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1.  Публикацията: Венева Е, Райчева Р, Белчева А. Хирургично или консервативно лечение 
– кое е по-силен стресов фактор за децата? Научни трудове на СУБ – Пловдив, Tom XXIV 
2020, 204- 307 

БГ Инжекционният страх е водещ източник на безпокойство, което може да бъде изострено от вида 

на предстоящата стоматологична процедура. Целта на това проучване е да се сравни денталната 

тревожността при деца, подложени на хирургично или консервативно лечение с инфилтрация с 

локална анестезия (LA). 81 деца (38,3% момичета и 61,7% момчета), на възраст 8-12 години, 

участват в проучването и са преминали през общо 41 хирургични и 40 консервативни процедури. 

Резултативни променливи: предоперативен дентален страх, сърдечна честота, субективна болка и 

тревожност по време на ЛА, свързано с болката поведение. Анализ на данните: използвахме 

сдвоен t-тест при свързани извадки, дескриптивна статистика за количествени и качествени 

променливи, за всички тестове е възприето ниво на значимост p<0.05. Резултатите не показват 

статистически значима разлика в средните стойности за дентален страх, сърдечна честота, 

субективна и обективна болка по време на LA. Резултатите определят вида на предстоящото 

лечение като също толкова стресиращ, но успешно приложим в детското стоматологично лечение. 

Представянето на предстоящата манипулация с подходяща терминология и атравматично 

изпълнение на LA предразполага пациента към положителна нагласа, независимо от 

предстоящото лечение. 

Ключови думи: локална анестезия при педиатрични пациенти; тревожност при лечение на 

зъбите; дентален страх; 

ENG Injection fear is a leading source of anxiety that could be exacerbated by the type of forthcoming dental 

procedure. The purpose of this study is to compare dental anxiety in children undergoing surgical or 

conservative treatment with local anesthesia (LA) infiltration. 81 children (38.3% girls and 61.7% boys), 

aged 8-12 years, participated in the study and underwent a total of 41 surgical and 40 conservative 

procedures. Outcome measures: preoperative dental fear, heart rate, subjective pain and anxiety during 

LA, pain- related behavior. Data analysis: we used paired-samples T-test, descriptive statistics for 

quantitative and qualitative variables, significance level p<.05. Results show no statistically significant 

difference in the mean values for dental fear, heart rate, subjective and objective pain during LA. The 

results define the type of pending treatment as equally stressful but successfully applicable in pediatric 

dental treatment.  Presentation of the forthcoming manipulation with appropriate terminology and 

atraumatic LA performance predispose the patient to a positive attitude irrespective of the forthcoming 

treatment. 

Keywords: local anesthesia in pediatric patients; dental treatment anxiety; dental fear; 
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2.  Публикацията: Печева А, Цанова Сн, Райчева Р. Епидемиологично проучване върху 
приложението на индиректни фасети и CAD/CAM системи от ЛДМ в Пловдивска област. 
Научни трудове на СУБ – Пловдив, Tom XXIV 2020,299- 303 

БГ Въведение: Оптималното естетично възстановяване на твърди зъбни тъкани става все по-

постижимо поради технологичния напредък на нови материали и методи. Към днешна дата в 

България няма епидемиологично проучване за прилагането на CAD / CAM системи в ежедневната 

клинична практика. Материали и методи: Проведено е кръстосано проучване сред 262 

зъболекари чрез анонимно проучване. Целта на изследването беше да се проучи приложението на 

индиректни фасети и CAD / CAM системи в клиничната практика. Систематизирането и анализът 

на първичните данни е реализиран чрез IBM SPSS v.24. Приема се ниво на значимост p <0,05. 

Резултати: Около 65% от анкетираните нямат специалност, 13% имат „Обща стоматология“ и 

14% имат „Оперативна стоматология и ендодонтия“. Непреки фасети произвеждат 51,3% от 

анкетираните. От допълнителни теоретични и практически знания се нуждаят 79,8%. с CAD / CAM 

технологията не са запознати 20,2%. CAD / CAM технологията се използва от 2 специалисти и 15 

общопрактикуващи лекари. Заключение: Твърде малък е процентът на клиницистите, които 

използват CAD / CAM технология и все още не е част от ежедневната практика на зъболекарите в 

България.  

Ключови думи: приложение, непреки фасети, CAD/CAM 

ENG Introduction: Optimal aesthetic restoration of hard dental tissues is becoming more achievable due to 

technological advancement of new materials and methods. To date, there has been no epidemiological 

study in Bulgaria on the application of CAD / CAM systems in daily clinical practice. Materials and 

Methods: A cross-sectional survey was conducted among 262 dentists through an anonymous survey. 

The purpose of the study was to study the application of indirect veneers and CAD / CAM systems in 

clinical practice. The systematization and analysis of the primary data was realized through IBM SPSS 

v.24. A significance level of p<0.05 was assumed. Results: About 65% of respondents have no specialty, 

13% have “General Dentistry” and 14% have “Operative Dentistry and Endodontics”. Indirect veneers 

produce 51.3% of the respondents. 79.8% need additional theoretical and practical knowledge. 20.2% are 

not familiar with CAD / CAM technology. CAD / CAM technology is used by 2 specialists and 15 general 

practitioners. Conclusion: Too little is the percentage of clinicians who use CAD / CAM technology ant 

it is not yet part of the daily practice of dentists in Bulgaria. 

Keywords: application, indirect veneers, CAD/CAM 
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3.  Публикацията: Печева А, Цанова Сн, Райчева Р. Промяна в трансперентността на ултра-
транслуцентен многослоен цирконий. Научни трудове на СУБ – Пловдив Tom XXV 
2020,331- 334 

БГ Процесът на нискотемпературно разграждане на циркония възниква поради спонтанното 

превръщане на метастабилната тетрагонална фаза в моноклинна фаза. Чрез CAD/CAM системи 27 

фурнира от UTML цирконий се фрезоват в 3 различни дебелини и 3 цвята. Прозрачността се 

измерва преди и след хидротермално стареене по формулата: (L*B - L*W) 2 + (a*B - a*w) 2 + (b*B 

- b*w) 2] 1/2 [3 ]. Статистическият анализ на данните се извършва чрез IBM SPSS Statistics v. 22, 

ниво на значимост р <0,05. Резултатите показват статистическа разлика в нивото на 

полупрозрачност без клинично значение и без промяна в цвета на фасетите. 

Ключови думи: CAD/CAM, фасети, полупрозрачност, хидротермално стареене 

ENG The process of low- temperature degradation of zirconia occurs because of the spontaneous 

transformation of metastable tetragonal phase into a monoclinic phase. Via CAD/CAM systems 27 

veneers of UTML zirconia are milled in 3 different thickness and 3 colors. Translucency is measured 

before and after hydrothermal ageing trough the formula: (L*B – L*W) 2 + (a*B – a*w)2 + (b*B – 

b*w)2]1/2 [3]. Statistical analysis of the data is preformed via IBM SPSS Statistics v. 22, level of 

significance р<0.05. Results show statistical difference in the level of translucency with no clinical 

meaning and no change of the color of veneers. 

Keywords: CAD/CAM, veneers, translucency, hydrothermal ageing 
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4.  Публикацията: Pecheva A., Vangelov L, Tzanova S., Raycheva R. Evaluation of the impact 
of optical magnification on the precision of tooth preparation for laminate veneers. IOSR Journal 
of Dental and Medical Sciences (IOSR-JDMS), 2019, 18(3):88-92 

БГ Въведение: Подготовката в протезирането и особено при зъбните ламинирани фасети е сложна 

технически задача. Увеличаването подобрява способността на окото да различава детайли и 

позволява на денталния лекат да вижда по-добре, отколкото е възможно само с невъоръжено око. 

Цел: Изследването е да се оцени въздействието на оптичното увеличение върху прецизността на 

подготовката на зъбите при симулирани клинични условия по цифров начин. Материал и методи: 

40 пластмасови горни леви резци са разделени на 2 групи – приготвени с невъоръжено око и със 

сложни лупи. Лабораторно сканиращо устройство се използва за сканиране на зъбите както преди, 

така и след подготовката и се правят цифрови измервания, за да се оцени точността на 

подготовката на зъбите в зависимост от увеличението. Резултати: Резултатите показват 

статистическа разлика в прецизността между просто око и оптично увеличение. Заключение: 

Подготовката под увеличение на лупи е много по-прецизна. Въпреки че и в двете групи 

количеството на разрязани тъкани е повече от предполагаемото количество, което може да 

повлияе на качеството на адхезивната връзка. 

ENG Introduction: The preparation in prosthodontics and especially in dental laminate veneers is 

very technically demanding. Magnification improves the ability of the eye to resolve details and 

allows the clinician to see greater than it is possible with the eye alone. Aim: The study is to 

evaluate the impact of optical magnification on the precision of tooth preparation under 

simulated clinical conditions in digital manner. Material and methods: 40 plastic upper left 

incisors are divided into 2 groups- prepared with naked eye and with compound loups. 

Laboratory scanning device is used to scan the teeth both before and after the preparation and 

digital measurements are done to evaluate the accurateness of tooth preparation depending on 

the magnification. Results: The results show statistical difference in precision between naked 

eye and optical magnification. Conclusion: The preparation under magnification of loups is 

much more precise. Even though, in both groups the quantity of cut tissues it more than the 

supposed quantity which may affects the quality of the adhesive bond. 
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5.  Публикацията: Gavazova G, Hristozova E, Kisselov S, Raycheva R, Pavlov N, Pechalova P. 
Effect of Preoperative Rinsing with 0.2% Chlorhexidine Digluconate on the Bacteremia 
Following Open Dental Extraction. ARC Journal of Dental science. 2019; 4(4):14-17. 

БГ Цел: Настоящото изследване има за цел да изследва ефекта от предоперативното изплакване с 
0,2% хлорхексидин диглюконат върху бактериемията след отворена екстракция на зъб. 
Материали и методи: Това изследване се фокусира върху доказателства за бактериемия сред 58 
индивида, разделени по равно в две групи за изследване - без предоперативно изплакване (първа 
група) и с предоперативно изплакване (втора група) с Parodontax Extra (GlaxoSmithKline, 
Великобритания), последвано от затворено извличане. Аеробни и анаеробни култури 
(Bact/ALERT, BioMerieux, Inc., Durham, N.C.) бяха използвани за установяване на бактериемията, 
докато кръвни проби бяха взети предоперативно, 30 секунди след и 15 минути след приключване 
на екстракцията. Всички субекти първоначално бяха клинично оценени в съответствие с Oral 
Health Assessment Tool (OHAT) за стоматологичен скрининг. Резултати: Предоперативна 
бактериемия е установена при 2 (3,4%) пациенти - по един от всяка проучвана група. На 30-ата 
секунда след екстракцията е установена бактериемия при 3 (5,2%) пациенти от първата и при 2 
(3,4%) пациенти от втората група. На 15-ата минута бактериемия е открита при един (1,7%) 
пациент от първата група. Не успяхме да установим статистически значима разлика между появата 
на бактериемия сред субектите от двете групи на 30 секунди (р=0,647), както и 15 минути (р=0,322) 
след приключване на екстракцията. Първоначалното предоперативно състояние на устната кухина 
не може да се разглежда като фактор, който може да повлияе на следоперативната бактериемия 30 
секунди след екстракцията (р = 0,219), но засяга предоперативната (р = 0,001) и следоперативната 
бактериемия 15 минути след екстракцията (р<0,0001). Изводи: Предоперативното изплакване с 
0,2% хлорхексидин диглюконат изглежда не предлага статистически значимо намаляване на 
появата на пост-екстракционна бактериемия след отворена зъбна екстракция. 

