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26. РЕЗЮМЕТА НА  

ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ 

НА Д-Р БОРЯНА АНГЕЛОВА ЛЕВТЕРОВА 

 

І. Резюмета на монографии 

Левтерова Б. Измерване на качеството на живот при хронични заболявания. Част 1., Изд. Макрос, 

Пловдив, 2018; 128 стр. ISBN 978-954-561-441-5 

 

Авторската монография „Измерване на качеството на живот при хронични заболявания“ е 

посветена на оценка на качеството на живот при пациенти с хронични заболявания. 

Разпространението на хроничните незаразни болести (ХНЗ) придобива епидемични размери в 

цял цвят. Най-разпространени измежду тях са сърдечно-съдовите заболявания (миокарден 

инфаркт и мозъчен инсулт), злокачествените заболявания, хроничните респираторни 

заболявания (хронична обструктивна белодробна болест и бронхиална астма) и захарният 

диабет. Представеният монографичен труд  разглежда актуални научни и практически проблеми. 

В основата му стои комплексната интерпретация на един от най-значимите резултативни 

показатели за оценка на оказваните здравни грижи прилаган в управлението на хроничните 

заболявания. Последователно са разгледани концепциите за качеството на живот и качество на 

живот, свързано със здравето,  както и методите и технологиите за тяхната оценка. Включени се 

глави, които описват методите и подходи на изследване на психометричните свойства на 

инструментите.   

 

The authors' monograph "Measuring the Quality of Life in Chronic Diseases" is dedicated to assess the 

Quality of Life in patients with chronic diseases. The prevalence of Chronic Noncommunicable 

Diseases (NCDs) is becoming a global epidemic all over the world. Cardiovascular diseases (myocardial 

infarction and stroke), malignancies, chronic respiratory diseases (chronic obstructive pulmonary 

disease and asthma) and diabetes mellitus are the most common among them. The monograph analyzes 

current scientific and practical problems. At the basis of this monograph stays the complex 

interpretation of one of the most important indicators of health care assessment applied in the 

management of chronic diseases. The concepts of QoL and Health Related Quality of Life, as well as 

the methods and technologies for their assessment, are consistently considered. Chapters are included 

that describe the methods and approaches for investigating the psychometric properties of tools. 

 

Левтерова Б. Как да измерим здравето.  Изд. Макрос, Пловдив, 2018; 120 стр. ISBN 978-954-561-473-6 

 

Предлаганата монография продължава изследванията по научна и практическа тема за измерване на 

Качеството на живот в медицината. Монографията „Как да измерим здравето“ предоставя детайлна 

информация за определен набор от качествени инструменти за измерване на качеството на живот. Тя има 

за цел да служи като ръководство за избор, поради голямото разнообразие от налични техники за 

измерване на въздействието на различни здравни услуги върху здравето на пациентите. Включените 

въпросници в обзора се използват широко в огромен брой изследвания, в различни части на света, при 

различни здравословни проблеми и състояния и осигурят истинско сравнение на информация между 

проучванията. Когато проучванията не използват най-добрите налични въпросници се натрупват малко 

научни доказателства и се стига до загуба на средства. В главите се представя селекция от водещи методи 

за самооценка на здравното състояние, каквито са съобщените (докладваните) от пациента оценки за 

здравен ефект (patient-reported outcome measures, PROMs). Описанията на инструментите са подробни, с 

препратки към авторите на въпросника и техния адрес. Това позволява на клиницисти и изследователи да 

изберат най-подходящия за провежданото проучване въпросник и да научат откъде и как могат да получат 

разрешение за ползване. 

The proposed monograph continues the research on the current scientific and practical topic for measuring the 

Quality of Life in Humane Medicine. The "How to Measure Health" monograph provides detailed information on 

a set of qualitative instruments for measuring QoL. It aims to serve as a guide for choice because of the wide 
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variety of techniques available to measure the impact of different health services on patients health. The 

questionnaires included in the survey are widely used in a vast number of studies in different parts of the world for 

various health problems and conditions and provide a real comparison of information between surveys. When the 

surveys do not use the best available questionnaires, little scientific evidence accumulates and a loss of funds is 

achieved. A selection of leading self-assessment methods of health status, as informed by patient-reported 

outcome measures (PROMs), is presented in the chapters. Tool descriptions are detailed, with references to the 

authors of the questionnaire and their address. This allows clinicians and researchers to choose the most 

appropriate questionnaire for the survey and to learn where and how they can get a permission to use it. 

 

II. Резюмета на публикации и доклади в научни издания, реферирани и индексирани в 

световноизвестни бази данни с научна информация (само SCOPUS и WEB OF SCIENCE) 

 

 Левтерова Б. Здраве и здравно поведение на общопрактикуващите лекари. Обща медицина 2019; ISSN 

1311-1817 (под печат) 

 

Лекарите традиционно пренебрегват собственото си здраве в полза на многото си 

професионални и лични задължения. Професионалната култура насърчава убеждението, че 

лекарите никога не са болни. Здравето на лекарите влияе директно върху здравето на голяма част 

от населението. Установява се пряка връзка между личното поведение на лекаря към здравето му 

и придържане към здравословен начин на живот и неговото взаимодействие с пациентите. Целта 

на направения обзор е да представи обобщение на това, което е известно по отношение на 

храненето, физическата активност, съня и грижата за собственото здраве сред 

общопрактикуващите лекари. Насочени проучвания върху начина на живот и здравословните 

навици сред общопрактикуващите лекари може да помогне за предотвратяване на много 

заболявания, включително проблеми с психичното здраве и свръх употреба на лекарства. 

Необходимо е създаване на програми, насочени към студентите по медицина за усвояването на 

здравни навици, като рационално хранене и редовна физическа активност. Обучителни практики, 

които оказват положително въздействие върху личното здраве на лекарите, имат ефект и върху 

начина на консултиране на пациентите и са полезна инвестиция за здравната система. 

 

Physicians have traditionally neglected their own health in favour of their many professional and 

personal duties. Professional culture encourages the belief that doctors are never sick. The health of 

doctors directly affects the health of a large proportion of the population. There is a direct relationship 

between the physician's personal behaviour to his health and adherence to healthy lifestyle, and his 

interaction with patients. The purpose of the review is to provide a summary of what is known about 

nutrition, physical activity, sleep, and self-care among general practitioners. Targeted studies on 

lifestyle and health habits among general practitioners can help prevent many illnesses, including mental 

health problems and over-use of medications. It is necessary to create programs oriented to medical 

students for the acquisition of health habits such as rational nutrition and regular physical activity. 

Training practices that have a positive impact on the personal health of doctors also have an effect on 

how patients are consulted and are a useful investment for the health system. 

 

 

 

 

 

 

Levterova B, Orbetzova M, Levterov G, Dimitrova D, Todorov P. Assessment of the impact of type 2 

diabetes on the quality of life by Audit of Diabetes-Dependent Quality-of-Life (ADDQoL-19). 

Biotechnology & Biotechnological Equipment 2018; 32 (6): 1627-1634.  

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13102818.2018.1532319?needAccess=true 

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13102818.2018.1532319?needAccess=true
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Заедно с епидемичното разпространение на захарния диабет (ЗД), тежестта на това хронично 

метаболитно състояние идва от значително въздействие върху качеството на живот на 

пациентите и скъсяване продължителността им на живот. Целта на това проучване е да се оцени 

въздействието на захарния диабет тип 2 (ЗДT2) върху качеството на живот (QoL) на пациентите 

чрез Одит на зависимо от диабета качеството на живот, (ADDQoL-19). Проведено е срезово 

проучване сред 540 възрастни лица с ЗДT2. Събрахме информация за социално-икономически, 

демографски данни, здравен статус, терапевтичен и метаболитен контрол. Инструментът, 

използван за измерване на качеството на живот е ADDQoL-19. В проучването са включени 411 

пациенти [216 (52.6%) мъже; средна възраст 59.9. години]. ЗДТ2 има отрицателно въздействие 

върху качеството на живот при 36.7% от участниците, докато 67.1% смятат, че техният живот би 

бил по-добър без наличие на болестта. Средната оценка на настоящо качество на живот: 0.6 (SD: 

0.9), а качество на живот, зависимо от диабета: -1.8 (SD: 0.8). Диабетът оказва най-отрицателно 

средно претеглено въздействие върху „свободата за хранене” – 4.0 (SD: 2.6) и „семеен живот” – 

3.9 (SD: 2.7). Резултатите показват, че ЗДТ2 има значително въздействие върху качеството на 

живот и неговата оценка и е важно средство при мениджмънта на това хронично заболяване. 

Отрицателните стойности отразяват общото негативно въздействие на диабета върху всички 19 

изследвани домейна. Тези констатации са от значение за здравните специалисти и създателите на 

здравни политики за идентифициране и прилагане на подходящи интервенции, с цел постигане 

на по-добро управление на заболяването и за повишаване качеството на живот на пациентите с 

ЗДТ2. 

 

 

 
 

 

 

Levterova B, Naydenov V, Todorov P, Levterov G. Prevalence and impact of peripheral neuropathy on 

quality of life in patients with diabetes mellitus: pilot study.Trakia Journal of Science 2018; 16 (Suppl. 1): 

71-76. 

http://tru.uni-sz.bg/tsj/Vol.16,%20Suppl.1,%202018/15.pdf 

 

http://tru.uni-sz.bg/tsj/Vol.16,%20Suppl.1,%202018/15.pdf
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Целта на проведеното проучване е да оцени честотата и въздействието на диабетна периферна 

невропатия (ДПН) върху качеството на живот на пациенти със захарен диабет. Материал и 

методи: Проведено пилотно срезово проучване на пациенти със захарен диабет тип 1 и тип 2 

(Т1ЗД и Т2ЗД). Пациентите са разпределени в три групи: група 1=диабетна невропатия с болка; 

група 2 =диабетна невропатия без болка; група 3=без диабетна невропатия. Качеството на живот 

се оцени с SF-36v2. Резултати: Преобладаването на ДПН е 43% и е по-високо при пациенти със 

Т2ЗД (50.8%), отколкото при пациенти с Т1ЗД (25.6%). Честотата на ДПН с болка е 14% от 

всички пациенти с ДПН, като отново е по-често при пациенти със Т2ЗД (17.9%), отколкото при 

пациенти с Т1ЗД(5.8%). Пациентите в група 1 имат статистически значими по-ниски стойности в 

сравнение с група 2 във всичките 8 измерения и двата обобщени домейна на SF-36. Заключение: 

Диабетната невропатия без и с болка е често усложнение при захарен диабет тип 2. Това 

състояние може да бъде идентифицирано с евтини и лесни за използване инструменти за 

скрининг. Въпреки дълбокото си въздействие върху QoL, болезнената диабетна невропатия 

остава недостатъчно проучена. 

