назад и за предния отпред. 

Палпаторна болка по хода на ставната линия от страната на увредата. 

Ограничена екстензия или симптомът на дланта. При пъпна екстензия на коляното 
върху кушетката, дланта минава под болното коляно - симпотмът на Гориневская. 

Симтом на Чаклин - атрофия на m.vastus medialis- вътрешната глава на квадрицепса. 
При съмнение в миналото се извършаваше артрография с контрасната материя и 
въздух. През последните години артроскопията на колянната става с използване на 
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специален оптически инструментариум навлезе широко в практиката за 
диагностициране и оперативно лечение. 

Консервативното лечение с имобилизация на коляното в екстензия за 10-12 дни и 
евентуална евакуация на съдържанието в ставата се препоръчва само в началото. 
При наличие на блокажа се извършава деблокаж на ставата и имобилизация с 
туторна шина. Съвременното лечение се извършава с артроскопска  ортопедическа 
интервенция. Ако увреденият менискус не се извади, при повтарящи се блокажи се 
нараняват ставният хрущял и рано настъпват дегенеративни промени в хрущяла. 

 

19.Петров П., Войникова Св. Проучване на стреса при медицинските работници, 
НСАГДП 2020,/ПОД ПЕЧАТ/ 

 

 

20.Петров П., Стоилов В., Място на фитотерапията в лечението на синдрома на 
поликистозните яйчници, НСАГДП 2020,/ПОД ПЕЧАТ/ 
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УЧЕБНИЦИ 

 

1.Петров П., Методология на здравното управление Учебник за студенти по 
здравен мениджмънт, НСАГДП, София 2019, ISBN 978-619-91221-6-7 

     В стопанските единици, все по-голям акцент се поставя на човешките аспекти и 
ценности. Голямо значение се отдава на способностите на мениджърите и 
специалистите да повишат конкурентно способността на стопанската единица, чрез 
осигуряване на взаимна мотивация и лоялност в процеса на работа. Ако управлението 
на персонала е един механичен процес, то управлението на човешките ресурси е 
процес, който се стимулира и е повлиян от технически и организационни промени в 
средата, в която функционира стопанската единица. Системите на управление на 
персонала и системите за управлението на човешките ресурси по своята същност не 
се различават. Разликата е предизвикана от различията в акцентите и подходите за 
тяхното изясняване. Например: Според Хендри и Петигрю (Hendry and Pettigrew, 
1990), управлението на човешки ресурси се разглежда като “перспектива на 
управлението на персонала, а не управление на персонала като такова”. 

2.Петров П., Здравен мениджмънт, Национален съюз на акушергинеколозите от 
доболничната помощ, София 2019, ISBN 978-619-91221-2-9 

     Терминът мениджмънт отразява извънредно сложно нееднозначно понятие, за 
което има множество определения. Един от рисковете при възприемането на 
сложните интегративни понятия е те да бъдат отъждествявани само с отделен 
техен аспект. Тази опасност е очевидна и за понятието мениджмънт, което често се 
тълкува опростенчески и едностранчиво и се свежда до тясно технически дейности, 
свързани с автоматизирани системи на управление или с финансовите ресурси.  У нас 
все още има разноезичие по същността и границите на мениджмънта. Това налага 
внимателен подход към определението и осъзнаването същността на мениджмънта. 
В буквален превод мениджмънт (management) означава контрол, управление, 
регулиране (има и други значения на тази английска дума: надзор, власт, ръководене, 
съумяване, успяване, устройване, умело третиране, фин начин, средство, изхитряне). 
Това разнообразие от синоними е показателно. То ни подсеща, че се касае за понятие с 
широк обсег и многоплановост.  На български най-честият превод на мениджмънт е 
управление. Мениджмънт е родово понятие и е предмет на много определения и 
интерпретации. 

 

3.Петров П., Основи на храненето, Национален съюз на акушергинеколозите от 
доболничната помощ, София 2019, ISBN 978-619-7552-01-0 

Храненето е една от важните общобиологични прояви на живота. Чрез него в 
организма се набавят хранителни вещества, необходими за енергия и за градивен 
материал. Хранителните вещества влизат в състава на хранителните продукти, 
които в зависимост от произхода си се делят на растителни и животински. 

При възрастния човек храненето осигурява енергия за изпълнението на различните 
видове дейности. При децата то е необходимо не само за жизнените функции, но и за 
процесите на растеж и развитие на целия организъм. Здравословното хранене укрепва 
здравето, способства за правилното физическо и психическо развитие, повишава 
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издръжливостта, трудоспособността и съпротивителните сили срещу различни 
заболявания. 

 

 