ENG Aim:  The present study is to  investigate  the  effect  of  preoperative  rinsing  with  0.2%   Chlorhexidine 
digluconate on the bacteremia following open extraction of tooth. Materials and Methods: This research 
focused on evidence of bacteremia among 58 individuals, divided equally in two study groups – without 
preoperative rinsing (first group) and with preoperative rinsing (second group) with Parodontax Extra 
(GlaxoSmithKline, Great Britain), followed by closed extraction. Aerobic and anaerobic hem cultures 
(Bact/ALERT, BioMerieux, Inc., Durham, N.C.) were used to establish the bacteremia, while blood 
samples were obtained preoperatively, 30 seconds after and 15 minutes after the extraction was 
completed. All subjects were initially clinically evaluated in correspondence with Oral Health Assessment 
Tool (OHAT) for dental screening. Results: Preoperative bacteremia was established in 2 (3.4%) patients 
- one from each study group. At the 30th second after the extraction was done bacteremia was established 
in 3 (5.2%) patients from the first and in 2 (3.4%) patients from the second group. At the 15th minute 
mark bacteremia was found in one (1.7%) patient from the first group. We failed to identify any 
statistically significant difference between the occurrence of bacteremia among subjects from both groups 
30 seconds (p=0.647), as well as 15 minutes (p=0.322) after the extraction was completed. The initial 
preoperative condition of the oral cavity cannot be considered as a factor that may influence the 
postoperative bacteremia 30 seconds after extraction (p=0.219), however it affects the preoperative 
(p=0.001) and postoperative bacteremia 15 minutes after extraction (p<0.0001). Conclusions: 
Preoperative rinsing with 0.2% chlorhexidine digluconate does not appear to offer any statistically 
significant reduction of the occurrence of postextraction bacteremia following open dental extraction. 
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6.  Публикацията: Gavazova G, Hristozova E, Kisselov S, Raycheva R, Pavlov N, Pechalova P. 
Preoperative Use of 0.2% Chlorhexidine Digluconate Mouthwash does not affect the Bacteremia 
following Closed Dental Extraction. ARC Journal of Surgery.2019; 5(4):13-16. 

БГ Материали и методи: Това изследване се фокусира върху доказателства за бактериемия сред 58 

индивида, разделени по равно в две групи за изследване - без предоперативно изплакване (първа 

група) и с предоперативно изплакване (втора група) с Parodontax Extra (GlaxoSmithKline, 

Великобритания), последвано от отворена екстракция на един зъб. Аеробни и анаеробни 

хемокултури (Bact/ALERT, BioMerieux, Inc., Durham, N.C.) бяха използвани за установяване на 

бактериемията, докато кръвни проби бяха взети предоперативно, 30 секунди след и 15 минути 

след приключване на екстракцията. Резултати: Предоперативна бактериемия е установена общо 

при 7 (12,07%) пациенти - 4 пациенти от първата и 3 пациенти от втората група. На 30 -тата секунда 

след екстракцията е установена бактериемия при 6 (20,69%) пациенти от първата и при 8 (27,59%) 

пациенти от втората група. На 15-ата минута бактериемия е установена при 3 пациенти (10,34%) 

от всяка група. Не успяхме да установим статистически значима разлика в появата на бактериемия 

сред субектите в двете групи на 30 секунди (р = 0.548), както и 15 минути след завършване на 

екстракцията (р> 0.05). Заключения: Изплакването на устата с 0,2% хлорхексидин диглюконат 

вода за уста не изглежда да предлага статистически значимо намаляване на появата на пост -

екстракционна бактериемия след типична екстракция на зъбите. 

Ключови думи: бактериемия, екстракция на зъби, 0,2% хлорхексидин 

ENG Materials and Methods: This research focused on evidence of bacteremia among 58 individuals, divided 

equally in two study groups – without preoperative rinsing (first group) and with preoperative rinsing 

(second group) with Parodontax Extra (GlaxoSmithKline, Great Britain), followed by open extraction of 

a single tooth. Aerobic and anaerobic hemocultures (Bact/ALERT, BioMerieux, Inc., Durham, N.C.) 

were used to establish the bacteremia, while blood samples were obtained preoperatively, 30 seconds 

after and 15 minutes after the extraction was completed. Results: Preoperative bacteremia was established 

in 7 (12.07%) patients in total – 4 patients from the first and 3 patients from the second group. At the 30th 

second after the extraction was done bacteremia was established in 6 (20.69%) patients from the first and 

in 8 (27.59%) patients from the second group. At the 15th minute mark bacteremia was found in 3 patients 

(10.34%) from each group. We failed to identify any statistically significant difference in occurrence of 

bacteriemia among the subjects in both groups 30 seconds (p=0.548) as well as 15 minutes after the 

extraction was completed (p>0.05). Conclusions: Rinsing the mouth with 0.2% chlorhexidine 

digluconate mouthwash does not appear to offer any statistically significant reduction of the occurrence 

of post extraction bacteremia following typical dental extraction.  

Keywords: bacteremia, dental extraction, 0.2% chlorhexidine 
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7.  Публикацията: Райчева Р, Христамян М. Анализ на разходите за провеждане на 
интравенозна бифосфонатна терапия при пациенти с онкологични заболявания. Редки 
болести и лекарства сираци. 2019 Mar 28;10(1):12-9. 

БГ Цел: Ретроспективен анализ на преките разходи за провеждане на интравенозна бифосфонатна 
(БФ) терапия за периода 2012 – 2016 г. Материали и методи: Данните за анализираните единици 
на наблюдение са извлечени от регистрите на аптечните бази на болничните заведения в област 
Пловдив, в които се прилага БФ терапия. В допълнение са анализирани и годишните разходи за 
золедронова киселина, достъпни от регистъра на НЗОК. Всички разходи са количествено 
определени на базата на национални ставки, определени от законодателя. Резултати: Преките 
разходи за лекарствена терапия за страната спадат 32 пъти от 2018 г. до 2012 г. – от 8 983 283.42 
лв. до 276 722.51 лв. Тази тенденция се наблюдава и при данните от болничните аптеки, при които 
спадът е 99 пъти от 2012 г. до 2016 г. – от 2 334 138.90 лв. до 23 542.65 лв., но тук влияние оказва 
не само спада в цената на терапията, но и близо 4 пъти по-малкия брой на заплатените опаковки – 
от 4004 бр. за 2012 до 1402 бр. за 2016 г. Средния брой на вливките за една година е сравнително 
малък: 2012 г. и 2013 г. – медиана 5 бр. (минимум 1 бр. – максимум 14 бр.); 2014 г. – медиана 5 бр. 
(минимум 1 бр. – максимум 16 бр.); 2015 г. и 2016 г. – 3 бр. (минимум 1 бр. – максимум 14 бр.). 
Заключение: Важна последица от болестта е, че индивидите не могат да изпълняват обичайните 
си ежедневни дейности и така освен, че се разходва бюджета на НЗОК се търпят и производствени 
загуби. 

Ключови думи: преки разходи, бифосфонати, пациенти с онкологични заболявания, употреба на 
медикаменти, нежелани реакции 

ENG Aim: The aim of this retrospective study was to analyse the direct costs associated with intravenous 
bisphosphonates in the treatment of cancer patients for the period from 2012 to 2016. Material and 
methods: The data of the analysed subjects were drawn from the pharmacy registers of the hospitals in 
Plovdiv district, where bisphosphonate therapy is administrated. In addition, we analised the annual direct 
cost for Zoledronic acid – an information available form Bulgarian National Insurance Fund registry. All 
costs are quantified on the basis of national rates explicitly define in the legislative documents. Results: 
The direct cost of drug therapy for the country falls 32 times from 2018 to 2012 - from BGN 8 983 283.42 
to BGN 276 722.51. This trend is also observed in the data from hospital pharmacies where the reduction 
is 99 times from 2012 to 2016 - from BGN 2,334,138.90 to BGN 23,542.65. In this case we should take 
in to account not only the drop in the cost of therapy, but also the smaller number of packages paid - from 
4004 pcs. during 2012 to 1402 pcs. during 2016. The average number of infusions per year is relatively 
small: 2012 and 2013 - median of 5 infusions (minimum 1 infusion - maximum 14 infusions); 2014 - 
median 5 infusions (minimum 1 infusion - maximum 16 infusions) 2015 and 2016 – 3 infusions 
(minimum 1 infusion – maximum 14 infusions). Conclusion: An important consequence of the illness is 
that individuals cannot perform their usual daily activities and so, besides spending the NHIF’s budget, 
they suffer production losses as well. 

Keywords: direct cost, bisphosphonates, cancer patients, drug use, adverse events 
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8.  Публикацията: Райчева Р, Стефанов Р. Оценка на въздействието на оценката на 
здравните технологии. Редки болести и лекарства сираци. 2019 Oct 9;10(3):27-37 

БГ Въведение: Определяща въздействието на докладите за оценка на здравните технологии (ОЗТ) е 
непосредствената връзка между ОЗТ структурата и отговорните за провеждането на политики и 
вземането на решения в здравеопазването. Необходима е ясно определена „ОЗТ рамка на 
възприемчивост“ за интегриране на ОЗТ информацията при вземането на решения чрез изследване 
на средата, в която ще бъде използвана технологията. Цел: Това проучване има за цел да 
идентифицира и критично анализира процесите, които улесняват и/или възпрепятстват оценката 
на въздействието на ОЗТ. Материал и методи: Извършено е международно уеб-базирано 
проучване на ОЗТ организации с разнообразен профил. В периода 2013 – 2015 г. се проведе 
обширно проучване на ОЗТ дейностите в 386 организации от 83 държави, включително 11 
международни организации. Данните са получени от полу-структуриран въпросник, който 
съдържа 102 въпроса. Резултати: От подадената от респондентите (n=81, 72.97%) информация 
става ясно, че включването на показатели за оценка на въздействието в продуктите/услугите на 
организациите не е широко застъпена практика, поради преобладаващо отрицателните (n=44, 
54.32%) в сравнение с положителните (n=24, 29.63%) отговори. Според респондентите (n=41, 
36.94%) критерият, който най-често се включва за оценка на въздействието на препоръките, е 
отчитане на промените в медицинската практика преди и след препоръката (n=22, 53.66%). 
Подалите отговор респонденти (n=82, 73.87%) най-често определят въздействието от препоръките 
като „средно“ (n=37, 45.12%) или „силно“ (n=30, 36.59%). Заключение: Процесите на вземане на 
решения и използването на доказателства, като обект на сериозни аналитични практики, следва да 
се тестват в реални условия за увеличаване на въздействието на ОЗТ резултатите във вземането 
на решения за различните нива на въвеждане на технологията. 