 

 

 
 

 

 

 

Levterova B, Orbetzova М, Dimitrova D, Levterov G. Въздействие на усложненията върху свързано 

със здравето качество на живот при пациенти със захарен диабет тип. Ендокринология 2018; 23 (1): 

42-54. 

http://endo-bg.com/wp-content/uploads/2018/12/Endocrinologia_4-2018.pdf 

 

http://endo-bg.com/wp-content/uploads/2018/12/Endocrinologia_4-2018.pdf
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Levterova B, Levterov G, Dimitrova D. Exploring the factors which affect quality of life in patients with 

type 2 diabetes mellitus. Revue d'Épidémiologie et de Santé Publique 2018; 66: S311. ISSN: 0398-7620. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0398762018308952 

 

Проучването има за цел да изследва влиянието на различни фактори върху свързаното със 

здравето качество на живот при пациенти със захарен диабет тип 2 в първичната медицинска 

помощ. Дизайн и методи: Проведено е многоцентрово срезово проучване на 540 случайно 

избрани възрастни лица с тип 2 диабет. Събрани са социални и демографски данни, вредни 

навици, сърдечно-съдови заболявания и рискови фактори, усложнения от ЗД и данни за 

употребата със лекарства. Данните от клиничните параметри и биологичните мерки са събрани 

от медицинските досиета. Докладваните от пациентите измервания на резултата (PROMs) са 

записани чрез одит на зависимо от диабета качество на живот (ADDQoL-19). Бивариантен анализ 

с точен тест на Fisher или U-тест на Mann-Whitney е извършен, р <0.05 или 95% интервал на 

доверителност се считат за значими. Резултати: След изключване на пациенти с липсващи данни, 

кохортата се състои от 411 пациенти. Средна възраст 59.9 ± 11.6 години; 52.6% мъже; 66% са 

семейни; 71% живеят в градовете. Средно години от развитие на заболяването 8.7 ± 5.7. 

Разпространение на ССЗ 45.7%; настоящи пушачи 24% и 15.6% лекувани с инсулин. 

Установихме значима връзка между по-ниско качество на живот и пол (жени, р <0.05), семейно 

положение (самотно живеещи, p <0.05), ниво на образование (начално, p <0.05), трудов статус 

(безработни, p <0.01), продължителност на диабета (> 5 години, р <0,001), усложнения (р <0,001) 

и лечение с инсулин (р <0,001). Изводи: Подобряването на качеството на живот на пациенти с 

захарен диабет тип 2 може да се постигне чрез ранна профилактика и диагностика на 

заболяването, предотвратяване на усложненията и ефективно лечение на хронични основни 

заболявания от лекаря и специалистите от първичната медицинска помощ. Подходящото 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0398762018308952
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управление на заболяванията може да спомогне за подобряване на качеството и грижата за 

пациента в тази специфична група от пациенти. 

 

 

 

Levterova B, Uchordjieva T, Ilieva T. A measles outbreak in Plovdiv: Ethnic and age differences. Revue 

d'Épidémiologie et de Santé Publique 2018; 66: S278-S279. ISSN: 0398-7620. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0398762018308101 

 

Въведение: Морбили е силно заразно инфекциозно заболяване и една от водещите 

причини за смъртност сред малките деца, въпреки че е налице безопасна и ефективна 

ваксина. Според Световната здравна организация (СЗО) през 2017 г. честотата на 

морбили в Европа е 11882, с над 35 смъртни случая през последните 12 месеца. Една от 

най-засегнатите групи, изложени на риск за развитието и разпространението на 

инфекциозни заболявания в България, е ромската общност. Според Националния 

статистически институт (2004), 10.33% от населението се определя като роми. Целта на 

проучването е да се опише епидемията от морбили в Пловдивски регион (втората по 

големина област в България). Методи: Епидемиологичен преглед на случаи, постъпили в 

Клиниката по инфекциозни заболявания - Пловдив по време на епидемията от март до 

юли 2017 г. и проучени от Противоепидемичен отдел на Регионалната здравна инспекция 

- Пловдив. Резултати: През пролетта / лятото на 2017 г. се наблюдава епидемия от 

морбили в област Пловдив, Централна България, която засяга предимно ромската 

етническа група. Регистрирани са общо 146 случая (44% жени, 56% мъже), от които 48 

случая на морбили сред млади роми. Децата под 4-годишна възраст представляват най-

голям брой случаи (n = 73) и 16 случая под 6 месеца. Едно деце на 10-месечна възраст е 

починало в резултат на заболяване, предотвратимо с ваксина. Всички изследвани са били 

ваксинирани с МПР, в зависимост от възрастовия и имунизационния календар на 

страната. Изводи: При деца и юноши на възраст под 18 години се наблюдава висока 

заболеваемост независимо от ваксинацията в детска възраст. Това показва, че други 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0398762018308101
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социални детерминанти (като жилища, начин на живот, бедност, образование, достъп до 

услуги) засягат здравето на тази етническа група. Повече от 90% от случаите изискват 

хоспитализация поради тежестта на заболяването. Подобряването на достъпа до здравни 

грижи и възможностите за лечение на пациентите може да доведе до намаляване на 

медицинските усложнения и смърт. Необходимо е проучване на заболеваемостта сред 

хората в ромската общност, идентифициране на рисковите фактори и разработване на 

стратегии за борба с болести, предотвратими с ваксина. 

 

 

 

Levterova B, Levterov G, Dragova E, Grudeva T, Kostourkov Y. Bulgarian version of the Audit of 

Diabetes-Dependent Quality of Life (ADDQoL-19). Biotechnology & Biotechnological Equipment 

2017;31(3): 581-587. 

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13102818.2017.1297689?needAccess=true 

 

Целта на това проучване е да се преведе и културно адаптира оригиналната английска 

версия на Одит на зависимо от диабета качеството на живот 19 (ADDQOL-19) на 

български език и да се изследват психометричните свойства на ADDQoL-19 BUL. За 

разработването на българската версия на ADDQoL-19 BUL е използвана стандартизирана 

езикова процедура. ADDQoL е оценен за: вътрешна консистентнист (алфа на Cronbach); 

тест – ретест надеждност (интракласов коефициент на корелация (ICC)); факторна 

структура и валидност на известните групи (на инсулино лечение срещу без инсулино 

лечение; свързани с диабета усложения срещу без усложнения, с наднормено 

тегло/затлъстяване срещу без наднормено тегло/затлъстяване). Общо 423 възрастни лица 

със захарен диабет тип 2 (T2ЗД) участваха в проучването. Средната възраст е 59.92 

години (стандартно отклонение (SD) 11.60, диапазон 28-88 години), а 52.6% са мъже. 

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13102818.2017.1297689?needAccess=true
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Вътрешната консистенция (α = 0.922) и 3-седмичната тест-ретест стабилност 

(интракласов коефициент на корелация=0.99) бяха високи. Потвърдителният факторен 

анализ показа, че еднофакторната структура на ADDQoL-19 се вмества умерено (χ2 = 

230.63, df = 136, p <0,001, SRMR (стандартна средна квадратна остатъчна стойност) от 

0.05, RMSEA (средна квадратична грешка от приближаване) от 0.06; CFI (Comparative Fit 

Index) от 0,95). Стандартизираните коефициенти показаха, че всички заредени домейни са 

със стойност от 0.4, с изключение на един елемент. Общият резултат е отрицателно 

свързан с HbA1c (r = -0.10; p <0.05), което показва, че по-ниските резултати са свързани с 

по-лош гликемичен контрол. В заключение, българската версия на ADDQoL-19 има 

добри психометрични свойства и осигурява на лекарите и изследователите полезен 

инструмент за цялостна оценка на качеството на живот при възрастни лица с захарен 

диабет. 

 

 
 

Dimcheva T, Levterova B, Bakova D, Mateva N.  Health-related quality of life among dispensary 

observation patients with chronic illness in Bulgaria. In CBU International Conference Proceedings 2017; 5: 

943-947. 

https://ojs.journals.cz/index.php/CBUIC/article/view/1049/pdf 

 

Въведение: Разпространението на хроничните незаразни болести (ХНБ) придобива 

епидемични измерения в световен мащаб. В Европа пет нозологични групи (захарен 

диабет, сърдечно-съдови заболявания, рак, хронични респираторни заболявания и 

умствени увреждания) съставляват 77% от ХНБ и причиняват около 86% от смъртните 

случаи. Проучването има за цел да оцени качеството на живот при пациенти с хронични 

незаразни заболявания на диспансерно наблюдение. Методи: Пилотното проучване е 

проведено сред възрастни лица с хронични заболявания в първични медицински 

практики в Пловдивска област от май до юни 2013 г. Резултати: В проучването участваха 

200 възрастни лица с хронични заболявания (средна възраст 55.6±6.9). Най-честите 

хронични заболявания са: сърдечно-съдови 51% (исхемична болест на сърцето, 

хипертония и др.), следвани от ендокринологични заболявания (23%). Установихме 

статистически значими разлики в оценките на "общо здраве" в различните групи 

участници по пол (χ2 = 16.65, P <0.002), възраст (χ2 = 12.57, P <0.05) и социален статус 

https://ojs.journals.cz/index.php/CBUIC/article/view/1049/pdf
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(χ2 = 28.54, 0.0001). Заключение: Субективната оценка на здравето е фактор, който оказва 

силно влияние върху качеството на живот на пациентите и е важен компонент при 

оценката на ефективността на предоставяната здравна помощ на пациенти с хронични 

незаразни заболявания. 

 

 

 
 

Левтерова Б, Левтеров Г, Димитрова Д. Зависимо от диабета качество на живот. Ендокринология. 2016; 

21 (1): 34-44. 

http://endo-bg.com/wp-content/uploads/2016/05/Jurnal-Endocrinologia-1-2016.pdf  

В България  се наблюдава епидемия от захарен диабет тип 2. Това заболяване оказва 

влияние върху почти всеки аспект от живота на пациента. В достъпната литература 

самооценката за Качество на живот (КЖ) се доказва като мощен предиктор на 

смъртността и заболеваемостта. Целта на проучването е да се оцени качеството на живот 

при пациенти със захарен диабет тип 2. Материал и методи: Проведено е срезово 

проучване на 540 случайно подбрани лица със захарен диабет тип 2 в област Пловдив със 

специфичен въпросник за качество на живот (ADDQoL-19). Резултати: Самооценката на 

участниците показа общото негативно въздействие на диабета върху различни области от 

качеството им на живот. Подреждането на различните области по рангове показа най-

силно негативно въздействие в област „свобода за хранене” (-1.79, SD 2.60). Следват 

области „семеен живот” (-1.54, SD 0.89), „физическа активност” (-1.54, SD 0.89)  и 

„работен живот” (-1.54, SD 0.92). Най-малко въздействие оказва областта "реакция на 

околните" (-0.93, SD 0.97) Заключение: Докладваните от пациента оценки за здравен 

резултат (PROMs) предлагат голям потенциал за подобряване на качеството и 

резултатите от здравните услуги. Използването на специфичен въпросник позволи да се 

открият и оценят тези детерминанти на КЖ, които имат най-голямо значение за 

конкретната популация. Получените данни могат за бъдат използвани при оценка и 

формиране на стратегии за осигуряване на ефективно и ефикасно клинично управление 

при пациентите със захарен диабет тип 2.  

 

 

 

http://endo-bg.com/wp-content/uploads/2016/05/Jurnal-Endocrinologia-1-2016.pdf
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Dimova R, Dimitrova D, Levterova B, Dimov R, Semerdjieva M, Tarnovska M,  Stoyanova R. Feasibility 

of immunochemical faecal occult blood testing for colorectal cancer screening in Bulgaria. JBUON 2015; 

20(2): 413-420.  

https://www.jbuon.com/archive/20-2-413.pdf 

 

Колоректалният карцином (CRC) е вторият най-разпространен рак в Европа. Указанията 

за скрининг препоръчват редица опции, които включват фекален тест за окултна кръв 

(FOBT). Ефикасността на скрининга за CRC на базата на FOBT зависи от степента на 

участие, като се подчертава значението на последното. Проучването има за цел да 

анализира осъществимостта на CRC скрининга с имунохимичен FOBT (iFOBT). 

Проведено е срезово проучване на 600 асимптоматични лица със среден риск, на възраст 

≥45 години от градски и селски райони. Обучителна брошура, комплект iFOBT с 

преведена цветна брошура, формуляр за информирано съгласие и въпросник са 

предоставени на участниците от 30 общопрактикуващи лекари. Фекалните проби се 

анализират за окултна кръв от самите пациенти, у дома, като се използва бърз iFOBT. 