Ключови думи: оценка на въздействието, оценка на здравни технологии, разпространение, 
приложение, научнообосновани практики 

ENG Introduction: The impact of health technology assessment (HTA) reports is determined by the steady 
and continuous data flow from HTA organization to those responsible for policy and decision making in 
healthcare. There is a need for a well-defined „HTA susceptibility framework“ to integrate HTA 
information into decision making process by exploring the level habitual for the technology adoption. 
Objectives: This study aims to identify and critically analyze the processes that facilitate and/or impede 
the HTA impact assessment. Materials and methods: The method used was international Web-based 
survey of HTA organizations with diversified profile. During 2013 – 2015 an extensive survey of HTA 
activities was conducted among 386 organizations in 83 countries, including 11 international 
organizations. Data were obtained by semi-structured questionnaire, which contained 102 questions. 
Results: The inclusion of impact assessment criteria in the products / services of the HTA organizations 
is not a widespread practice due to the predominantly negative (n=44, 54.32%) compared to positive 
(n=24, 29.63%) responses, provided by the participants (n=81, 72.97%). According to the respondents 
(n=41, 36.94%), the most commonly applied criterion for impact assessment of the recommendations is 
variation in practice before and after recommendation (n=22, 53.66%). The participants (n=82, 73.87%) 
determine the impact of the reports’ recommendations as „medium“ (n=37, 45.12%) or „strong“ (n=30, 
36.59%). Conclusion: Decision-making processes and evidence-based practices, subject to serious 
analytical approaches, should be tested in real-world conditions to magnify the impact of HTA on decision 
making at different levels of technology adoption. 

Keywords: impact assessment, health technology assessment, dissemination, implementation, evidence-
based practice 

 



гл. ас. Р. Райчева, дм / документи за участие в конкурс за заемане на АД „доцент“ / ДВ бр. 63 от 30.07.2021 
 

13 
 

9.  Публикацията: Райчева Р, Стефанов Р. Оценка на здравните технологии и определяне 
на приоритети. Редки болести и лекарства сираци. 2019 Oct 9;10(3):17-26. 

БГ Въведение:  На всяко равнище на вземане на решение една от най-важните стъпки е изборът между 
различни възможности. Такъв тип решение е разпределението на ресурсите в областта на 
общественото здраве, което съдържа множество стъпки, изискващи рационални преценки с цел 
постигане на подходящ баланс между максимизиране на резултатите при определено ниво на 
ресурсите. Цел: Идентифициране, сравнение и критичен анализ на различните подходи за определяне 
на приоритети при извършване на оценка на здравни технологии. Материал и методи: Извършено е 
международно уеб- базирано проучване на организации за оценка на здравни технологии (ОЗТ) с 
разнообразен профил. В периода 2013-2015 г. се проведе обширно проучване на ОЗТ дейностите в 386 
организации от 83 държави, включително 11 международни организации. Данните са получени от 
полу-структуриран въпросник, който съдържа 102 въпроса. Резултати: От организациите, представени 
от участниците в проучването, отговорни за определянето на приоритети са 78.79% (n=78). 
Определянето на приоритети вътре в организацията най-често се извършва от изпълняващия 
длъжността директор (n=45, 60.00%). Извън организацията определението на приоритети се извършва 
от МЗ (n=39, 78.00%) и/или от националната здравна служба (n=12, 24.00%). От анкетираните 23.17% 
(n=19) дават информация за съществуването на официален документ, който описва процеса на 
приоритизиране в организацията. Критерият с най-голям относителен дял, който се използва при 
определяне на приоритетите за извършване на ОЗТ, е ефективността на технологията (n=42, 57.53%), 
следван от икономическата оценка (n=39, 53.42%) и ефикасността и безопасността (n=37, 50.68%). 
Заключение: Резултатите от това проучване демонстрират, че макар и широкоспектърна, 
класификацията на критериите за определяне на приоритети не изглежда твърде различно в отделните 
ОЗТ структури, тъй като използването на много от тези критерии се припокрива. 

Ключови думи: определяне на приоритети, оценка на здравни технологии, разпределение на ресурси, 
информирано вземане на решения 

ENG Introduction: In the process of decision-making, one of the most important steps is to choose between 
different alternatives or solutions under consideration. This type of solution is the allocation of resources in 
the field of public health, which contains a number of steps that require rational judgment in order to strike the 
right balance between maximizing results at a given level of resources. Objectives: Identification, comparison 
and critical analysis of health technology assessment priority setting various approaches. Materials and 
methods: The method used was international Web-based survey of health technology assessment (HTA) 
organizations with diversified profile. During 2013 – 2015 an extensive survey of HTA activities was 
conducted among 386 organizations in 83 countries, including 11 international organizations. Data were 
obtained by semi-structured questionnaire, which contained 102 questions. Results: We received positive 
responses form 78 (78.79%) participants, regarding the priority setting activities of the HTA organization they 
had represented. Within the organization determining priorities is most often done by the CEO (n=45, 60.00%). 
Outside the organization, the priority setting is done by the Ministry of Health (n=39, 78.00%) and / or the 
National Health Service (n=12, 24.00%). Of the respondents, 23.17% (n=19) answered the question about the 
existence of an official document describing the prioritization process in the organization. The criterion with 
the highest relative part, used to determine the priorities for the implementation of HTA, is the technology’s 
effectiveness (n=42, 57.53%), followed by the economic evaluation (n=39, 53.42%) and efficiency and safety 
(n=37, 50.68%). Conclusion: The results of this study demonstrate that, although broad-based, the 
classification of the priority setting criteria does not appear to be too different across the HTA structures, since 
the use of many of these criteria overlaps. 

Keywords: priority setting, health technology assessment, resource allocation, evidence-informed decision-
making 
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10.  Публикацията: Райчева Р, Стефанов Р. Проектиране на модел за изграждане на 
капацитет и институционализиране на ОЗТ практики. Редки болести и лекарства сираци. 
2019 Jul 30;10(2):31-6. 

БГ Въведение: Най-съществената характеристика на средата, в която се изгражда капацитета и се 
институционализира една ОЗТ структура, са динамичните промени, дължащи  се на  развитието и 
бързото разпространение на технологиите, както и скоростта на обмена на информация. Цел: 
Извършено е международно проучване на ОЗТ практики, с цел набиране на информация за 
дейностите по ОЗТ; изследване на институционалния контекст и вида на приложение на ОЗТ 
принципите, логиката, методите и инструментите, за да се разработи теоретична рамка за 
изграждане на капацитет и институционализиране на ОЗТ структура. Материал и методи: 
Използваният метод е международно уеб-базирано проучване на ОЗТ организации с разнообразен 
профил. В периода 2013 - 2015 г. се проведе обширно проучване на ОЗТ дейностите в 386 
организации от 83 държави, включително 11 международни организации. Данните са получени от 
полу-структуриран въпросник, който съдържа 102 въпроса. Резултати: Въз основа на резултатите  
от изследването е създаден динамичен интерактивен модел за изграждане на капацитет и 
институционализиране на ОЗТ структура. ОЗТ организацията е обвързана, съществува и се 
развива в макро-, мезо- и микро- среда. Заключение: ОЗТ структурата не е автономен обект, 
напротив,   нейното   създаване,   съществуване,   дейност и крайни резултати са изцяло зависими 
от външната за организацията среда. Моделът, който представяме не е алгоритъм за изграждане 
на ОЗТ организация, а е динамична рамка, която интегрира трите взаимно свързани равнища – 
макро, мезо и микро. С прилагането на итеративни и рекурсивни процеси е възможно постигането 
на баланс, синхронизирането и хармонизирането на дейностите и удовлетворяване на 
потребностите и на трите нива. 

Ключови думи: оценка на здравни технологии, ОЗТ капацитет,  ОЗТ  сруктура,  характеристики  
на  средата, динамичен интегративен модел 

ENG Introduction: Dynamic development and rapid deployment of health technologies, as well as the 
increasing speed of information flow are the main characteristic that shape the environment of HTA 
capacity building and institutionalization. Objectives: The international survey on HTA was designed to 
gain information about the present status of HTA activities; to examine its institutional contexts and the 
kind of application of its principles, logic, methods and tools; and to design a theoretical framework for 
capacity building and institutionalization of HTA practices. Materials and methods: The method used 
was international Web-based survey of HTA organizations with diversified profile. During 2013 – 2015 
an extensive survey of HTA activities was conducted among 386 organizations in 83 countries, including 
11 international organizations. Data were obtained by semi-structured questionnaire, which contained 102 
questions. Results: Based on the results of the survey a Dynamic Interactive Model for capacity building 
and institutionalization of HTA structure was established. The HTA organization is bound, exists and 
develops in macro, meso and micro-environments. Conclusion: The HTA organization is not an 
autonomous object; on the contrary, its establishment, existence, activity and final results are totally 
dependent on the external environment of the organization. The model we are presenting is not an 
algorithm for building an HTA organization but is a dynamic framework that integrates the three 
interrelated – macro, meso and micro levels. By applying iterative and recursive processes, it is possible 
to achieve balance, synergy and harmonization of activities and fitting the requirement of all three levels. 

Keywords: health technology assessment, HTA capacity building, HTA units, HTA environmental 
characteristics, dynamic interactive model. 
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11.  Публикацията: Райчева Р, Стефанов Р. Обхват и цели на структурите за оценка на 
здравни технологии. Редки болести и лекарства сираци. 2019;10(4):14-21. 

БГ Цел: Това проучване има за цел да идентифицира и критично анализира обхвата и целите на 
организациите за оценка на здравни технологии (ОЗТ). Материал  и  методи:  Извършено е 
международно уеб- базирано проучване на ОЗТ организации с разнообразен профил. Резултати: 
Общо бяха попълнени 111 въпросници (35.58% възвращаемост) от 39 държави на 5 континента. 
Според сферата на въздействие на резултатите от дейността им, ОЗТ организациите оперират на 
следните нива – международно (n=61, 54.95±8.76%), национално (n=92, 82.88±9.74%), местно, 
регионално (n=73, 65.77±9.24%) и друго (n=6, 6.31±3.40%). Устав, който да определя дейността, 
реда и функционирането на организацията, е приет от 60.55±4.68% (n=60). От приоритетните за 
организацията сфери на дейност с най-голям относителен дял е оценката на здравни технологии 
81.65±13.32% (n=89), последвана от дейности, свързани с политиката на здравеопазване 
50.46±11.14% (n=55) и извършване на изследователска дейност 43.12±10.43% (n=47). 
Заключение: Процесите на адаптация и приспособяване преминават и през тенденцията за 
изохронно изработване на доклади, научни изследвания в областта на здравните услуги и оценки 
на качеството в рамките на ОЗТ структурата. Развитието на дейността на агенциите в тези насоки 
отразява увереността, че знанията, необходими за управление на здравната система, базирани на 
научнообоснован подход, се простират отвъд обхвата на класическите ОЗТ доклади. 