Въпросникът има за цел да установи дали те срещат трудности при извършването на 

теста и отчитане на резултатите. Използвани са преки и косвени показатели за оценка на 

осъществимостта на теста, срещаните за трудности и степента на участие в проучването. 

Участието е 78.8% (473 участници). Пациентите > 65 години (х2 = 70.8, Р <0.001), тези с 

по-ниско образование (х2 = 82.1, p <0.001) и пациентите, живеещи в селата (x2 = 4.3, p 

<0.05) съобщават по-често за затруднения и потребност от помощ за самостоятелното 

прилагане на iFOBT. Тестът е положителен при 8.5% от всички участници, като  19 лица 

(48,7%) са имали хемороиди, 8 (20,0%) - доброкачествени новообразувания и 3 (7,5%) са 

имали CRC. Проучването за скрининг на CRC чрез iFOBT установи, че  използването на 

теста e осъществимо, тъй като е постигнат висок процент на участие. 

 

 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tsvetanova%20Dimova%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26011330
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dimitrova%20Dimitrova%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26011330
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Angelova%20Levterova%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26011330
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stoyanov%20Dimov%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26011330
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Atanasova%20Semerdjieva%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26011330
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Frantova%20Tarnovska%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26011330
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gencheva%20Stoyanova%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26011330
https://www.jbuon.com/archive/20-2-413.pdf
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Dimova R, Dimitrova D, Stoyanova R, Levterova B, Atanasov N, Assenova R.The effect of educational 

intervention on the patient’s willingness to carry out the immunochemical faecal occult blood test for 

colorectal cancer. Slovenian Journal of Public Health 2015; 54(3): 230-7. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4820160/pdf/sjph-54-03-230.pdf 

 

Съществуват убедителни доказателства, че скринингът за рак на дебелото черво може да 

доведе до значително намаляване на смъртността. В България скринингови тестове за 

колоректален карцином не се провеждат систематично. Статията изследва ефекта на 

образователната намеса върху готовността на пациентите да участват в скрининг за 

колоректален карцином с имунохимичен фекален тест за окултна кръв в домашни 

условия. Извършено е сравнително проучване преди-след за въздействието на 

образователната интервенция, включваща разпространение на брошура и лична 

индивидуална дискусия с ОПЛ. На оригинален въпросник за самостоятелно попълване 

беше предоставен преди и след интервенцията на 600 случайно подбрани пациенти в 40 

общи медицински практики (15 пациенти на практика) в област Пловдив. Интервенцията 

е довела до увеличаване с > 20% на информираността на пациентите за значимостта на 

теста и как се провежда. Статистическият анализ показва, че след образователната 

интервенция има увеличение в знанията за ползата от теста (24,8% при мъжете, 18,3% в 

женски) и за прилагането (22.7% при мъжете, 25.4% при жените). Образователната 

намеса значително е повлияла върху осведомеността на пациентите за полезността на 

теста и самостоятелното му извършване. Нараснала е информираността на пациентите 

чрез осигурения лесен достъп до информация, като по този начин се насърчава и 

активността на участие. Силна страна е подходът, ориентиран към пациента, в 

предоставянето на допълнителна информация чрез дискусии "един с един" и гарантиране 

на по-високо качество на превантивния скрининг в общата практика. 

 

 
 

 

Левтерова БA, Форева ГН, Димитрова ДД, Асенова РС. Приложение на инструменти за оценка на 

качеството на живот при хронични заболявания в българската медицинска практика. Обща 

медицина. 2014;16 (2): 12-18. 

http://nt-cmb.mu-sofia.bg:8080/jspui/bitstream/10861/1010/1/Levterova-B_et-al_OM-2-2014.pdf 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4820160/pdf/sjph-54-03-230.pdf
http://nt-cmb.mu-sofia.bg:8080/jspui/bitstream/10861/1010/1/Levterova-B_et-al_OM-2-2014.pdf
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Хроничните болести са основна причина за 86% от смъртните случаи сред населението 

на държавите в Европейския регион на СЗО. При изследване на качеството на живот при 

хронични заболявания основно значение има субективното усещане за собственото 

състояние, независимо от обективните резултати и мнението на медицинските 

специалисти. Това има особено значение за определяне на общата ефективност на 

различните медицински и медико-социални дейности. Целта на проведеното проучване е 

идентифициране на общите (неспецифични) инструменти за измерване и оценка на 

качеството на живот на болните с хронични заболявания в специализираната медицинска 

литература и на тяхното използване в българската медицинска практика. Извършено е 

систематично търсене в достъпните документални и справочно-библиографски бази за 

десетгодишен период (2002-2012). Бяха открити 119 инструмента за оценка на качеството 

на живот. Идентифицирани бяха 13 инструмента, отговарящи на зададените от нас 

критерии, които са били използвани в българската медицинска практика. Най-често при 

измерване и оценяване на качеството на живот са използвани SF-36v2 и EQ-5D. 

Инструментите за измерване и оценка на качеството на живот в България най-често са 

преки анкети, интервюта (лице в лице и телефонни) и др. В нашата страна те са 

използвани в проучвания при болни с неврологични, онкохематологични, бъбречни и 

други заболявания. Неспецифичните (генерични, общи) въпросници за оценка на 

качеството на живот се използват широко в световната практика, но в нашата страна има 

ограничен брой проучвания с подобни въпросници, което е сериозна пречка за оценка на 

ефективността на медицинските дейности. 

 

 

 

 
 

 

Atanasov N, Dimitrova D, Stoyanova R, Alexandrova M, Dimova R, Lefterova B. Stated Preferences and 

willingness-to-pay for molar treatment: results of pilot study. Trakia Journal of Science 2014; 12 (Suppl 1): 

403- 407. ISSN: 1313-3551.  

http://tru.uni-sz.bg/tsj/Vol.%2012%20S1/b17.pdf 

 

 

Това изследване се опитва да определи заявените предпочитания за лечение на молари и 

желанието за заплащане на избраната алтернатива. Проучването се базира на въпроси от 

интервю на Christopher Robert Vernazza, използван в дисертацията "Паричната стойност 

на оралното здраве: готовност за плащане за лечение и превенция". Използваме извадка 

http://tru.uni-sz.bg/tsj/Vol.%2012%20S1/b17.pdf
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от 111 души, посещават зъболекарите си в Пловдив. Методът на проучване е чрез пряка 

анонимна анкета с въпроси относно избора на алтернативно здраве и желание за 

заплащане (директно отваряне на въпрос); демографски, социални и икономически 

характеристики на респондентите; история, тежест на зъбните проблеми и честота на 

посещенията при зъболекар. Оценките на готовността за заплащане на предложените 

алтернативи за здраве с тяхното стандартно отклонение са: лечение на корен и поставяне 

на корона - 121,30 ± 84,53 лв .; изваждане на зъба и оставяне на празнина - 51,67 ± 74,13 

лв .; поставяне на подвижна протеза - 120,00 ± 156,52 лв .; поставяне на фиксиран мост - 

125,71 ± 66,79 лв .; имплант - 491,43 ± 478,90 лв. ). Нивото на дохода засяга решенията за 

плащане. Установихме, че с увеличаване на доходите на домакинствата се увеличава 

готовността за плащане – съществува умерената положителна връзка (Spearman's rho= 

0.429). Демографски и други социално-икономически фактори нямат статистически 

значимо въздействие върху готовността за плащане на изброените здравни избори. 

 
 

 

Levterova BA, Dimitrova DD, Levterov GE, Dragova EA. Instruments for Disease-Specific Quality-of-

Life Measurement in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus – a systematic review. Folia Medica 2013; 

55(1): 83-92. 

https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/folmed.2013.55.issue-1/folmed-2013-0010/folmed-2013-

0010.pdf 

 

Захарният диабет е заболяване, което има значително социално въздействие в България и 

по целия свят поради високото си разпространение. Напоследък нараства броят на 

проучванията на ефектите на захарния диабет върху качеството на живот на пациентите, 

както и на много инструменти за оценка на тези ефекти. Качеството на живот е 

концепция, която обхваща субективното възприятие за физическо, емоционално и 

социално благосъстояние на индивида, включително когнитивни (удовлетворение) и 

емоционални (щастие) компоненти. В статията се разглеждат и анализират основните 

детерминанти на качеството на живот свързано със заболяването при пациенти със 

захарен диабет тип 2 и инструментариума, използван за неговата оценка. Четиринадесет 

инструмента за измерване на качеството на живот при пациенти със захарен диабет тип 2 

(T2DM) отговаряха на критериите за търсене. Тяхното съдържание покрива различни 

области или показатели за качеството на живот - типични симптоми при диабет, общо 

здраве и качество на живот, личностови характеристики, физическо, психическо и 

социално благополучие, лечение и качество на живот. Повечето от специфичните за 

болестта въпросници са апробирани и има данните за тяхната надеждност и валидност. 

Малка част от инструментите са подложени на оценка за адаптивност към промени. Сред 

https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/folmed.2013.55.issue-1/folmed-2013-0010/folmed-2013-0010.pdf
https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/folmed.2013.55.issue-1/folmed-2013-0010/folmed-2013-0010.pdf
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инструментите които бяха оценени, най-обещаващ подход за измерване на специфичното 

за диабета качество на живот предлагат ADDQoL, DСP и WBQ. В разработването на тези 

инструменти са участвали пациенти и според редица проучвания се установява тяхната 

добра вътрешна надеждност, външна и конструктивна валидност. В световен мащаб 

непрестанно се полагат усилия да са разработи стандарт, който да позволи разработване 

на валиден, надежден и лесен за използване инструментариум за оценка на качеството на 

живот при пациенти с диабет тип 2 и да се насърчи интеграция на тези пациенти в 

обществото. 

 

 
 

Levterova B, Dimitrova D, Kolarova M, Uchordjieva T, Dragova E. Study of Hepatitis "A" Outbreak in a 

rural community in Southern Bulgaria. Environmental Health Perspectives, 2013. ISSN 1552-9924 

https://ehp.niehs.nih.gov/action/doSearch?ContribAuthorStored=Boryana%2C+Levterova 

 

Въведение: Вирусът на хепатит А е една от най-честите причини за предавани чрез храна 

инфекции в България. През последното десетилетие в областта на общественото здраве 

интервенциите, които предотвратяват смъртността и заболеваемостта от инфекциозни болести, 

са се увеличили значително. Имунизацията е една от тези превантивни интервенции, с потенциал 

да допренесе икономически ефекти отвъд здравните ползи. Цели: Да се идентифицират 

възможните рискови фактори, свързани с възникването на епидемичен взрив от хепатит А в 

селски район в България и да се дадат препоръки за контрол и превенция на заболяването, за да 

се предотврати неговото повторно появяване. Методи: Това проучване изследва епидемичен 

взрив от вирусен хепатит А в селска общност в Искра (малко село в Южна България), през 

периода януари-март 2012 г. Сто двадесет и шест кръвни проби, 10 водни проби и 42 хранителни 

проби са събрани. Серумните проби бяха тествани за IgM и IgG анти HAV и IgM и IgG анти-HEV 

антитела. Резултати: Общо 125 души са заразени, като 69 са мъже (86.25%) и 56 са жени 

(13.75%). Най- голям брой заразени има във възрастова група 15-19 години (28.75%), следвани от 

5-9 години (18.74%). Епидемичната крива показва поява на пик на всеки 4 до 6 седмици. 