Ключови думи: оценка на здравни технологии, обхват на дейностите, цели на организацията, 
устав на организацията, стратегически план 

ENG Objectives: This study aims to identify and critically analyze the scope and the objectives of health 
technology assessment (HTA) organizations. Materials and methods: The method used was 
international Web-based survey of HTA organizations with diversified profile. Results: A total number 
of 111 questionnaires from 39 countries on 5 continents were received, representing a 35.58% response 
rate. According to the impact area, HTAs operate at the following levels – international (n=61, 
54.95±8.76%), national (n=92, 82.88±9.74%), local/regional (n=73, 65.77±9.24%) and other (n=6, 
6.31±3.40%). Organizational regulation – defining the activity, order and functioning of the organization, 
was adopted by 60.55±4.68% (n=60). The priority areas for the organization activities with the highest 
relative part is the assessment of health technologies 81.65±13.32% (n=89), followed by activities related 
to health policy 50.46±11.14% (n=55) and research 43.12±10.43% (n=47). Conclusion: The processes 
of modification and adaptation go through the trend of isochronous production of reports, research in the 
field of health services and quality assessments within the framework of the HTA organizations. The 
development of the agencies‘ activities in these directions reflects the belief that the knowledge needed 
to manage health care system based on a science-based approach extends beyond the scope of regular 
HTA. 

Keywords: health technology assessment, scope of activities, HTA organizations’ objectives, 
organizational regulations, strategic plan 
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12.  Публикацията: Райчева Р, Стефанов Р. Управленска структура, категории заетост и 
професионална квалификация на човешките ресурси в организациите за оценка на 
здравни технологии. Редки болести и лекарства сираци. 2019;10(4):22-30. 

БГ Цел: Сравнение и критичен анализ на управленската структура, категориите  заетост  и 
професионална квалификация на човешките ресурси в организациите за оценка на 
здравни технологии (ОЗТ). Материал  и  методи:  Извършено е международно уеб- 
базирано проучване на ОЗТ организации с разнообразен профил. Резултати: Общо бяха 
попълнени 111 въпросници (35.58% възвращаемост) от 39 държави на 5 континента. 
Управлението на организацията в 45.71±4.86% (n=48) се извършва от мениджър, директор 
или президент. Същинската работа по изработването на ОЗТ се извършва комбинирано – 
като част от оперативната дейност на организацията, но и с външна експертиза (n=46, 
44.23±4.48%). Наетата от организацията работна сила най-често попада в категорията 
заетост – постоянен персонал на пълен работен ден (n=96, 93.20±2.48%). Най-
разпространената професионална квалификация на заетите лица в областта на ОЗТ е 
икономика на здравеопазването (n=73, 70.87±4.48%), следвана от специалисти по 
обществено здраве (n=66, 64.08±4.73%), епидемиология (n=62, 60.19±4.82%), проучвания 
на здравни услуги  (n=62,  60.19±4.82%),  биостатистика  (n=59, 57.28±4.87%) и лекари с 
различни клинични специалности (n=58, 56.31±4.89%). Заключение: Независимо дали 
дейността ще се извършва вътре или извън ОЗТ структурата, организацията на човешките 
ресурси е компонент, който допринася за цялостната ефективност в процеса на 
изграждане на ОЗТ капацитет. 

Ключови думи: оценка на здравни технологии, управление, категории заетост, 
квалификация на персонала, работна среда 

ENG Objectives:  Comparison and critical analysis of the management, employment categories and 
professional qualification of human resources at health technology assessment (HTA) 
organizations. Materials and methods: The method used was international Web-based survey 
of HTA organizations with diversified profile. Results: A total number of 111 questionnaires 
from 39 countries on 5 continents were received, representing a 35.58% response rate. According 
to the respondents (n=48, 45.71±4.86%), management of the organization is performed by a 
manager, director or president. The regular work on HTA report preparation is carried out in 
combined mode – as part of the operational activity of the organization, but also with external 
expertise (n=46, 44.23±4.48%). The workforce employed by the organization most often falls 
into the category of full-time permanent staff (n=96, 93.20±2.48%). The most common 
professional qualification of HTA employees is health economics (n=73, 70.87±4.48%), 
followed by public health professionals (n=66, 64.08±4.73%), epidemiology (n=62, 
60.19±4.82%), health service studies (n=62, 60.19±4.82%), biostatistics (n=59, 57.28±4.87%) 
and physicians from various clinical specialties (n=58, 56.31±4.89%). Conclusion: Regardless 
of whether the activity will be performed inside or outside the HTA structure, the organization 
of human resources is a component that contributes to the overall efficiency in the HTA capacity 
building process. 

Keywords:  health technology assessment, management, employment categories, staff 
qualification, work environment 
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13.  Публикацията: Райчева Р, Стефанов Р. Изграждане на капацитет и 
институционализиране на структура за оценка на здравни технологии – сравнителен 
анализ на междинната мезо среда между България и добрите международни практики. 
Редки болести и лекарства сираци. 2018 Mar 31;9(1):13-27. 

БГ Въведение: Създаването на организация за оценка на здравни технологии (ОЗТ), която да информира 
политически решения, е амбициозна мисия. Липсват стандартни подходи, поради разликите в средата, 
в която ще се развива ОЗТ капацитета. Цел: Целта е да се систематизират и анализират най- добрите 
ОЗТ практики в глобален мащаб и да се извърши съпоставка на характеристиките на средата с 
постигнатото в България ниво на изграждане на капацитет. Материал и методи: В периода 2013–2015 
г. е проведено международно уеб-базирано анкетно проучване сред 312 ОЗТ организации, включително 
11 международни. Данните са получени от полу-структуриран въпросник, който съдържа общо 
106 въпроса. Анализът на данните е реализиран със статистическия пакет IBM SPSS Statistics v. 22, 
Microsoft Office Excel 2013, Provalis Research QDA Miner 4 и WordStat 7. Резултати:   Попълнени  са  111  
въпросника  (35.58% възвращаемост)  от  39  държави  на  5  континента.  Изграждането на капацитет 
и институционализирането започва от макросредата с идентифициране на потребността от 
създаване на ОЗТ структура на най-високо политическо и административно ниво и продължава с 
обособяване на междинната мезо среда. Това измерение най-общо включва привличането  от  една  
страна  на  външни  експерти  и консултанти, от друга на заинтересованите страни, както и 
създаването на мрежа от международни връзки и колаборации. Заключение: Улесняването на изграждане 
на капацитет и осигуряването на устойчиво развитие на ОЗТ структура изисква детайлно 
опознаване на външната среда. За преодоляване на възможните конфликти и бариери е важно 
взаимосвързано възприемане на проблемите, без съсредоточаване върху само един ограничаващ 
фактор. 

Ключови думи: оценка на здравни технологии, ОЗТ капацитет, ОЗТ структура, характеристики на 
средата 

ENG Introduction: Health technology assessment (HTA) unit capacity building or launching an effective HTA program to 
inform key policy decisions is an ambitious mission. No standard models or approach- es available due to the large 
differences in the environment in which HTA begins the capacity building. Objectives: Our aim was to systematically 
review and critically analyze HTA best practices and to compare their environmental characteristics with the Bulgarian 
HTA capacity and institutionalization. Material and methods: During 2013–2015 an extensive inter- national Web-
based survey of HTA activities was conducted among 312 organizations with diversified profile located in 83 
countries, including 11 international organizations. Data were obtained by semi- structured questionnaire, which 
contained 102 questions incorporated in six different panels, one specific section and two information segments with 
a total of 71 multiple choice and 31 open-ended questions. Data analysis was performed with statistical software 
package for the social sciences IBM SPSS Statistics v. 22, Microsoft Office Excel 2013, Provalis Research QDA 
Miner 4 and 7 WordStat. Results: A total number of 111 questionnaires from 39 countries on 5 continents were 
received, representing a 35.58% response rate. Both capacity building and institutionalization start from the 
macro environment, by identifying at the highest political and administrative level the need to establish HTA structure 
and continue with the differentiation of the intermediate (meso) environment. In general, this dimension includes 
involvement of external experts and consult- ants, as well as building a network of international partnerships and 
collaborations. Conclusion: To facilitate HTA institutionalization and to ensure the sustainable development of a 
newly established national unit, it is necessary to be aware of the meso environment – external experts and 
consultants, stakeholders and international collaboration, in order to map potential issues and possible barriers and to 
derive decisions based on other entity’s experiences. To overcome the obstacle the wider perspective is needed, 
because the factors are interconnected and related. 

Keywords: health technology assessment, barriers, capacity building, institutionalization, formal HTA process, 
HTA environmental characteristics meso environment 
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14.  Публикацията: Венева Е, Белчева A, Търпоманов Й, Онов М., Райчева Р. Ефект на 
устройство за виртуална реалност върху болката и тревожността по време на локална 
анестезия в детска възраст – рандомизирано клинично проучване. Сборник Наука и 
Младост, МНД Асклепий 2018, 233-238. 

БГ N/A 

ENG N/A 

 

15.  Публикацията: Кеворкян А, Райчева Р., Стоилова Й, Дерменджиев Св. Рискови 
експозиции и прилагане на предпазни средства при работа от студенти по дентална 
медицина - Медицински преглед, 53, 2017, № 5, 43-48. 

БГ В денталната медицина рисковете от инфектиране с микроорганизми, предавани по кръвен, въздушно-
капков, воден път посредством водните пътища на денталния юнит и др. са документирани в 
множество проучвания. Риск съществува и при студенти по дентална медицина, независимо от малкия 
клиничен опит. Цел: Да се проучат рисковите екзпозиции и прилагането на предпазни средства от 
студенти по дентална медицина, за да се оценят нивото на познание и инфекциозният контрол при 
работа с пациенти. Материал и методи: Проведено е анонимно анкетно проучване сред 93 студенти 
по дентална медицина, обучавани в Медицински университет – Пловдив. Всички са от IV курс (с 
едногодишна дентална практика). Резултати: Използване на еднократни ръкавици се посочва от 
всички (100%), а предпазни очила само от 68.81% (64/93) (р < 0.05) от студентите. Смяна на ръкавици 
между пациентите декларират 96.77% (90/93) от анкетираните. Висок е относителният дял на 
студентите, претърпели рискова експозиция при работа с пациент, като убождане с игла или остър 
инструмент - 46.24% (43/93), като тези с ≥ 2 наранявания са 55% спрямо тези с едно 45% (р = 0.373). 
Предпроцедурно изплакване на устната кухина на пациентите с орален антисептик е проведено от 
36.56% от студентите: Извод: Преподавателите в денталните факултети трябва да се фокусират върху 
постоянно мотивиране на студентите за правилно и рутинно прилагане на мерките за контрол на 
инфекциите и стриктно следене за спазването им. Ключови думи: студенти по дентална медицина, 
Предпазни средства, рискови експозиции, мерки за контрол на инфекциите 

ENG In dental medicine field the risks of infection spread by microorganisms through the blood-borne, 
airborne and the waterway of the dental unit transmissions have been documented in numerous studies. 
Despite the limited clinical experience, the risk for dental students still exists. Objective: To study the 
risk exposures and use of personal protective equipment in dental students practice in order to assess the 
knowledge for infection control measures when dealing with patients. Materials and Methods: We 
conducted an anonymous, confidential survey among 93 dental students trained at the Medical University 
of Plovdiv. All of them are undergraduates in courses that met а graduation requirement - fourth year 
students with one-year dental practice experience. Results: The use of disposable gloves was confirmed 
in all (100%) cases, but only 68.81% (64/93) (р < 0.05) of respondents put safety glasses when working. 
The change of gloves between patients was declared by 96.77% (90/93). We report high proportion of 
students who have suffered exposure while working with а patient as needle stick or sharp injuries – 
46.24% (43/93), the students with ≥2 injuries were 55% compared to those with one - 45% (р = 0.373). 
Pre-procedural use of an antiseptic mouth rinse of patients was confirmed by 36.56% of the students. 
Conclusion: Our study demonstrates that the education of dental students should focus on continuous 
motivation of the routine and proper implementation of infection prevention and control measures, 
followed by strict monitoring. Keywords: dental students, personal protective equipment, risk exposures, 
infection prevention and control measures 
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16.  Публикацията: Стоилова Й., Стоева В., Кеворкян А., Райчева Р., Станимирова И., 
Атанасовски А. Сравнително проучване на микробната контаминация на обекти от 
външната среда в индивидуалнидентални практики - преди и след обслужване на 
пациенти. Нозокомиални инфекции, 2017, 11, 65-72. 