Идентифицираните рискови фактори са: контакт с болен от жълтеница (OR = 2,46, 95% CI = 1,39-

4,36) и този риск се увеличава допълнително в групата на близки роднини (OR = 7.79, 95% CI = 

1.10-67.13). Установени са чести аварии във водоснабдителната система за питейна вода в 

селото. В населеното място няма канализационна система и пречиствателна станция. Петстотин 

https://ehp.niehs.nih.gov/action/doSearch?ContribAuthorStored=Boryana%2C+Levterova
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контактни лица бяха проследени и тествани и триста и шестдесет от тях бяха ваксинирани. 

Заключение: Увеличаването на случаите се дължат на контакт с общ източник, както и предаване 

от човек на човек. Бъдещи подобни огнища могат да бъдат предотвратени главно чрез контрол и 

изследване на водоизточниците. Необходимо е да се увеличат изискванията за спазване на 

битова и домашна хигиена. Провеждането на здравно образователни интервенции, специфична 

имунопрофилактика и контролиране на безопасностна на храните ще има най-добър резултат за 

превенция на заболяването. 

 

 

 

Levterova B, Dimitrova D. P2-438. Ethnic and age differences in the incidence of tuberculosis in Bulgaria. 

Journal of epidemiology & community health 2011;65:A342-A343. ISSN: 1470-2738. 

https://jech.bmj.com/content/65/Suppl_1/A342.4 

 

 

Една трета от световното население е инфектирано с туберкулоза. Туберкулозата е изтощителна 

и заразна. Всяка година повече от 9 милиона души развиват активна туберкулоза и 1,7 милиона 

души умират от болестта. В България заболеваемостта е била 25.1/100 000 през 1990 г. Поради 

различни причини, свързани със социално-икономическите промени в страната през следващите 

години се наблюдава удвояване на случаите на туберкулоза до 49.9 / 100 000 през 1998 г. 

Напоследък съществува тенденция за забавяне и бавно снижаване на заболеваемостта - до 37.1 / 

100 000 през 2007 г. Една от най-засегнатите групи в риск за развитие и разпространение на 

туберкулозата в България са хората от ромската общност. Според Националния статистически 

институт (2001) 9% от населението се е идентифицирало като роми. В България няма 

регистрация и анализ на здравните показатели по етнически групи, поради което оценката на 

здравето на тези общности е трудна. Туберкулозата в ромските общности е по-висока от 

средната за страната. Целта на това проучване е да установи разпространението и 

детерминантите, характеризиращи този процес на разпространение. Превантивните мерки трябва 

да бъдат насочени към ранно развитие и подобряване на условията на живот и труд и за 

преодоляване на социалното изключване. Необходими са целенасочени епидемиологични 

изследвания на заболеваемостта сред хората в ромската общност, идентифициране на рисковите 

фактори и разработване на превантивни стратегии за борба с туберкулозата. 

 

 

https://jech.bmj.com/content/65/Suppl_1/A342.4
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Dimitrova D, Dimova R, Levterova B. Self-treatment with antibiotics and its determinants. EGPRN 

Meeting “Children in General Practice” 6th-9th. May, 2010, Plovdiv, Bulgaria. European Journal of General 

Practice Abstracts 2010; 16:169-170. 

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.3109/13814788.2010.504772 

 

Във всички страни нараства изследователският интерес към случаите на резистентност 

към антибиотици. През 2009г. в България бяха извършени законови промени 

ограничаващи продажбата на антибиотици без рецепта в аптечната мрежа. Въпреки това 

самолечението с антибиотици представлява риск, който не е проучен обстойно в нашата 

страна. Целта на проучването е да установи разпространението на самолечението с 

антибиотици в домашни условия и неговите детерминанти. Метод: проведено беше 

анонимно анкетно проучване сред населението в общините Марица и Пловдив в периода 

м.юли до м.декември 2008г. Беше разработен оригинален въпросник, който включва 

въпроси свързани с познаването на рисковете от самолечение, моделите на поведение и 

техните детерминанти. Участваха 225 случайно подбрани пълнолетни лица (69% жени и 

82% градски жители). Средната възраст на участниците е 42±16,1 г. Резултати: Анализът 

на данните показва, че преобладаващата част от участниците считат самолечението за 

неправилно и имат негативно отношение към честата употреба на антибиотици. Въпреки 

това 39% съобщават, че са се самолекували с антибиотици един или повече пъти през 

последната година, като обезпокоителното е, че една четвърт (25,3%) са  лекували и деца 

с антибиотици без лекарско предписание. Заключение: резултатите от проучването 

потвърждават честата и широка употреба у нас на антибиотици без лекарско 

предписание, до приемането на промените в закона. Сред най-честите причини за 

рисковото поведение са неинформираност, липса на време за посещение при лекар, 

предшестващ опит с познат антибиотик и лесен достъп до лекарствени средства. 

 

 

 

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.3109/13814788.2010.504772
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III. Резюмета на публикации в нереферирани списания с научно рецензиране или в 

редактирани колективни томове. 

 

 

Левтерова Б. Мотивация и удовлетвореност от работата на професионалистите по управление на 

здравни грижи. Научни трудове на Съюза на учените в България–Пловдив Серия Г. Медицина, 

фармация и дентална медицина 2019. (под печат)  

 

Мотивацията на служителите е може би най-сложната управленска дейност, която 

мениджърът извършва, тъй като мотивацията се влияе от финансови и нефинансови 

стимули, които постоянно се променят. Целта на това проучване е да изследва как 

здравните специалисти са засегнати от специфични мотивационни фактори, както и 

връзката между удовлетвореността от работа и мотивацията. Материал и методи: 

Използван е оригинален инструмент, разработен на базата на теориите на Маслоу и 

Херцберг, посветени на четири свързани с работата мотиватори (организационни 

фактори, безопасност/възнаграждение, колеги и постижения). Участваха две категории 

здравни специалисти: медицински персонал в обществена (n = 30) и частна болница (n = 

29). Мотивацията и удовлетвореността от работата бяха сравнени между социално-

демографските и професионалните променливи. Резултати: Проучването показа, че 

възнаграждението е класирано на първо място сред четирите основни мотиватори, 

следвани от постиженията, сътрудниците и организационните качества. Заключения: 

Здравните специалисти са склонни да бъдат мотивирани повече от вътрешни фактори, 

което означава, че това трябва да бъде цел за ефективна мотивация на служителите. 
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Левтерова Б. Акромегалия – епидемиологични данни и качество на живот на пациентите. Редки 

болести и лекарства сираци 2019;10(2):5-9.  

  

 
 

 

Левтерова Б. Ефективност на обучителни програми при пациенти със захарен диабет тип 2. Здравна 

политика и мениджмънт 2019; 19(2):47-51. ISSN: 1313-4981. 

https://www.dropbox.com/s/y4eeofp7n0je95x/ZPM%20el.%20versia%20-%20final.pdf?dl=0  

https://www.dropbox.com/s/y4eeofp7n0je95x/ZPM%20el.%20versia%20-%20final.pdf?dl=0
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Томов Д, Левтерова Б. Диета и автоимунни заболявания. Здравна политика и мениджмънт 2019; 

19(2): 211-213. ISSN: 1313-4981.                                                               

https://www.dropbox.com/s/y4eeofp7n0je95x/ZPM%20el.%20versia%20-%20final.pdf?dl=0 

 

 
 

 Левтерова Б. Самооценката за здравен статус като резултативен показател за здравни грижи. 

Управление и образование 2019; 13 (4): 142-144. 

 

СЗО е създадена преди почти половин век, текстът на неговата конституция определя 

здравето като „състояние на пълно физическо, психическо и социално благосъстояние, а 

не просто отсъствие на болест или недъг “. Концепцията за качеството на живота (QoL) 

обхваща начина, по който индивидът измерва „благополучието “в множество аспекти от 

техния живот“. Качеството на живот, свързано със здравето (HRQoL), се отнася 

конкретно до здравните аспекти, като в същото време отчита и общите компоненти на 

QoL. Висококачествената клинична помощ изисква от пациентите да предоставят 

информация за това как се чувстват, техните симптоми и всякакви ефекти от 

предписаното лечение. Клиницистите и създателите на политики признават важността на 

измерването на HRQL, за да са информиратни за управлението на болеста и за вземането 

на здравни решения. Налице са два основни подхода за измерване на качеството на 

живота: общи инструменти, които оценяват здравния статус и специфични инструменти, 

които се фокусират върху проблеми, свързани с отделни болестни състояния, групи 

https://www.dropbox.com/s/y4eeofp7n0je95x/ZPM%20el.%20versia%20-%20final.pdf?dl=0
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пациенти или области на физическа дисфункция. Общите инструменти включват здравни 

профили и въпросници, които health ulitities. Докладваните от пациента оценки за 

резултат (PROMs) са стандартизирани, валидизирани въпросници, които се попълват от 

пациентите, за да се измери тяхното възприятие за собствения им функционален статус и 

благосъстояние. PROMs могат да бъдат използвани за оценка на въздействието на 

здравните интервенции върху пациентите, за подпомагане разпределението на ресурси, за 

оценка на ефекта от промени в здравните услуги и за предоставяне на обратна 

информация на клиницистите за подпомагане на клиничното управление. 

 

 
 

 

Levterova B.Barriers to the effectiveness of disease management in people with diabetes mellitus. 

Knowledge International Journal 2019; 32.4: 953-957 

 

Захарният диабет (ЗД) е глобален обществено-здравен проблем и светът е изправен пред 

епидемия от захарен диабет тип 2 (T2DM). Захарният диабет е широко разпространено 

състояние, което е свързано със значителна заболеваемост и смъртност и високи разходи 

за здравни услуги. Разпространението на диабета се увеличава сред всички възрастови 

групи в България. В нашата страна 9.55% от общата популация имат захарен диабет, като 

над 90% страдат от захарен диабет тип 2 (ЗДТ2). Усложненията, дължащи се на диабета, 

са основна причина за ивалидност, преждевременна смърт и здравни разходи. Повече от 

половината от смъртността и заболеваемостта при голяма част от хората с диабет са 

свързани със сърдечн-осъдови заболявания (ССЗ). Възрастни лица със захарен диабет 

имат от 2- до 4-пъти по-висока смъртност от сърдечно-съдови заболявани,я в сравнение с 

тези на същата възраст без диабет. Диабетът води до слепота и краен стадий на бъбречно 

заболяване. Диабетната невропатия, която се среща при повече от 60% от пациентите с 

диабет тип 2, причинява повече от половината от ампутациите на долните крайници. 

Диабетът налага голяма икономическа тежест върху пациентите, техните семейства и 

националните здравни системи. Въпреки значителния напредък в диагностиката и 

лечението на заболяването, пациентите много често имат незадоволителен метаболитен 

контрол. Лошите резултати могат да се дължат както на липсата на подходящо 

самоуправление от страна на пациента, така и на неадекватни стратегии за намеса от 

страна на клиницистите. Според Американската диабетна асоциация (ADA), 

самоуправлението е важна част от оптималната диабетна грижа. Основните компоненти 

на самоуправлението включват комбинация от оптимално лечение, диета, физическа 

активност и самоконтрол на нивата на кръвната захар. Ефективността на управлението на 

заболяването зависи от комплексни промени в начина на живот, които могат да бъдат 

постигнати чрез здравно образование на пациентите. Доказателства подкрепят 
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твърдението, че обучението на пациенти със захарен диабет помага за правилното 

управление на болестта, подобрява гликемичния контрол, намалява усложненията, 

увеличава придържането и намалява разходите за здраве. Правилното самоуправление на 

захарния диабет е от решаващо значение за подобряване на качеството на живот на 

пациентите и увеличаване на продължителността на живота им. Целта на този преглед е 

да обобщи съществуващите знания за различните бариери пред оптималното 

самоуправление на диабета. 

 

 
 

 

Левтерова Б, Тодоров П, Бакова Д, Димчева Т, Гушмакова Ц. Пациент-центриран подход при 

управлението на хронични болести в първичната помощ. Управление и образование 2018; 14 (5): 21-

25. 

http://www.conference-burgas.com/maevolumes/vol14/b5_v14.pdf 

 

Въведение: Пациент-центрираният подход намира все по-широко приложение в 

медицинската практика. Осигуряването на медицинска помощ, насочена към нуждите и 

очакванията на пациентите, е основен фактор, оказващ влияние върху качеството на 

медицинските услуги. Обучението за самостоятелно управление при хронични 

заболявания е неразделна част от висококачествената първична помощ. 

Самоуправлението се е превърнало в популярен термин за поведенчески интервенции, 

както и за здравословно поведение. Това важи особено за управлението на хронични 

заболявания. Целта на статията е да се идентифицират ключовите фактори, влияещи 

върху самоуправлението при пациенти със захарен диабет. Материали и методи: 

Проведен систематичен преглед на достъпната научна литературата и електронни 

търсения в PubMed, Scopus, EBSCO и Web of Science, по ключови думи "patient-centred 

approach", "diabetes mellitus", "self-management”, “self-management support”, “self-

management education”. Подходите за самоуправление засягат почти всички аспекти на 

ежедневните дейности на пациентите и често докладват за повишената тежест на 

лечението, а не за симптомите на заболяването. Важни фактори, влияещи върху 

самоуправлението на диабета са осигуряването на непрекъснати здравни грижи, подкрепа 

на семейството и ефективна комуникация между лекар и пациент. Обществени 

интервенции в първичната практика, насочени към пациентите, водят до подобрено 

самоуправление на диабета. Заключение: Управлението на диабета трябва да се 

осъществява от мултидисциплинарен екип, в който общопрактикуващият лекар играе 

ключова роля и работи в сътрудничество с пациента и семейството му. Важни фактори, 

влияещи на самоуправлението при хронични заболявания са обучение, социална 

подкрепа, ефективна комуникация лекар – пациент при прилагане на пациент-центриран 

подход. Пациентът е този, който трябва да се самоконтролира, да се грижи за себе си и 

http://www.conference-burgas.com/maevolumes/vol14/b5_v14.pdf
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затова трябва да бъде подготвен да приеме предложените промени и вътрешно мотивиран 

да промени начина си на живот. Ето защо е необходимо „овластяване “на пациентите, 

така че личността да бъде в центъра на процеса на промяна в поведението. 

 

 
 

 

Levterova B.  Applied epidemiology-history and future. Knowledge International Journal. 2018; 28.4:1179-

1182. ISSN: 2545-4439. 

 

Резюме: Епидемиологията е едновременно наука и фундаментален метод за 

общественото здраве. Това е науката, която търси връзката на здравето или болестта с 

различни фактори, влияещи върху здравето на човешките популации. Въпреки, че 

епидемиологията като дисциплина се развива след Втората световна война, 

епидемиологичното мислене може да бъде проследено от времето на Хипократ през John 

Graunt, William Farr, John Snow до наши дни. Корените на епидемиологията са от близо 

2500 години. Още Хипократ се опитва да обясни появата на болестта от рационална, а не 

от свръхестествена гледна точка. В есето си "За въздуха, водите и местата" той 

предполага, че фактори, свързани с околната среда и гостоприемника, могат да повлияят 

на развитието на болестта. През 1662 г. Джон Гранд, лондонски галантерист и общински 

съветник, публикува анализ на данните за смъртността. Тази публикация е първата, която 

измерва количествено случаите на раждане, смърт и заболявания, отбелязвайки различия 

по пол, възраст, град/село и сезонни различия. В средата на 18-ти век анестезиологът 

Джон Сноу провеждал поредица от разследвания в Лондон, с които получава прозвището 

"баща на епидемиологията". Двадесет години преди изобретяването на микроскопа и 

откриването на причинителя на холерата, Сноу провежда проучвания за избухване на 

холерната епидемия в Лондон. Епидемиологията е философия и методология, която може 

да бъде приложена за учене и разрешаване на много широк спектър от здравословни 

проблеми. "Изкуството" на епидемиологията се състои в това не само да използва 

различните дизайни на проучвания и статистическите методи, а кога и как да се прилагат 

най-правилно различните епидемиологични стратегии, за да отговори успешно на 

специфични здравни въпроси и да получим нужната ни информация. Тя е основен 

елемент при формулирането на ефективни инициативи в областта на общественото 

здраве, за предотвратяване на болести и насърчаване на здравето в общността. 

Епидемиологията изучава факторите, засягащи здравето и болестта на населението и така 

служи за основа, на която да се изгради логичен подход за опазване и укрепване на 

общественото здраве. Обхватът на епидемиологията се разширява постоянно през 

последните десетилетия, тъй като епидемиолозите демонстрират нови приложения и 

вариации на традиционните дизайни и методи на обучение. Можем да очакваме, че 

обхватът на епидемиологията ще се разшири още повече в бъдеще, тъй като все повече 

епидемиолози разработват иновативни стратегии и техники. 
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Гушмакова Ц, Левтерова Б. Захарен диабет – епидемиология и социално-медицинско значение. Сб. 

Наука и младост 2018:206-211. 

https://www.asclepius.bg/images/site_images/NM-Issues/Sbornik-Nauka-i-Mladost-2018.pdf 

 

Захарният диабет (ЗД) е метаболитно заболяване, характеризиращо се с хипергликемия, 

която е в резултат от нарушение в инсулиновата секреция, в инсулиновото действие или 

и двете заедно. Честотата на захарният диабет расте епидемично във всички страни, но 75 

– 80% от случаите се срещат в страни с ниски или средни доходи. Според прогнози на 

МДФ с увеличаване на продължителността на живот на хората и бързите промени в 

начина им на живот ще се увеличи още повече честотата на това заболяване. Въпреки че 

всички причини за развитие на диабет тип 2 все още не са напълно известни, има 

установени важни рискови фактори като: затлъстяване; неправилно хранене; липса на 

физическа активност; напредване на възрастта; фамилна обремененост; етнос; висока 

кръвна захар по време на бременност. В развитието на захарен диабет тип 2 е открит и 

силен генетичен компонент. Установено е, че здравното обслужване на хората с диабет 

струва поне 2 – 3 пъти повече от това на връстниците им без диабет. Непреките разходи 

включват пропуснати ползи от отсъствията от работа, намалена производителност на 

работното място, трудоустрояване поради болестта и нейни усложнения или загуби 

поради ранна смърт. Разходите са равномерно разпределени по възрастови групи, като 

76% от общите разходи за диабет през 2013 г. са за хора на възраст между 50 и 79 години. 

В Европа захарният диабет заема трето място по разходи след онкологичните и сърдечно-

съдови заболявания. Необходими са програми за превенция и контрол, за да се спре 

нарастващата епидемия от диабет и неговите усложнения. 

 

Diabetes mellitus (DM) is a metabolic disorder characterized by hyperglycemia resulting from a 

disorder of insulin secretion, insulin action, or both. The incidence of diabetes mellitus grows 

epidemically all over the world but 75-80% of cases occur in low or middle income countries. 

According to IDF prognoses, increasing people's life duration  and rapid lifestyle changes will 

further grow the incidence of this disease. Although all the causes for the development of type 2 

diabetes are not yet fully known, important risk factors have been identified such as: obesity; 

poor nutrition; lack of physical activity; aging; family burden; ethnicity ; high blood sugar levels 

during pregnancy. There is also a strong genetic component in the development of type 2 

diabetes mellitus. It has been established that healthcare for people with diabetes costs at least 2-

3 times more than the costs for their non-diabetic peers. Indirect costs include missed benefits 

from absence from work, reduced productivity, retirement due to illness and its complications or 

losses due to early death. Costs are evenly distributed by age group, with 76% of the total cost 

of diabetes in 2013 for people between 50 and 79 years of age. Diabetes mellitus is the third 

most expensive disease after oncological and cardiovascular diseases in Europe. Prevention and 

control programs are needed to limit the growing epidemic of diabetes and its complications. 

https://www.asclepius.bg/images/site_images/NM-Issues/Sbornik-Nauka-i-Mladost-2018.pdf
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Левтерова Б, Драгова Е, Димчева Т, Бакова Д. Управление на конфликти в здравната организация. 

Научни трудове на Съюза на учените в България–Пловдив 2017; 21: 24-27. 

http://www.subplovdiv.com/images/nauchni_trudove/2017_medicina_tom_XXI.pdf 

 

Конфликтът е неизбежен и може да бъде както положителен, така и отрицателен. 

Въпреки че все още се приема, че конфликтите имат разрушителна сила, установено е, че 

когато се управляват по подходящ начин работата в екип, в рамките на и между 

организациите е ефективна. 38 мениджъри на местни здравни организации участваха в 

анкетно проучване за способността да идентифицират конфликтни ситуации и за 

предпочитаните стратегии за управление на конфликти, които използват за да изпълнят 

своите задължения и отговорности на работното място. Разбирането на същността на 

конфликта, прилагането на стратегии за разрешаване на конфликти влизайки в ролята на 

лидера, изграждането на подходи за справяне с базови конфликти и тяхното решаване са 

от основно значение. Разбирането на елементите на конфликта, процесите, свързани с 

тяхното управление и характеристиките за разрешаване на конфликти, са посочени като 

съществени за упражняването на ръководната роля на всяко ниво на организацията и за 

ефективното лидерство 

 

 
 

 

Левтерова Б, Левтеров Г. Самооценката за качество на живот като компонент в управление на 

заболяванията. Управление и образование 2017; 13 (4): 142-144. 

http://www.conference-burgas.com/maevolumes/vol13/b4_v13.pdf 

 

Управлението на заболяванията при хронични неинфекциозни заболявания като захарен 

диабет е насочено към премахване на симптомите и / или предотвратяване и забавяне на 

усложненията. Подобряване на качеството на животът е важен резултат за здравето и 

представлява крайната цел на всички здравни интервенции. Самооценка за качеството на 

живот се оказа по-мощен предиктор на смъртността, отколкото много обективни 

измервания здраве. Целта на това проучване е да се идентифицират и анализират научни 

публикации за измерване на качеството на живот при захарен диабет в България като 

компонент в управлението на заболяването. Проведено е систематично търсене в 

наличните електронни бази данни. Прегледът на наличната литература показва, че 

качеството на живот на пациентите е важен компонент в мениджъмнта на диабета. 

Разработен е модел за интегриране на оценката за качество на живот в управлението на 

захарния диабет. Моделът осигурява цялостна оценка на ефективността и ефикасността 

при управлението на заболяването. Систематично измерване на самооценка за качество 

на живот при пациенти с хронични заболявания в клиничната практика може да бъде 

използвано като показател за качеството и ефективността на оказваните медицински и 

медико-социални грижи при тази група пациенти. 

 

http://www.subplovdiv.com/images/nauchni_trudove/2017_medicina_tom_XXI.pdf
http://www.conference-burgas.com/maevolumes/vol13/b4_v13.pdf
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Levterova B. Management of Chronic Diseases - Definition and Principles. Knowledge International 

Journal 2017; 20.4: 1833-1838. ISSN: 2545-4439. 