БГ Проучвания за ефективната деконтаминация на епидемиологично важната болнична среда се провеждат 
предимно в здравни заведения за пациенти, особено в рискови отделения и по време на епидемии. Отделните 
стоматологични практики (ИСП) обаче не трябва да се пренебрегват като част от процеса на наблюдение. В 
тези отделения ефективността на обеззаразяване е силно зависима от индивидуалните знания и 
ангажираността на практикуващия дентален хирург и от неговото отношение и лична оценка. Цел: Да се 
изследва нивото на стоматологично замърсяване на предмети, разположени в непосредствена близост до 
основната стоматологична единица в различни стоматологични практики и да се сравнят резултатите от 
многократно вземане на проби - преди и след процедурите за лечение на пациента. Материали и методи: 
От ноември 2014 г. до февруари 2015 г. са събрани 120 проби от обекти в непосредствена близост до 
основната стоматологична единица: повърхности на маса, мивки за плюене, кутии за отпадъци, 
инструменти, работни халати, рефлекторни дръжки. Вземането на проби се извършва в сравнителен аспект: 
60 проби преди и 60 проби след стоматологични процедури. Резултати: 38,33% от обектите, разположени в 
съседство със стоматологичния юнит, са замърсени с микроорганизми. Преди стоматологичната процедура 
18,33% от изолатите са положителни, което показва неадекватни процедури за деконтаминация; от друга 
страна: високият процент от 58,33% положителни проби (общо 69 изолати от 9 различни микробни вида) 
демонстрират силно микробно замърсяване, свързано с пациента и произхождащо от аерозола, произведен 
в високоскоростните турбини и други ултразвукови апарати. Заключение: Външната среда на отделните 
стоматологични кабинети е значително замърсена. От една страна, разнообразието от изолати може да се 
дължи на увеличения приток на пациенти за кратки периоди от време, което улеснява интензивната 
микробна циркулация и обмен. От друга страна, липсата на помощен персонал, ангажиран да извършва 
дезинфекционни процедури, оказва негативно влияние върху нивата на деконтаминация. Това 
доказателство подкрепя нашата визия, че работата в екип е необходима в стоматологичните практики и 
включва стоматологична сестра, добре обучена в процедурите за дезинфекция. Ключови думи: 
индивидуални дентални практики, деконтаминация, повърхности, контрол на инфекции 

ENG Studies on the effective decontamination of the epidemiologically important hospital environment are 
predominantly performed in patient health care facilities, especially high-risk units and during hospital outbreaks. 
However, individual dental practices (IDP) should not be neglected as part of the monitoring process. In these units 
the performance of decontamination is highly dependent on the individual knowledge and involvement of the 
practicing dental surgeon and her/his attitude and personal evaluation. Objective: To investigate the level of dental 
contamination of objects situated in close proximity to the basic dental unit in different dental practices and to 
comparatively assess results from repeated sampling – before and following patient’s treatment procedures. 
Materials and Methods. From November 2014 through February 2015, 120 samples were collected from objects 
in close proximity to the basic dental unit: table surfaces, spitting sinks, waste instrument boxes, work gowns, 
reflector handles. Sampling was performed in comparative aspect: 60 samples before and 60 samples following 
dental procedures. Results: 38,33% of the objects, located adjacent to the dental unit are contaminated with 
microorganisms. Prior to the dental procedure, 18,33% of the isolates were positive, indicating inadequate 
decontamination procedures; on the other hand: the high percentage of 58,33% positive samples (a total of 69 
isolates from 9 different microbial species) demonstrate intense microbial contamination, related with the patient 
and originating from the aerosol produced in the high-speed turbines and other ultrasound devices. Conclusion: 
The external environment of the individual dental units is significantly contaminated. On one hand, the variety of 
the isolates could be attributed to increased patient flow within short time periods, which facilitates intense microbial 
circulation and exchange. On the other hand, the lack of auxiliary staff, engaged to perform disinfection procedures 
exerts a negative impact on the decontamination levels. This evidence is in support of our vision that teamwork is 
necessary at the dental practices, involving a dental nurse, well trained in disinfection procedures. Key words: 
individual dental practices, decontamination, surfaces, infection control 
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17.  Публикацията: Райчева Р, Стефанов Р. Изграждане на капацитет и 
институционализиране на структура за оценка на здравни технологии – сравнителен 
анализ на външната макро среда между България и добрите международни практикиРедки 
болести и лекарства сираци. 2017;1 

БГ Въведение: Създаването на организация за оценка на здравни технологии (ОЗТ) или стартирането на ефективна ОЗТ 
програма, която да информира ключови политически решения, е амбициозна мисия. В литературата не съществуват 
стандартни модели или подходи, поради големите разлики в средата, в която ще се развива ОЗТ капацитета. Всяка 
страна, регион и провинция е необходимо да открие своя собствена, възможно най-ефикасна алтернатива, подходяща 
за здравния и организационен контекст, в който съществува. Цел: Целта е да се систематизират, изучат и анализират 
най-добрите практики за оценка на здравни технологии (ОЗТ) в глобален мащаб и да се извърши съпоставка на 
характеристиките на средата с постигнатото в България ниво на изграждане на капацитет и институционализиране на 
ОЗТ. Материали и методи: В периода 2013-2015 г. е проведено международно уеб-базирано анкетно проучване сред 
312 НТА организации, със седалище в 83 страни, включително 11 международни организации. Данните са получени от 
полу-структуриран въпросник, който съдържа общо 106 въпроса – 17 закрити, 31 открити въпроси и 58 полу-открити 
въпроса, разпределени в шест раздела, един панел и два сегмента за набиране на допълнителна информация. Анализът 
на данните се реализирана със статистическия пакет на софтуера за социални науки IBM SPSS Statistics v.22. 
Систематизирането и статистическата обработка на отворените въпроси бе постигната със Microsoft Office Excel 2013, 
Provalis Research QDA Miner 4 и WordStat 7. Резултати: Общо бяха попълнени 111 въпросници (35.58% възвращаемост) 
от 39 държави на 5 континента. Изграждането на капацитет и институционализирането започва от макросредата с 
идентифициране на потребността от създаване на ОЗТ структура на най-високо политическо и административно ниво. 
Макросредата се свързва и с други два основополагащи за стартиране на ОЗТ структура елементи – нормативна база и 
икономическо ниво. Необходимо е и определянето на рамката и съответните характеристики на институционалното, 
физическо/технологичното и социално-културното ниво, за да се завърши цялостната инфраструктура на външната за 
извършване на ОЗТ среда. Заключение: Улесняването на изграждане на капацитет и осигурява- нето на устойчиво 
развитие на ОЗТ структура на национално ново изисква детайлно опознаване на външната среда – законодателство, 
потребности на вземащите решения, политическия интерес и т.н., за да се очертаят възможните конфликти и бариери и 
да се изведат решения въз основа опита на други организации. За преодоляване на препятствията е важно глобалното и 
взаимосвързано възприемане на проблемите, без съсредоточаване върху само един ограничаващ фактор. 

Ключови думи: оценка на здравни технологии, ОЗТ капацитет, ОЗТ структура, характеристики на средата 

ENG Introduction: Health technology assessment (HTA) unit capacity building or launching an effective HTA program to inform 
key policy decisions is an ambitious mission. No standard models or approaches available due to the large differences in the 
environment in which HTA begins the capacity building. Each country, region, and province need to find its own, as efficient 
alternative as possible, relevant to the health and organizational context in which it exists. Objectives: Our aim was to 
systematically review and critically analyze HTA best practices and to compare their environmental characteristics with the 
Bulgarian HTA capacity and institutionalization. Materials and methods: During 2013–2015 an extensive international Web-
based survey of HTA activities was conducted among 312 organizations with diversified profile located in 83 countries, including 
11 international organizations. Data were obtained by semi-structured questionnaire, which contained 102 questions incorporated 
in six different panels, one specific section and two information segments with a total of 71 multiple choice and 31 open-ended 
questions. Data analysis was performed with statistical software package for the social sciences IBM SPSS Statistics v. 22. The 
open questions were processed using Microsoft Office Excel 2013, Provalis Research QDA Miner 4 and 7 WordStat. Results: 
A total number of 111 questionnaires from 39 countries on 5 continents were received, representing a 35.58% response rate. 
Both institutionalization and capacity building start from the macro environment as a result of the identified need to create HTA 
structure at the highest political and administrative level. The macro-environment is also associated with two other basic 
characteristics for the start-up of the HTA unit - the legislation and the economic dimensions. It is also necessary to define the 
framework and the relevant characteristics of the institutional, technological and socio-cultural level in order to form the complete 
infrastructure of the external macro environment for HTA. Conclusion: To facilitate HTA institutionalization and to ensure the 
sustainable development of a newly established national unit, it is necessary to be aware of the external environment – legislation, 
decision-makers’ needs, political concern and etc., in order to map potential issues and possible barriers and to derive decisions 
based on other entity’s experiences. To overcome the obstacle the wider perspective is needed, because the factors are 
interconnected and related. 