 

Неинфекциозните болести (НБ), известни също като хронични неинфекциозни 

заболявания, не се предават от човек на човек. Те са с голяма продължителност и като 

цяло бавна прогресия. Преобладаването на лица с хронично заболяване нараства с 

изумителна скорост поради бързото стареене на населението и по-голямата 

продължителност на живота на хората с хронични заболявания. Четири групи 

неинфекциозни болести като сърдечно-съдови заболявания (като сърдечни пристъпи и 

инсулт), рак, хронични респираторни заболявания (като хронично затруднено белодробно 

заболяване и астма) и диабет, съставляват основна част от глобалната тежест на 

заболяванията. Качеството на живота (QoL) е концепция, която повечето хора 

интуитивно разбират, но е трудно да се дефитира точно. Повечето определения на 

качеството на живот се съсредоточават върху понятието здраве, представено от 

Световната здравна организация като „състояние на пълно, физическо, психическо и 

социално благополучие, а не само липсата на болест или недъг.” . Качеството на живот, 

свързано със здравето (HRQOL)е многоизмерен конструкт. която се състои от най-малко 

три широки области - физическо, психологическо и социално функциониране - които са 

засегнати от заболяването и / или лечението. HRQoL се нарушава в най- голяма степен и 

се измерва при различни хронични състояния. Качеството на живот, свързано със 

здравето е важен показател за оценка на клиничните и здравни дейности в практиката. 
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Левтерова Б. Качеството на живот при хронични неинфекциозни болести. Научни трудове на 

Съюза на учените в България – Пловдив 2017; 20: 63-66. ISSN: 1311-9427 
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Заболеваемостта от хронични незаразни болести нараства епидемично в световен мащаб. 

Прогресът на медицината доведе до удължаване продължителността на живота на хората 

с хронични заболявания, но повиши трудностите на здравните системи да се справят с 

нарастващите честота и разходи. Качеството на живот включва здравния статус, доход, 

образование, достъп до материални блага, ниво на здравни грижи, проблеми в 

семейството, социални връзки и друти сфери от човешкия живот. Тези области са 

измерими по отношение на личната преценка на пациентите за техния здравен статус. 

Повишаването на здравето на пациентите е важен компонент за определяне на 

ефективността на мениджмънта на хроничните болести. Въвеждането на мониторинг на 

индикаторите за качество ще осигури измерима оценка на управлението на диабета и ще 

въведе иновации в здравните политики, с оглед повишаване на грижите за диабетно 

болните и намаляване на клиничната и финансова тежест на заболяването. 

 
 

Levterova B.The chronic care model for patients with type 2 diabetes mellitus. Knowledge International 

Journal 2016; 15.2: 839-843. ISSN: 1857-1892.  

 

Разпространението на хронични незаразни болести (ХНБ) достига епидемични размери 

по целия свят. Най-честите NCDs са сърдечносъдови заболявания, рак, хронични 

респираторни заболявания и захарен диабет, обхващащи всяка страна и всяка възраст. 

Захарният диабет е един от най-глобалните здравни проблеми на 21-ви век. Днес 

захарният диабет е основно хронично заболяване, което засяга лица от различни в 

икономическото и социалното отношение страни. Дори хората в развитите страни, 

въпреки научния напредък и лесния достъп до здравни системи, са засегнати от 

нарастващото разпространение на диабета. Тежестта на заболяването произтича от 

повишената честота на заболяването и нарастващия брой преждевременни смъртни 

случаи от неговите усложнения. Диабетът налага голяма икономическа тежест за 

пациентите и техните семейства и за националните здравни системи. Лечението на 

хронични заболявания (като диабет) не се фокусира върху индивидуални интервенции, а 

в осигуряването на координирани грижи, за да се гарантира, че хронично болните лица 

ще получат необходимата подкрепа в подходящото време. Моделът за хронична грижа 

(Chronic Care Model, CCM) описва хроничните грижи като “превенция и диагностика, 

управление и намаляване на хронични заболявания” и е международно приет като 

основен стратегически отговор на предизвикателствата на хроничните заболявания. 

Моделът изисква редизайн на здравните грижи, за да се осигурят непрекъснати, 

координирани многостранни системи за предоставяне на здравни услуги. Личното и 

икономическото бреме на захарния диабет е сериозно предизвикателство за нашата 

http://www.subplovdiv.com/images/nauchni_trudove/2017_medicina_tom_XX.pdf
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страна. Обществената политика се фокусира силно върху хроничните заболявания, като 

набляга на преструктурирането на здравната система с въвеждането на поредица от 

различни модели на здравни системи за подобряване на превенцията и управлението на 

хронични заболявания. Моделът на хронична грижа при ХНБ показва връзката между 

основните компоненти на тяхното управление, като социалните политики и публични 

ресурси; организация и функциониране на здравната система по отношение на здравните 

услуги; подкрепа на диагностични и терапевтични системи; поддръжка на клинични 

информационни системи; подкрепа на самоуправлението. Резултатът от ефективното 

взаимодействие на тези компоненти води до информирани и активни пациенти и 

проактивни медицински специалисти. Интегрирането на този модел в програмите за 

управление на хронични заболявания са насочени към подобряване на здравето на хората 

и оптимизиране на полза-разход в здравеопазването. Данните от научните изследвания 

показват, че за да бъдат ефективни тези програми те трябва да имат силно лидерство и 

визия на национално, регионално или организационно ниво. Налице са различни подходи 

към управлението на хронични заболявания, но най-често в тези програми се изпозва 

системния подход като оптимален и рентабилен начин за предоставяне на здравни грижи. 

 

 
 

 

Левтерова Б, Димитрова Д. Превод и валидиране на български език на специфичен въпросник на 

оценка на качеството на живот при пациенти със захарен диабет тип 2. Сб. Съюз на учените в 

България 2015; XVII:7-10. 

http://www.subplovdiv.com/images/nauchni_trudove/2015_medicina_farmacia_dentalna_tom_XVII.pdf 

 

Качеството на живота (QoL) е свързано с „представите на хората как те възприемат 

живота си в контекста на културните и ценностни системи, в които те живеят, и във 

връзка с техните цели, очаквания, стандарти и отношения “. QoL е важен показател за 

прогнозиране и оценка на резултат от различни здравни интервенции. Най-честите 

методи за оценка на качеството на живот включват директни наблюдения, интервюта с 

помощта на въпросници за самооценка и анкетен метод. Изполвани са два вида мерки: 

общи (генерични) инструменти и инструменти, измерващи специфичното качество на 

живот при заболяване. Специфичните инструменти за измерване на качеството на живот 

при захарен диабет включват различни елементи, обособени в няколко области - като 

емоционални проблеми, социални отношения и удовлетвореност от лечението, 

http://www.subplovdiv.com/images/nauchni_trudove/2015_medicina_farmacia_dentalna_tom_XVII.pdf
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ограничения, свързани с болестта, диетата, физическата активност и други. Обзори и 

мета-анализите определят инструментите: ADDQoL-19, DHP-18, DSQOLS, D-39 и QSD-

R, като най-подходящи за измерване на специфичното качество на живот при захарен 

диабет. 

 

 
     

Levterova B, Levterov G, Dragova E. Quality of Life in patients with type 2 Diabetes Mellitus in Bulgaria: 

a cross-sectional study. European Journal of preventive medicine, 2016; 4(1): 7-12. 

http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/paperinfo?journalid=651&paperId=10012507 

 

Диабетът е заболяване, което засяга почти всеки аспект от живота на пациентите. 

Социално-медицинското значение и непрекъснато увеличаващите се финансови разходи 

за диабета изискват задълбочено проучване на качеството на живот на тези пациенти, за 

да се оптимизира клиничното управление и да се повиши ефективността на здравните 

интервенции. Целта на изследването е да се оцени качеството на живот при пациенти със 

захарен диабет тип 2. Материал и методи:проведено срезово проучване на 90 пациенти 

със захарен диабет тип 2 (ЗДТ2) в България. Качеството на живот, свързано със здравето, 

беше измерено с помощта на 36-item Short-Form Health Survey (SF-36), (License 

Agreement: QM013448/2012). Резултатът от проучването показа, че възрастта на 

участниците варира от 32 до 88 години, със средна стойност 63.0 години (стандартно 

отклонение (SD) 0.96). По-малко от половината са жени (52.9%), семейни (74.3%) и 

живеещи в градски райони (61.4%). Диабетът се отразява негативно на всички области от 

живота. Продължителността на заболяването (давността на диабета) и наличието на 

усложнения са най-влиятелните фактори, които негативно и статистически значимо 

засягат всички субскали на SF-36. Заключението е, че по-доброто качество на живот на 

пациенти със захарен диабет тип 2 се постига чрез предотвратяване на усложнения и 

ефективно лечение на хронични основни заболявания. 

 

 
                           

 

 

 

 

http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/paperinfo?journalid=651&paperId=10012507
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Левтерова Б, Орбецова М, Левтеров Г. Предиктори на качеството на живот при захарен диабет тип 

2. Сб. Наука и младост 2016: 183-187. ISSN: 1314-9229. 

https://www.asclepius.bg/images/site_images/NM-Issues/Sbornik-nauka-i-mladost-2016.pdf 

 

От гледна точка на възможностите за измерване и оценка Качеството на живот (КЖ) при 

захарен диабет обхваща различни области, включително физическо функциониране, 

психологическа функция, социалната функция, възприятия за благополучие и здраве, 

увреждания и продължителност на живот. Тези области са измерими по отношение на 

субективното възприемане на пациентите за здравословното им състояние елта на 

проучването е да се идентифицират на най-значимите показатели на диабет-зависимото 

качество на живот при пациентите със ЗДТ2. Целта на проучването е да се 

идентифицират на най-значимите предиктори на качество на живот при пациентите със 

ЗДТ2. Материал и методи: Извършено срезово (cross-sectional) епидемиологично 

проучване чрез пряка анонимна анкета с Одит на диабет-зависимо качеството на живот - 

българска версия и оригинална анкетна карта. Проучването е одобрено от Комисията по 

Научна Етика на Медицински Университет – Пловдив (№Р-1551/13-03-2014). Резултати и 

обсъждане: Средно Индекса на телесна маса (ИТМ) при изследваните лица е 30.86 кг/м2 

(+ 5.50) като варира от 18.59 до 55.94, или около 52.63 % от пациентите са с наднормено 

тегло. Съществува статистически значима разлика в зависимост от ниво на образование и 

наличието на диабетни усложнения (χ2=9.60, Р <0.05), (U=4259.00, Р <0.01) – лицата с по- 

високо образование имат по- малко усложнения. Съпътстващи заболявания са 

докладвани от 92.21% от респондентите. Най-чести са: хипертонична болест (343; 

83.45%) и сърдечно-съдови заболявания – напр. ИБС (188; 45.74%). Изводи: Диабетните 

усложнения (микро и макроваскуларни усложнения, дислипидемия и др.) се 

идентифицират като по-важни предиктори от социо-демографските характеристики за 

качеството на живот при пациентите със ЗДТ2.  

 

From the point of view of measurement and assessment, quality of  life in diabetes mellitus 

covers various areas including physical functioning, psychological function, social function, 

perceptions of well-being and health, disabilities and lifespan. These areas are measurable with 

respect to the subjective perception of patients for their health condition. The study's purpose is 

to identify the most important indicators of diabetes-dependent quality of life in patients with 

T2DM. The aim of the study is to identify the most important predictors of quality of life in 

patients with T2DM. Material and Methods: A cross-sectional epidemiological study was 

conducted by a direct anonymous survey with Diabetes-Dependent Quality of Life Audit - 

Bulgarian version and original questionnaire. The study was approved by the Scientific Ethics 

Committee of the Medical University - Plovdiv (No. Р-1551 / 13-03-2014). Results and 

Discussion: Mean Body Mass Index (BMI) in the study subjects is 30.86 kg / m2 (+ 5.50) 

ranging from 18.59 to 55.94, or about 52.63% of the patients are overweight. There is a 

statistically significant difference depending on the level of education and the presence of 

diabetic complications (x2 = 9.60, P <0.05), (U = 4259.00, P <0.01) - persons with higher 

education have fewer complications. Concomitant diseases were reported by 92.21% of the 

respondents. The most common are: hypertension (343; 83.45%) and cardiovascular diseases - 

e.g. IHD(188; 45.74%). Conclusions: Diabetic complications (micro- and macrovascular 

complications, dyslipidemia, etc.) are identified to be more important predictors than the socio-

demographic characteristics for the quality of life in patients with T2DM. 

 

 

 

https://www.asclepius.bg/images/site_images/NM-Issues/Sbornik-nauka-i-mladost-2016.pdf
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Levterova B, Dimitrova D, Dimova R, Dzhambov A. Perceptions on Bulgarian nursing and midwifery of 

the work-related requirements in healthcare management. Science Journal of Public Health. 2014;2(6):520-

3.  

http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/paperinfo?journalid=251&doi=10.11648/j.sjph.20140206.1

4 

 

Разработването на етопрофили е важно за успешното е ефективно управление на 

човешките ресурси. В това проучване изследвахме как медицинските професионалисти 

възприемат извикванията на работната среда, нужни за образованието по здравния 

мениджмънт. Материал и методи: Качествено интервю (N = 15). На групово ниво 

здравните професионалисти очертаха следните области от умения, нужни в професията 

на сестрите мениджъри – 80% „умение да говорят”, 60% „въображение”, 100% 

„физическа способност”,” иновативност” и ”организационни, бизнес умения”. 

Включването на професионалистите в проучването на етопрофили може да доведе до 

професионална отдаденост и да се окаже ефективен мениджърски подход за човешките 

ресурси чрез повишена организационна комуникация и обратна връзка чрез самооценка 

на персонала, позволявайки ефективна мотивация и вземане на решения. 

 

 
 

Иванова Н, Димитрова Д, Левтерова Б. Мотивационен профил на общопрактикуващите лекари в 

България. Сб. Статии: Европейските етични стандарти в българската медицина. БЛС, София, 2014: 

505-13 

https://ethicsissk.files.wordpress.com/2014/05/evropeiskite_etichni_standarti_i_bulgarskata_medicina.pdf 

 

Мотивацията на лекарите е сложно психологическо състояние и е най-силният 

детерминант на тяхното професионално поведение, чрез което може да се постигне най-

ефективната дейност при съществуващите условия на здравната система у нас. 

Изследванията в тази област са силно ограничени, което е основание за проведеното 

проучване с цел да се определи влиянието на основните фактори на професионалната 

среда върху мотивацията на общопрактикуващите лекари и да се състави техния 

мотивационен профил. Установява се, че финансово-икономическите фактори имат най-

силно и положително влияние за професионалното поведение, отговарящо на добрата 

медицинска практика, докато тези с правно-нормативен, организационно-технологичен и 

правно-психологически характер имат слаба мотивационна сила. Данните могат да 

подпомогнат взимането на управленски решения с оглед формиране на професионално 

поведение адекватно на изискванията за пълнота, качество и ефективност на 

медицинската дейност.   

 

The motivation of the doctors is a complex psychological state and is the strongest determinant 

of their professional behavior, which can achieve the most effective activity under the existing 

conditions of the health system in our country. Studies in this field are very limited, which is the 

http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/paperinfo?journalid=251&doi=10.11648/j.sjph.20140206.14
http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/paperinfo?journalid=251&doi=10.11648/j.sjph.20140206.14
https://ethicsissk.files.wordpress.com/2014/05/evropeiskite_etichni_standarti_i_bulgarskata_medicina.pdf


31 
 

reason for the study we conducted, to determine the impact of the main factors of the 

professional environment on the motivation of general practitioners and to compile their 

motivational profile. It is established that the financial and economic factors have the strongest 

and most positive influence on professional behavior, which corresponds to good clinical 

practice, while those with legal normative, organizational, technological and legal-psychological 

character have a weak motivational power. The data can help to make management decisions in 

order to form professional behavior adequate to the requirements of completeness, quality and 

efficiency of medical activity. 

 

Димова Р, Димитрова Д, Стоянова Р, Левтерова Б, Стоев Т, Димов Р. Здравно обучение сред 

пациенти при въвеждане на скрининг за колоректален карцином с iFOBT. Здравна икономика и 

мениджмънт  2013; 49 (3): 88-92. ISSN: 1311-9729. 

http://stenobooks.com/product/1141/zdravna-ikonomika-i-menidzhmant.html 

 

 
 

 

Димитрова Д, Димова Р, Стоянова Р, Левтерова Б, Атанасов Н. Финансови измерения на 

достъпността до лекарствена терапия на пациенти с хронични заболявания–резултати от пилотно 

проучване. Здравна икономика и мениджмънт 2013; 50 (4):133-7.  

http://stenobooks.com/product/1141/zdravna-ikonomika-i-menidzhmant.html 

http://stenobooks.com/product/1141/zdravna-ikonomika-i-menidzhmant.html
http://stenobooks.com/product/1141/zdravna-ikonomika-i-menidzhmant.html
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Левтерова Б, Драгова Е,  Димитрова Д, Димова Р. Ефективни екипи в здравеопазването – 

необходими компетенции. Здравна икономика и мениджмънт 2013; 3 (49): 17-21. ISSN 1311-9729 

http://stenobooks.com/product/1141/zdravna-ikonomika-i-menidzhmant.html 

 

Редица проучвания в други страни показват, че „работата в екип” е основен фактор за 

постигане високи резултати от здравните дейности. Целта на проучването е 

идентифициране на съвкупността от уменията и качествата възприемани като критични 

от здравните мениджърите за постигане на ефективна работа в екип. Проучването е 

извършено посредством структурирана пряка анонимна анкета сред 32 души - магистри 

по здравен мениджмънт в ФОЗ-Пловдив. Резултатите показаха, че 37% от участниците 

посочват като основни умения за управление на работата в екип „лидерство“, „познаване 

на организационните цели, стратегии и отговорности“, „уважение към другите“ и 

„ангажимент за съвместна работа“. Получените разнообразни резултати от проучването, 

показват необходимостта от целеви програми за развиване на умения и насърчаване на 

индивидуалната отговорност сред мениджърите в здравните организации.Ключови думи: 

обучение по здравен мениджмънт, работа в екип, личностни характеристики 

 

http://stenobooks.com/product/1141/zdravna-ikonomika-i-menidzhmant.html
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Левтерова Б, Димитрова Д, Левтеров Г, Виденова Е. Измерване на качеството на живот при 

пациенти със захарен диабет тип 2. Сб. Наука и младост. 2013: 91-94. ISSN: 1314-9229. 

https://www.asclepius.bg/images/site_images/NM-Issues/mnd_2013.pdf 

Качеството на живот е мултидименсионна концепция с нарастващото значение за оценка 

на ефективността и качеството на медицинските услуги. Целта на проведеното проучване 

e измерване на КЖ при пациенти с диабет тип 2. Представени са резултатите от 

проучване на 70 пациенти от практики за извънболнична медицинска помощ в област 

Пловдив с общ въпросник SF-36v2. Социо-демографски и социо-икономически 

характеристики оказват съществено влияние върху самооценката на пациентите за КЖ. 

Приложението на SF-36 позволява да се получат данни за общото отражение на 

заболяването, но не и за специфичното качество на живот, свързано със заболяването, 

което налага извършването на допълнителни проучвания.   

 

Quality of life is a multidimensional concept with growing importance for assessing the 

effectiveness and quality of medical services. The purpose of the study is to measure the QoL in 

patients with type 2 diabetes. The results of a study of 70 patients from outpatient practices in 

Plovdiv region were presented with generic tool SF-36v2. Socio-demographic and socio-

economic characteristics have a significant impact on patient ratings for QoL. The application of 

SF-36 allows data to be obtained on the overall incidence of the disease but not on the specific 

quality of life associated with the disease, that requires additional research. 

 

Levterova B, Dimitrova D, Raicheva R, Jambov A. Health needs assessment – Family Physicians’ 

perspectives on priorities and target groups in primary care practices in Bulgaria. Eurasian Journal of 

Family Medicine. 2013;2(1):19-26. 

http://ejfm.trakya.edu.tr/userfiles/2013/April/2(1)922899.pdf 

 

Оценката на здравните потребности е процес, фокусиран върху анализ на всички 

фактори, които имат отражение върху здравето на популацията и който заема ключово 

място в процеса на вземане на решения за разпределение на ресурсите в 

здравеопазването. Общопрактикуващите лекари (ОПЛ) от друга страна работят в 

дълготрайни отношения и близък контакт с общността. Това им позволява да 

идентифицират най-важните здравни потребности на определени целеви групи. Целта на 

това проучване е да определи как ОПЛ в Пловдивска област (България) възприемат 

здравните потребности на обслужваното население и тежестта на отражението на 

здравите проблеми върху качеството на живот на пациентите. 50 ОПЛ (25% случайна 

извадка) от контактуващите с Районната здравноосигурителна каса в Пловдив взеха 

участие в анкетно проучване между април и септември 2011. Прилагането на модела на 

https://www.asclepius.bg/images/site_images/NM-Issues/mnd_2013.pdf
http://ejfm.trakya.edu.tr/userfiles/2013/April/2(1)922899.pdf
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оценка здравните потребности с активното участие на ОПЛ може да допълни развитието 

на високо ефективни програми, ориентирани към целеви групи със значим спад в 

качеството на живот, свързано със здравните проблеми, и би позволило определянето на 

засегнатите пациенти на ниво общност. Моделът на оценка на здравните потребности, 

включващ гледната точна на ОПЛ при разработването на интервенционни проекти, 

насочени към целеви групи от населението, ще доведе до желания здравен ефект по най-

ефективен начин. 

 

 

 
 

 

Atanasov NG, Dimitrova DD, Stoyanova RG, Lefterova BA, Dimova RT. Advantages and disadvantages 

of contingent valuation in terms of compulsory health insurance system. Journal of International Scientific 

Publications: Economy & Business 2013;7, part 2: 208-18. ISSN 1313-2555 

https://www.scientific-publications.net/download/economy-and-business-2013-2.pdf  

 

Контингентното оценяване е относително нов подход за определяне на полезността на 

обществените блага. Приложението му е свързано с изучаването на пациентските 

предпочитания и готовност за плащане за медицински услуги. Методът на условните 

оценки подпомага вземането на ефективни решения и подобрява ефективността на 

разпределение на средствата за здравеопазване. Целта е да бъдат представени и обсъдени 

предимствата и недостатъците на този метод. Извършен е анализ на подходите и 

инструментариума за оценяване; обсъждат се възможностите за прилагане на метода в 

българската здравна система в условията за задължително здравно осигуряване. 

 

 
 

 

https://www.scientific-publications.net/download/economy-and-business-2013-2.pdf
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Левтерова Б, Димитрова Д, Джамбов А. Мотивация на здравните професионалисти в съвременната 

здравна организация. Здраве и наука 2012; 3 (007):514-8 

 

 
 

Левтерова Б, Димитрова Д, Бояджиев В, Коларова М, Джамбов А. Социо-демографски анализ на 

заболеваемостта от белодробна туберкулоза в Пловдив. Сб. Екология и здраве 2012: 465-70  

 

В България няма регистрация и анализ на здравните индикатори по етнически групи, 

затова оценката на здравето на тези общности е трудна.  В този период на здравна 



36 
 

реформа се наблюдават негативни тенденции по отношение здравния статус на ромите: 

висока заболеваемост, висока смъртност и ниска продължителност на живота. През 2011 

в Пловдивска област заболеваемостта от туберкулоза е 28,12%. 