Keywords: health technology assessment, HTA, HTA capacity building, HTA organization, environmental characteristics 
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18.  Публикацията: Георгиева, К., Стоянов, Д., Райчева, Р. Уязвимост на личността към 
синдрома на професионално изпепеляване, Психопатология, невронаука и психично 
развитие: актуални проблеми, Сборник по клинична психология том 1, Издателска къща 
Стено, 2017 стр. 83-92 

БГ В съвременния динамичен свят на информационна натовареност и конфликтни ситуации от различен 
характер честотата на емоционалното стресово състояние все вече нараства и обхваща всички 
социални групи. Негативните източници за професионален стрес могат да бъдат свързани както с 
организационните характеристики и процеси, условията на труд и междуличностните взаимодействия, 
така и с личностните предиктори на служителя. Влиянието на личността върху прогнозиране на 
поведението на даден служител представлява значителен интерес за психолозите с акцент 
ефективността на изпълнение на служебните задължения като факторна променлива. Повечето 
изследвания, съществуващи до момента, са съсредоточени върху психопатологията на възникнал вече 
бърнаут, докато теорията и изследванията на Клонинджър и колектив насочват вниманието върху 
психосоциалния контекст на здравни специалисти с цел планиране и превенция при справянето с 
евентуално професионално изчерпване. Настоящият доклад „стъпва" върху тяхното проучване, като 
разширява популацията на емпиричното изследване и включва освен здравни специалисти и работещи 
в сферата на социалните услуги. За основа на своето проучване Клонинджър и колектив използват 
психо- биологичната теория, според която личността на човек е единство от темперамент и характер. 
Инструментариумът на Клонинджър обхваща четири области на темперамента и три области на 
характера. Темпераментовият и характеров инструментариум – Ревизирана версия (TCI-R) осигурява 
ефективен начин да се опише старателно личността и да се предвидят както положителни, така и 
отрицателни аспекти на здравето. Резултатите потвърждават теоретичното предположение, че за 
появата на бърнаут синдрома е необходимо реципрочно взаимодействие между личната уязвимост и 
психологическия климат на организацията. По този начин те създават един порочен кръг на причинно-
следствено взаимодействие. Важно е служителите да са наясно с последиците за здравето, 
предизвикани от стреса и бърнаут синдрома, за да развият умения за тяхното преодоляване и 
възстановяване на собствените си енергийни ресурси. Добрата превенция на бърнаут включва 
промоция на личностното и емоционално благополучие на всички нива: физическо, емоционално, 
психическо и духовно, като това трябва да се случва през целия жизнен цикъл на човека. 

ENG In modern dynamic world of information and conflict situations of different nature incidence of emotional 
stress is growing and encompasses all social groups. Negative sources for professional stress can be related to 
both organizational characteristics and processes, working conditions and interpersonal interactions as well as 
employee’s personality profile predictors. The influence of personality on forecasting the behavior of an 
employee is of significant interest for psychologists focusing efficiency of duties performance as a factor 
variable. Most current and earlier studies are focused on the psychopathology of burnout whilst Cloninger’s 
model draws attention to the psychosocial context of health professionals in terms of planning and prevention 
of professional exhaustion. This paper „builds“ on their research, expanding population of empirical research 
and includes workers in social services besides health professionals. The basis of this research is 
psychobiological theory where the personality is regarded as unity of temperament and character. The methods 
developed by Cloninger cover four dimensions of temperament and three dimensions of character. The 
Temperament and Character Inventory-revised (TCI-R) provides an efficient way to describe thoroughly 
personality and to provide both positive and negative aspects of health. The results confirm our theoretical 
assumption that for the emergence of burnout syndrome it is necessary to implicate reciprocal interaction 
between personal vulnerability and psychological climate of the organization in a vicious circle of causal 
interaction. It is important to raise employees' awareness of the health effects caused by stress and burnout 
syndrome and to develop skills to overcome them and restore their own energy resources. The best approach 
for prevention of burnout includes promotion of personal and professional wellbeing on all levels: physical, 
emotional, mental, and spiritual, it should be happening throughout humans’ life. 
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19.  Публикацията: Hristova E, Raycheva R, Iskrov G, Stefanov R. List of rare diseases in 
Bulgaria. Rare Diseases and Orphan Drugs. 2016 Dec 14;3(3):39-44. 

БГ Определянето и утвърждаването на списък с редки болести е основна част от политиката за редки 
болести. Този инструмент е от първостепенно значение, тъй като влияе значително върху 
познанията и осведомеността за редките заболявания не само сред практикуващите здравни 
грижи, но и сред всички заинтересовани страни в сферата на редките заболявания. Официален 
списък с редки болести сега е особено полезен в контекста на европейските референтни мрежи за 
редки болести, генериращи добавена стойност както на международно, така и на местно ниво. В 
тази публикация ние описваме и анализираме създаването на Списъка на редките болести в 
България. Българският опит е резултат от десетилетно международно сътрудничество в органи на 
ЕС, като Работната група по редки болести и Комитета на експертите на ЕС по редки болести, 
както и участие в големи проекти на ЕС, като RD-Portal (Orphanet), EUROPLAN, EPIRARE, 
BURQOL-RD, RARE-най-добри практики и RD-действия. Българските заинтересовани страни по 
редките болести прилагат прозрачна, проактивна методология при определянето и 
утвърждаването на списъка. Това е съществена предпоставка за успешното изпълнение на всички 
текущи дейности по редки болести в страната. Описаният подход може лесно да бъде адаптиран 
и използван в други страни. 

Ключови думи: Редки болести, здравна политика, експертни центрове, регистри, списък на 
редките заболявания. 

ENG Defining and setting a rare disease inventory is a fundamental part of rare disease policy. This tool is of 
a paramount importance, as it greatly affects the knowledge and awareness of rare diseases not only 
among health care practitioners, but among all rare disease stakeholders. An official list of rare diseases 
is particularly beneficial now in the context of the European reference networks for rare diseases, 
generating added value at both international and local levels. In this publication, we demonstrate and 
analyse the establishment of the List of rare diseases in Bulgaria. The Bulgarian experience is a result of 
a decade-long international collaboration within EU bodies like the Rare Diseases Task Force and the 
EU Committee of Experts on Rare Diseases, as well as participation in major EU projects, such as RD-
Portal (Orphanet), EUROPLAN, EPIRARE, BURQOL-RD, RARE- Best practices and RD-Action. 
Bulgarian rare disease stakeholders applied a transparent, proactive methodology when defining and 
setting the list. This is a substantial prerequisite for the successful implementation of all ongoing rare 
disease activities in the country. The described approach could be easily adapted and used in other 
countries. 

Key words: Rare diseases, health policy, centers of expertise, registries, list of rare diseases. 

 

20.  Публикацията: Стоева В., Кеворкян А., Томова И., Райчева Р., Кондева В., Стоилова Й., 
Атанасовски А. Оценка на познанията на медицинските и денталните специалисти 
относно клинико-епидемиологичните характеристики на легионерската болест. Сборник 
Наука и Младост, МНД Асклепий 2016, 373-380. 

БГ N/A 

ENG N/A 
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21.  Публикацията: Захариева Б., Кеворкян А., Райчева Р., Захариев Я., Михайлова М., 
Славчева Р., Монов Д.. Анкетно епидемиологично проучване върху приложението на 
периферна венозна канюла. Нозокомиални инфекции, 2015-2016, том 10, 80-86. 

БГ Периферната венозна канюла (ПВК) е едно от най-често използваните медицински устройства за 
пациенти на всяка възраст, с различни диагнози и различна тежест на заболяването. Според 
многобройни проучвания, между 18% и 80% от пациентите получават интравенозна терапия. Все още 
обаче тече дебат относно безопасността на пациентите във връзка с методите на приложение на ПВК 
и потенциалния риск от локални и системни инфекциозни усложнения и предаването на патогени, 
пренасяни от кръвта, като HBV, HCV и HIV. Целта на това изследване е да се оценят и анализират 
методите за поставяне и манипулиране с ПВК. Освен това изследването има за цел да оцени 
ефикасността на прости превантивни стратегии, като например използването на ръкавици, 
дезинфекция на ръцете, нанасяне на стерилни превръзки и т.н. Администриран е въпросник, включващ 
16 въпроса (5 отворени и 11 с повече от един възможен отговор), за оценка на приложението на ПВК. 
Проучването е проведено през 2012 г. сред 426 участници от шест различни клиники. Анализът на 
данните е извършен с помощта на аналитични и описателни статистически методи. Тревожни са 
данните, които показват, че 7,5% от анкетираните не използват или рядко използват ръкавици, докато 
само 24,4% ги използват винаги, независимо от процедурата. За смяна на ръкавици след всеки пациент 
съобщават 92,7% от участниците. Връзката между броя на използваните ръкавици и среднодневния 
брой поставени канюли е статистически значима и има силна връзка между недостига на ръкавици и 
честотата на тяхното използване. Дезинфекция на ръцете преди прилагане на предписани процедури е 
докладвана от 96,5% от анкетираните. По-голямата част (77,9%) от медицинския персонал поддържат 
проходимостта на канюлата чрез стерилен физиологичен разтвор, докато 14,8% продължават да 
приготвят разтвор на хепарин. Констатациите показват подценяване от страна на здравните 
специалисти на двупосочния риск (пациент и персонал) от контакт с кръв и телесни течности на 
пациентите. 

Ключови думи: периферна венозна канюла, ръкавици, мерки за превенция на инфекциите  

ENG Peripheral venous cannula (PVC) is one of the most commonly used medical devices for patients of any age, 
with varying diagnoses and differing disease severity. According to numerous studies, anywhere between 18% 
and 80% of patients receive intravenous therapy. However, there is still an ongoing debate about patient safety 
in relation to the methods of venous cannula application, and the potential risk of local and systemic infectious 
complications and the transmission of blood-borne pathogens such as HBV, HCV, and HIV. The objective of 
this study is to evaluate and analyze PVC insertion and manipulation methods. Further, the study aims to assess 
the efficacy of simple preventive strategies, such as the use of gloves, hand disinfection, sterile dressings 
application, and so forth. A questionnaire comprising 16 questions (5 open-ended and 11 multiple choice) was 
administered to assess the application of PVC. The survey was conducted in 2012 among 426 participants 
from six different clinics. Data analysis was performed using analytical and descriptive statistical methods. 
Alarming data revealed that 7,5% of respondents do not use, or rarely use, gloves while only 24,4% use them 
always, regardless of the procedure. Change of gloves after each patient was reported by 92,7% of the 
participants. The correlation between the number of gloves used and the average daily number of cannula 
insertions was statistically significant and there was a strong correlation between gloves insufficiency and the 
frequency of their use. Disinfecting hands before administering prescribed procedures was reported by 96,5% 
of the respondents. The majority (77,9%) of the medical staff maintain the patency of the cannula by sterile 
saline solution, while 14,8% continue to prepare a heparin solution. The findings indicate an underestimation 
by health care professionals of the two-way risk (patient and staff) of contact with blood and body fluids of 
the patients. 

Key words: peripheral venous cannula (PVC), medical gloves, infection prevention strategies 
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22.  Публикацията: Kevorkyan A, Raycheva R, Markova E, Presti ALo AS. Prevalence of hepatitis 
A virus in Bulgaria. J Virol Antivir Res. 2015;4:2. 

БГ България е страна в междинна ендемична зона за HAV инфекция, но данните за 

серопревалентността се съобщават рядко. Това проучване анализира извадка от 705 индивида от 

района на Плодив, които са регистрирани и записани и прегледани за анти-HAV IgG. Резултатите 

са сравнени с данни от други два региона, София и Плевен. В Пловдив разпространението на анти-

HAV IgG е 46,5%, подобно на това, съобщено в София и Плевен (съответно 44,06% и 54,5%), като 

почти половината от анкетираните са имунни. В районите на София и Пловдив серонегативните 

проби са статистически значимо преобладаващи (55,94% срещу 44,06%; р <0,005 и 53,5% срещу 

46,5%; р <0,05, съответно), отколкото в Плевен, където серопозитивността е преобладаваща 

(54,5% спрямо 45,5%; р <0,05). И в трите региона серопревалентността нараства с възрастта. 

Описаните резултати трябва да представляват основа за по-нататъшни стратегии за превенция и 

контрол на HAV инфекцията в България, страна, в която такава епидемиологична информация все 

още липсва. 

Ключови думи: Вирус на хепатит А (HAV); серопревалентност; България 

ENG Bulgaria is a country in an intermediate endemic area for HAV infection but data on seroprevalence are 

poorly reported. 705 individuals from the region of Plovdiv were enrolled and screened for anti-HAV 

IgG. The results were compared with data from other two regions, Sofia and Pleven. In Plovdiv, the 

prevalence of anti-HAV IgG was 46.5% similarly to that reported in Sofia and Pleven regions (44.06% 

and 54.5%, respectively), with almost half of the respondents immune. In Sofia and Plovdiv regions, the 

seronegativity was significantly prevalent (55.94% vs 44.06%; p<0.005 and 53.5% vs 46.5%; p<0.05, 

respectively) than in Pleven, where the seropositivity was predominant (54.5% compared to 45.5%; 

p<0.05). In all three regions the seroprevalence increased with age. The results described should represent 

the basis for further strategies of prevention and control of HAV infection in Bulgaria a country where 

such epidemiological information are still lacking. 

Keywords: Hepatitis A Virus (HAV); Seroprevalence; Bulgaria 
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23.  Публикацията: Кеворкян А, Александрова М, Стоева В, Райчева Р, Стоилова Й, Петрова 
Н. Информация и поведение при профессионально рисковы экспозициях – анкетное  
изучение у медицинского  и дентального персонала. Интер-медикал, 2015, 4(10):38-43 

БГ Знанията за излагането на риск в резултат на контакт с пациенти играят ключова роля в 
превенцията на медицинския и стоматологичния персонал. Инфекциите, причинени от вируси, 
предавани по кръвен път, са особено важни поради клиничната тежест, прогнозата, превенцията 
и възможностите за лечение и отговор. Цел: Да се сравнят знанията на медицинския и денталния 
персонал и поведението им в случай на излагане на професионален риск на работното място. 
Материали и методи: Проведени са две независими, анонимни, самостоятелно извършени 
проучвания сред медицински (n = 680) и дентални (n = l62) специалисти, за да се оцени 
експозицията на професионалния риск в Пловдив, България. Двата независими въпросника 
включват 10 идентични въпроса за двете професионални категории, разпределени в три групи: 
първата група - свързана с личната история на респондента за среща с хепатитни вируси, 
предишни клинични тестове за вируси, предавани по кръвен път, ваксинация срещу хепатит В и 
професионален опит; втора група - разглежда инцидентите с биологични материали по време на 
ежедневната дейност (контакт с кръв и други телесни течности) и третата група - свързана с 
поведенческата реакция след настъпване на трудова злополука. Резултати: Проучването разкрива 
висок дял от професионални наранявания в рамките на една календарна година и недостатъчно 
използване на лични предпазни средства. Както и относително ниско имунизационно покритие с 
ваксина срещу хепатит В и в двете професионални категории. Заключение: Анализът посочва 
необходимостта от допълнително професионално обучение, подобрен контрол и осигурено набор 
и количество от защитно оборудване. 

Ключови думи: професионален риск, медицински и стоматологичен персонал, превенция 

ENG The knowledge about risk exposures as a result of contact with patients plays key role in prevention of 
medical and dental staff. Infections caused by blood transmitted viruses are particularly noteworthy 
because of the clinical severity, prognosis, prevention and treatment options for response. Objective: To 
compare the medical and dental staff's knowledge about and behavior in case of professional risk 
exposures in the workplace. Materials and Methods: Two independent, anonymous, self-administered 
surveys were conducted among medical (n=680) and dental (n=l62) professionals to assess the 
occupational risk exposures in Plovdiv, Bulgaria. The two independent questionnaires included 10 
identical items for both professional categories, distributed into three groups: the first group - related to 
respondent's personal history of hepatitis injection, previous clinical tests for blood transmitted viruses, 
hepatitis B vaccination and professional experience; second group - addressed the incidents with 
biological materials during daily routines (contact with blood and other body fluids) and the third group 
- associated with the behavioral response after the occurrence of an occupational accident. Results: The 
study revealed a high proportion of professional injuries within a calendar year, insufficient use of 
personal protective equipment .and relatively low immunization coverage with hepatitis B vaccine in both 
professional categories. Conclusion: The analysis points to the need of additional professional training, 
improved control and secured amount of protective equipment. 

Keywords: professional risk, medical and dental staff, prevention 
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24.  Публикацията: Райчева Р, Стефанов Р. Възникване и развитие на структурите за оценка 
на здравни технологии в Северна Америка. Примери от САЩ и Канада. Асклепий. Том X 
(XXIX), 2015, 1; 98-113. 

БГ Въведение: Мултидисциплинарният подход за оценка на здравните технологии (ОЗТ) нараства 

експоненциално по целия свят в продължение на повече от четири десетилетия. Цел: Да се 

проследи и анализира гензисът и развитието на ОЗТ в САЩ и Канада. Материали и методи: 

Използвани са електронни бази данни с научни публикации, доклади, книги и дисертации. За да 

се ограничат литературните резултати, е извършено търсене по ключови думи. Резултати: 

Терминът " технологична оценка" е използван за първи път през 1965 г. по време на дебат в 

Камарата на представителите на САЩ. През 1972 г. е създадена Службата за технологична оценка 

(OTA). Концепцията за ОЗТ постига значителен напредък след въвеждането си повече от 40 

години не само в САЩ, но и в Канада. Въздействието на ОЗТ в Канада е най-разпознаваемо чрез 

приноса на организациите в политическия процес на провинциални правителствени нива, но по-

често се идентифицира при развиването на болнично-базирана ОЗТ компетентност и капацитет. 

Заключение: Крайната цел на ОЗТ все още е актуална и набира скорост в Северна Америка чрез 

институционализирането на добрите практики. 

Ключови думи: оценка на здравните технологии, история, агенции, изграждане на капацитет, 

институционализация, Северна Америка, САЩ, Канада 

ENG Introduction: The multidisciplinary approach of health technology assessment (HTA) is growing 

exponentially worldwide for more than four decades. Objective: To trace and analyze the development 

and evolvement of HTA in USA and Canada. Materials and Methods: We used electronic databases of 

scientific publications, reports, books and dissertations. To limit the literature results a keyword search 

was performed. Results: The term "'technology assessment" was heralded for the first time in 1965 during 

a debate in the US House of Representatives. In 1972 the Office of Technology Assessment (OTA) was 

established. The concept of HTA achieved significant progress since its introduction more than 40 years 

not only in the US, but also in Canada. The impact of HTA in Canada has been most recognizable by 

means of organizations' contribution into the policy process at provincial government levels, but more 

often is identifiable in developing hospital-based HTA competence and capacity. Conclusions: The 

ultimate goal of HTA is still vivid and is gaining momentum in the North America by the 

institutionalization of good practices. 

Keywords: health technology assessment, history, agencies, capacity building, institutionalization, North 

America, USA, Canada 
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25.  Публикацията: Райчева Р, Стефанов Р. Мрежи за международно сътрудничество в 
областта на оценката на здравни технологии – поглед в настоящето и бъдещи 
предизвикателства. Асклепий. Том X (XXIX), 2015, 1; 98-113. 

БГ Сътрудничеството между организациите за оценка на здравните технологии (ОЗТ) е признато като 
потенциален механизъм за изграждане на капацитет, за да се отговори на международно ниво на 
необходимостта от точно и навременно изпълнение на дейностите по ОЗТ. Цел: Идентифициране 
на международните мрежи за сътрудничество в областта на ОЗТ и анализ на тяхната дейност. 
Материали и методи: Използвани са електронни бази данни с научни публикации, доклади, 
книги и дисертации. За да се ограничат литературните източници, е извършено търсене по 
ключови думи. Резултати: Представените тук инициативи се стремят да подобрят координацията 
между агенциите за ОЗТ. В продължение на повече от 30 години има много опити да се създаде 
единна глобална платформа за споделяне и сътрудничество на различни нива на ОЗТ. 
Сътрудничеството между агенции в рамките на глобалната мрежа обхваща пълния спектър от 
дейности по ОЗТ, специфични както за добре развитите практики, така и за новосъздадените звена. 
Заключение: Поради различията в процесите на вземане на решения, законодателството, както и 
социално-културната специфика, агенциите за ОЗТ са длъжни да отговарят на националните и 
местните условия. Спазването на международно хармонизираните стандарти е истинското 
предизвикателство, което тези организации трябва да преодолеят в глобалната среда, в която 
действат. 

Ключови думи: оценка на здравните технологии, ОЗТ мрежи, ОЗТ сътрудничество, 
международни ОЗТ организации, глобални ОЗТ общества. 

ENG Introduction: The cooperation between. the Health technology assessment (HTA) organizations is 
recognized as a potential mechanism for capacity building in order to meet internationally the need for 
accurate and timely implementation of HTA activities. Objective: Identification of the international 
cooperation networks in the field of HTA and analysis of their activities. Materials and Methods: We 
used electronic databases of scientific publications, reports, books and dissertations. To limit the literature 
results a keyword search was performed. Results: The initiatives presented here endeavor to improve 
coordination between HTA agencies. For over 30 years there were many attempts a single global platform 
for sharing and cooperation at various HTA levels to be created. Collaboration between agencies within 
the global network covers the full spectrum of HTA activities' specific for both the well-developed 
practices and the newly established units. Conclusion: Due to the differences in the decision-making 
processes, legislation, as well as socio-cultural specificity, HTA agencies are bound to satisfy national 
and local conditions. Meeting the internationally harmonized standards is the true challenge that these 
organizations have to overcome in the global environment they are active in. 

Keywords: health technology assessment, HTA networks, HTA collaboration, international HTA 
organizations, global HTA societies. 

 

26.  Публикацията: Стоева В., Кеворкян А., Станимирова И., Христамян М., Райчева Р., 
Бацелова Х.  Микробиологични изолати от хоспитализирани пациенти и болнична среда 
в лицево-челюстна хирургия , Сборник Наука и Младост, МНД Асклепий 2014, 209-216. 

БГ N/A 

ENG N/A 
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27.  Публикацията: Stoyanova R, Dimova R, Raycheva  R.  The Survey of Health Care Managers’ 
Attitude towards the Implementation of Information and Communication System for the 
Registration of Medical Errors. Economics and Business, 2013/24; 135-140 

БГ Целта на изследването е да се проучи отношението и мотивацията на мениджърите на здравните 

заведения за внедряване на информационно -комуникационна система за регистриране и отчитане 

на медицински грешки. Социологически метод: анонимно запитване, изпратено по електронна 

поща или по пощата, е използвано за регистриране на първоначалната информация. Повече от 

половината от здравните мениджъри (59,6% (62)) са готови да внедрят информационна система за 

регистриране на медицински грешки в съответните си здравни заведения. 

Ключови думи: управление, медицински грешки, ИТ, качество, безопасност на пациентите. 