 

 
 

 

 

Левтерова Б, Томов Д, Димитрова Д. Рекламата на лекарствени средства в България. Bulgarian 

medicine 2012; 2 (4): 36-4. 

http://basa.bg/en/images/files/%20Bulgarian_Medicine_Journal_Volume_2_Issue_4.pdf 

 

 
 

 

Димитрова Д, Левтерова Б, Джамбов А. Социален капитал и здраве. Сб. Екология и здраве 2012: 

471-6  

 

Социалните структури и социо-икономически модели са ключови детерминанти на 

здравето. Употребата на „социален капитал“ е широка през последните 20 години сред 

учените от различни социални науки. Като социологическа концепция, той се отнася до 

връзките вътре в и между социалните мрежи. Социалният капитал често действа като 

сурогат за човешки капитал, доход или благосъстояние. Публикацията представя анализ 

на връзките между социалния капитал и здравния статус. 

 

 

http://basa.bg/en/images/files/%20Bulgarian_Medicine_Journal_Volume_2_Issue_4.pdf


37 
 

 
 

Dimova R, Stoyanova R, Levterova B, Dimov R. Doctor-patient compliance introducing of faecal 

immunochemical occult blood test-cross-sectional survey in Bulgaria. Eurasian Journal of Family Medicine 

2012; 2: 55-62. ISSN: 2147-3161. 

http://ejfm.trakya.edu.tr/userfiles/2012/December/1(2)701217.pdf  

 

Целта на изследването е да се оцени и анализира съответствието между 

общопрактикуващи лекари и здравноосигурени лица, чрез желанието и готовността на 

двете изследвани групи за въвеждане на скрининг за колоректален карцином с I-FOBT у 

дома. Материал и методи: Случайно избрани 40 общопрактикуващи лекари и 499 

здравноосигурени лица над 45 години от техните списъци със среден риск за 

колоректален карцином на възраст от област Пловдив. Проучването се осъществи чрез 

пряка анонимна анкета преди и след проведено здравно обучение в двете изследвани 

групи. Резултати: Общите лекари са по-информирани и мотивирани, имат по-голяма 

готовност за сътрудничество в програмата за скрининг на колоректален карцином в 

сравнение с цялата група, ОПЛ-97.5% ± 2.5%, пациент - 70.4% ± 2.1%, Р <0.001 (u = 8.3); 

ОПЛ 97,5% ± 2,5%, пациенти - 80.9% ± 1.7%, Р <0.001 (u = 5.5). Установено е „добър“ 

комплайнс между ОПЛ и пациентите, измерени чрез желанието и готовността на двете 

изследвани групи да участват в този метод за скрининг. Заключение: Резултатите от 

проучването потвърждават "добрия" комплайнс между лекари и пациенти, измерени чрез 

желанието на двете изследвани групи да участват в този скринингов метод, който може 

да послужи като основа за прилагане на популационен скрининг с І-FOBT.  

 

 
 

Левтерова Б, Димитрова Д, Димова Р, Джамбов А. Детерминанти на индивидуалното трудово 

поведение на специалистите по здравни грижи – пилотни резултати от проучване на етопрофили. Сб. 

Доклади на Юбилейна научна сесия 09-10 май 2012г. 70 години Медицински колеж – Пловдив – 

традиции и бъдеще. МУ-Пловдив. Медицински колеж: 145-8. 
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Possessing knowledge and skills related to the creation of etoprofiles is an important condition for 

the successful and effective management of human resources. The aim of this study is to create 

ethoprofils and ethoframs at different positions and levels in health organizations. 

Material and Methods: A qualitative research method of discussion in focus groups is used. Results 

and Discussion: There are no significant differences in the individual work profile of the surveyed 

groups. Conclusions: The use of quality methods increases the efficiency of learning skills related to 

managerial competence. 

 

Левтерова Б, Димитрова Д. Мотивационен профил на здравна организация. Scripta Scientifica 

Medica 2011; 43 (7): 221-3 ISSN 0582-3250. 

http://journals.mu-varna.bg/index.php/ssm/article/view/4403/3924 

 

Поради недостатъчния брой на публикувани данни от проучвания на мотивацията на 

медицинските специалисти и мениджърите в здравната система в България, целта на 

представеното изследване е да се проучи мотивационния профил на медицинския 

персонал в едно публично лечебно заведение в Пловдив. Анонимното пилотно проучване 

обхваща всички 40 професионалисти (лекари, медицински сестри, административен 

персонал и др.) в болничното отделение, като е използван структуриран въпросник за 

оценка на мотивационните детерминанти (ценности, потребности, нагласи) и нивото на 

удовлетвореност. Резултатите от проучването характеризират индивидуалните, групови и 

сравнителни мотивационни профили, определени чрез приоритетността на ранжиране на 

факторите в 11 изследвани области. Най-значимите детерминанти на мотивацията 

попадат както в областта на финансовите, така и на нефинансовите стимули. 

Медицинските специалисти дават приоритет на адекватното финансиране и 

професионално развитие, пред безопасността и условията на труд. Изследването показва, 

че разликата между изследваните професионални групи е значима, както и при сравнение 

с проучвания в други страни, което показва, че по-нататъшните проучвания могат да 

допринесат за политиките по управление на човешките ресурси в здравната система. 
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"Lifestyle" is inherently a collection of behavioral practices, lasting habits, actions and choices in 

terms of social interactions, consumer behavior, spending time for leisure and possessions. It is 

based on values, emotions, attitudes, beliefs and learned knowledge in the process of socialization, 

which determine the uniqueness of each individual and the social roles which he identifies with. 

Life-style studies of individuals in a professional group are an effective way to examine common 

behavioral determinants and work environment factors that impact on the health of those 

individuals. General practitioners are among the professional groups that are very much exposed to 

the consequences of work-related stress, and lifestyle studies are particularly necessary for setting 

up and running prevention and intervention policies. Purpose: The purpose of this study is to 

analyze and assess the lifestyle of general practitioners. Material and methods: A survey of a 

representative sample of 100 GPs (25% sample) in the Plovdiv region was conducted through a 

structured survey using the method of direct anonymous poll. Results: The general care physicians' 

lifestyle has a specific character that is determined by the nature of their activity and leads to 

excessive workload and lasting change in everyday life. The study found that the peculiarities in the 

lifestyle of general practitioners were associated with increased mental stress (97%), increased work 

intensity (91%), reduced leisure time (85%) and increased socio-economic status (66% ). The study 

found significant action of scientifically proven risk factors for a number of diseases - smoking, low 

physical activity, stress, and so on. Conclusions: The GP's activity is related to a number of 

occupational risk factors such as long-term work, high psycho-emotional stress, low physical 

activity, unhealthy nutrition, etc. The impact of risk factors related to GP's lifestyle can be limited 

by targeted policies and programs.  

 

Димитрова Д, Левтерова Б, Киров Л, Иванова Н, Джамбов А. Бариери и трудности за пълноценното 

реализиране на холистичния подход в първичната медицинска помощ  Сб. доклади на II-ра 

Конференция на Асоциацията на лекарите по Обща / фамилна медицина от Югоизточна Европа, 10-

13 ноември, Пловдив. 2011:57-60 ISBN 978-954-92577-3-1. 

http://www.nsoplb.com/uploads/article_documents/sbornik_s_dokladi_2011_g1.pdf 
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The mission of general medical practice is to provide continuous, high quality and adequate for 

people's healthcare needs based on a holistic approach and long-term link between patients and 

general practitioner of their choice in order to solve up to 80% of their health problems and 

coordinate access to other levels of healthcare and social care. In the context of an economic 

crisis, this mission is carried out under conditions of increasing social stratification, 

unemployment, rising poverty, marginalization, addiction, and others and the appearance of 

large groups of people and disadvantaged groups - socially ill and chronically ill people, the 

disabled, etc. The deterioration of the indicators about the state of health of the population and 

public dissatisfaction, make it necessary to draw conclusions about the imbalance in the ability 

of the health system to meet the health needs of different groups of people population and to 

apply a holistic approach based on the social model of health. The aim of the presented study is 

to examine the barriers that prevent full realization of the holistic approach in the activity of 

general practitioners and obstruct the provision of a complex, continuous and integrated medical 

care. 

Material and methods: The study covers 100 general practitioners (25% random sample) from 

Plovdiv area and is conducted using the direct individual survey method. 

Results: The results of the study reveal the effects of many barriers that restrict the opportunities 

and motivation of the GPs to fully and effectively implement the holistic approach. They are 

related to economic, organizational, socio-political, educational, psychological, etc. limiting 

factors. 

Conclusions: The regulatory and financial-economic frameworks of primary assistance are 

different with a significant imbalance. They are mainly focused on limited aspects of health 

problems and leave out of focus the psycho-social needs of people with health problems, by 

preventing them from being effective realization of the mission of general medicine. Activities 

related to the provision of complex and continuous care and coordination of various medical and 

social services are heavily neglected in making managerial decisions, which strongly 

demotivates the performers of medical activities, compromises the realization of the mission of 

general medical practice and has a negative impact on the effectiveness of Primary Care. 
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The assessment of health needs is a process aimed at analyzing factors influencing the health of population 

and occupies a central place in decision-making on resource allocation in healthcare. There are insufficient 

studies in Bulgaria to assess health needs based on the social model of health. This is the reason for 

ineffective and unacceptable solutions in the social management and public health system. General 

practitioners work long-term and in close contact with the community and this allows identification of the 

most significant health needs of specific target groups. Objective and tasks: The aim of this study is to 

identify and assess the health needs of specific population groups in general medical practice. Material and 

methods: Study of a representative sample of 100 GPs (25% sample) in the Plovdiv Region through 

structured questionnaire for a direct anonymous poll. Results: The results of the survey reflect the opinions 

and evaluations of GPs in 4 directions:  

• factors with the most significant impact on the health status of their insured patients; 

• factors that can be significantly affected; 

• possible intervention policies - best suited to maximizing the effect on specific target groups in the 

community they work with; 

• the necessary resources and feasibility of the desired effect of targeted health activities groups.  

Conclusions: The resulting model for assessing health needs allows to develop intervention policies 

targeting specific groups in the community and activities that allow achieving the most desired health effect. 
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Кабинетите за анонимно безплатно консултиране и изследване за СПИН /КАБКИС/ са 

част и компонент от Програмата “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, финансирана от 

Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария. КАБКИС - Пловдив е 

един от първите разкрити кабинети в България. По данни на Министерство на 

здравеопазването общият брой на серопозитивните лицата у нас е 1438 души, като ново 

регистрираните лица в област Пловдив са 30 (декември 2011г.). Цел Целта на 

проведеното изследване е да се направи оценка на групите от населението търсещи 

активно услугите на КАБКИС - Пловдив. Материал и методи Проведен ретроспективен 

анализ на амбулаторни листове и регистри, които са анонимни и не съдържат лични 

данни за идентифициране на участниците. Проучени 31087 лица потърсили доброволно 

консултиране и изследване за ХИВ в КАБКИС – Пловдив за периода 15.04.2003 -

30.09.2011. Статистическата обработка на материалите е направена с EXSEL 2003. 

Резултати Данните за разпределение на участниците в проучването по пол показват, че 

преобладаващата част от преминалите са мъже - 53,22%, на възраст между 20-24 години 

(30 %) и самоопределящи се от български етнос (92%). Най-честата причина за търсене 

на консултативни услуги е „сексуален контакт без презерватив” (73,08%). Една от най-

уязвимите групи - интравенозно употребяващите наркотици са едва 5,44%. сред 

участниците в изследването Изводи Лицата, които най-често търсят доброволно 

консултации и изследвания не се причисляват към типичните таргетни групи – 

малцинствени или с девиантно поведение. 

 

 

 