ENG The aim of the study has been to examine attitude and motivation of managers of Health Care 

Establishments for the implementation of information and communication system for the registration and 

reporting of medical errors. A sociological method: anonymous inquiry sent by e-mail or by post has been 

used to register the initial information. More than half of the health care managers (59.6% (62)) are willing 

to implement an information system for the registration of medical errors in their respective health care 

establishments. 

Keywords: management, medical errors, IT, quality, patient safety. 
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28.  Публикацията: Petrova N, Raycheva R, Kevorkyan A, Stoilova J. Training Medical Students 
in Biostatistics by Applying Computer Simulations to Perform Scientific Research through 
Processing True (Valid) Data from Medical Practice. Journal of Modern Education Review 2013, 
Volume 3, No. 2, pp. 162–170.  

БГ Цел: Целта на използването на симулации в обучението по биостатистика е да даде на студентите основни 
познания за принципите на експерименталното събиране на данни, статистическата обработка и анализ на 
резултатите. Това са дейности, при които знанията се придобиват чрез опит и грешка. Симулацията като 
дидактически инструмент влияе пряко върху съзнанието на учащите се и ги включва в изследването. 
Студентите играят ролята на изследователи чрез имитация на реални ситуации, за да опишат и моделират 
сложни медицински изследвания. По време на практическите упражнения, за да създадат най-близкия до 
реалността модел на изследване, студентите използват реални бази данни от медицински записи, материали 
от интернет, книги и допълнителни източници. Целите на прилагането на този подход на обучение могат да 
бъдат обобщени в следните аспекти: да се насърчи творчеството, да се развие асоциативно мислене и 
интуиция при придобиване на статистически знания. Това е нова концепция за човешките възможности и 
нейните „интелигентни разширения“ като компютри и комуникационни технологии. Методи: Студентите 
разработват свой собствен въпросник – електронен пациентски запис като динамична схема. В следващата 
стъпка младите „изследователи“ избират важни характеристики за изследваните случаи като входни данни: 
пол, възраст, социален статус, съмнение за диагноза, съпътстващи заболявания, вид терапия, усложнения, 
състояние след лечение. Студентите прилагат различни компютърни техники като сортиране, филтриране 
по различни критерии и т.н. От демо копие изследователите извличат представителна извадка, която 
съдържа факториални и резултативни променливи. Резултати: За да се оправдае ефективността на 
включването на симулации като учебно средство, са извършени анализи на резултатите от тестовете от 
окончателното наблюдение и оценка на знанията. Използвахме относителен критерий за изследване на 
нивото на познавателни способности и способности за постижения. Доверителният интервал за средните 
оценки на студентите е съответно 13,28 ± 0,83 за експерименталната група и 4,6 ± 0,70 за контролната група. 
Делът на студентите от експерименталната група, които имат процент на усвояване / коефициент на 
усвояване със стойности между 0,60 ÷ 0,79 е 25%±5,75%, за контролната група е 4%±2,5%. Разликата е 
статистически значима – U = 8.34.01, р <0.01. 

Ключови думи: биостатистика, симулация, медицинско образование 

ENG Aim: The purpose of using simulations in Biostatistics education is to give students basic knowledge of the 
principles of experimental data collection, statistical processing and analyses of results. These are activities where 
knowledge is acquired through trial and error. The simulation as a didactic tool directly influences on the students’ 
minds and involve them in the research. Students play the role of researchers, through the imitation of actual 
situations in order to describe and model complex medical trails. During the practical exercises, in order to create 
the closest to reality research model, students use real medical records databases, materials from websites, books 
and further reading. The goals of implementing this training approach could be summarized in the following aspects: 
to encourage creativity, to develop associative thinking and intuition in acquiring statistical knowledge. This is a 
new concept of human capabilities and its “smart extensions” such as computers and communication technologies. 
Methods: Students develop their own questionnaire — an electronic patient record as a dynamic scheme. In the 
next step the young “explorers” select significant features for the cases studied as an input data: gender, age, social 
status, suspected diagnosis, co-morbidities, type of therapy, complications, condition after treatment. Students apply 
different computer techniques such as sorting, filtering by various criteria etc. From a demo copy the researchers 
extract a representative sample, which contains factorial and consequential variables. Results: To justify the 
effectiveness of incorporating simulations as teaching tools analyses of the test results from the final monitoring and 
evaluation of knowledge were performed. We used relative criterion to examine the level of cognitive and 
achievement abilities. Confidence interval for the average students’ marks is respectively 13.28±0.83 for the 
experimental group and 4.6±0.70 for control group. The proportion of students from the experimental group who 
have learners’ rate/coefficient of learners 0.6÷0.79 is 25% ± 5.75%, for the control group is 4% ± 2.5%. The 
difference was statistically significant – U = 8.34.01, p < 0.01. 

Key words: biostatistics, simulation, medical education 
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29.  Публикацията: Atanasov N, Dobrev H, Raycheva R, Alexandrova M., Nocheva  D, Stoyanov 
D. Contingent Valuation of the Patients’ Willingness to Pay for Dermatological and Dental 
Treatment, Journal of International Scientific Publications: Economy&Business, 2013, 219-228 

БГ Определянето на стойността на обществените блага и тяхната финансова и икономическа оценка 

е основен научен и практически проблем. Възможно частично решение е прилагането на т. нар. 

контингетна (условна) оценка, каквато е практиката в много страни с модерни здравни системи. 

Контингетната оценка на готовността за заплащане предлага алтернатива на настоящите проценти 

на компенсация и ги преобразува, за да измери действителните ползи и разходи за потребителите. 

Методът се използва най-често в три области - икономика на околната среда, икономика на 

здравеопазването и транспорта. Статията описва проект с важно практическо приложение и 

значение, който ще разработи и одобри инструменти за готовността на пациентите да заплащат 

оценка за здравни услуги в дерматологичната и денталната помощи. Ползите от проекта могат да 

бъдат измерени директно с информация за нуждите от здравни грижи за мениджърите и ефективно 

управление на ресурсите, с които разполагат. 

Ключови думи: условна оценка, готовност за плащане, икономика на здравеопазването, 

непазарни стоки. 

ENG The determination of the value of public goods and their financial and economic evaluation is a major 

scientific and practical problem. Possible partial solution of it is applying the so-called contingent 

valuation, as is the practice in many countries with advanced health care systems. Contingent valuation 

of the willingness to pay offers an alternative to the current compensation rates and converts them to 

measure the actual benefits and costs to consumers. The method is most commonly used in three areas - 

environmental economics, health economics and transport. The article describes a project with an 

important practical application and significance, which will develop and approve tools for patients' 

willingness to pay assessment for health services in dermatological and dental care. Benefits of the project 

can be measured directly with information about health care needs for managers and effective 

management of resources at their disposal. 

Key words: contingent valuation, willingness to pay, health economics, non-market goods. 
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30.  Публикацията: Stoyanova R, Dimova R., Raycheva R. Sale of regulated antibiotics without 
prescriptions–research on the pharmacists’ attitudes and patterns of economic behavior. Trakia 
Journal of Sciences 2012;10(4):71-75 

БГ Целта на това проучване е да анализира нагласите и моделите на икономическо поведение на 

фармацевтите по време на продажбата на регулирани антибиотици без рецепта. Използва се 

социологическият метод за наблюдение на анонимни участници. Общият брой на наблюденията е 

71 единици. Резултатите представят 52 (73,24%) от анкетираните фармацевти като готови да 

извършат продажба на регулиран антибиотик, докато 19 (26,76%) от тях са отказали да 

предоставят лекарството без лекарско предписание. Ролята "пациент" и плътността на 

населението определят модела на икономическо поведение на фармацевтите. 

Ключови думи: безопасност на пациентите, резистентност към антибиотици, фармацевт, модели 

на икономическо поведение 

ENG The aim of this study is to explore the pharmacists’ attitudes and patterns of economic behavior during 

the sale of regulated antibiotics without a prescription. The sociological method of secret participant 

observation was used. The total number of the observations is 71 units. The results presented 52 (73.24%) 

of pharmacists surveyed as willing to perform a sale of regulated antibiotic agent, while 19 (26.76%) of 

them refused to provide the remedy without doctor’s prescription. The "patient-actor" role and the density 

of the population determine the pattern of economic behavior of the pharmacists.  

Key words: patient safety, antibiotic resistance, pharmacist, patterns of economic behavior 
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31.  Публикацията: Raycheva RD, Asenova RS, Kazakov DN, Yordanov SY, Tarnovska T, 
Stoyanov DS. The vulnerability to burn out in healthcare personnel according to Stoyanov-
Cloninger’s model: evidence from a pilot study. Int J Pers Cent Med 2012. 

БГ Уязвимостта от професионално изпепеляване (бърнаут) е специфичното взаимодействие на 2 области – личностно 
предразположение и допълващи се аномалии в психологическия климат на работното място. Нашите основни хипотези 
включват изводи в 3 различни, но силно свързани измерения: специфични черти на личността, измерени чрез 
темпераментно-характерен въпросник (TCI-R), ще разкрият профили на уязвимост спрямо устойчивост на бърнаут; 
измеренията на психологическия климат ще предизвикат съответните провокиращи фактори, определящи състояниято 
на бърнаут, и измерения, при които се очакват значителни връзки между личностната структура, психологическия 
климат и професионалното изпепеляване. Цел: Да се разработи сложен ориентиран към човека модел (набор от 
инструменти за оценка) за ранно откриване на бърнаут сред популацията от здравни специалисти в риск и за определяне 
на профила на индивидуалната уязвимост да „изгори“ както по отношение на личността, така и по отношение на 
психологическия климат. Методи: Въз основа на литературно проучване 5 рискови групи здравен персонал са 
идентифицирани като силно засегнати от синдрома на изпепеляване: (i) общопрактикуващи лекари; (ii) лекари и 
медицински сестри за палиативни грижи; (iii) психиатри; (iv) онколози и (v) спешен и интензивен персонал. Батерията 
е тествана върху 73 произволно избрани здравни специалисти от гореспоменатите групи. Следните методи са 
използвани в нашето срезово проучване, за да се изгради батерията за оценка: Въпросник за личностния профил: TCI-
R-240 елемента; Индуктивно измерване на психологическия климат – въпросник на психологическия климат (с 
любезното съдействие на Koys и DeCotiis) с 40 въпроса; Измерване на изпепеляването като контролно условие – 22 
Въпросник за бърнаут на Маслах с 22 въпроса. Резултати: Темпераментните черти (избягване на вреда и постоянство) 
и характеровите измерения (самонасоченост и кооперативност) са до голяма степен свързани с ефективността на 
бърнаут, представена най-вече от емоционално изтощение, деперсонализация и намалено лично постижение и резултат 
от въздействието на психологическия климат, опосредствано от 8 основни критерия: независимост, единство, увереност, 
натиск, подкрепа, признание, честност и иновации. Заключение: Досега са идентифицирани две групи на уязвимост 
(склонност) и защитни (устойчивост) фактори от значение за появата на синдром на изпепеляване при здравния 
персонал. Уязвимостта се определя със следните елементи: (i) високите нива на избягване на вреди в комбинация с 
натиск води до силно емоционално изтощение; (ii) високата упоритост в комбинация с ниска автономност води до ниски 
лични постижения и високо емоционално изтощение. Устойчивостта се очертава със следните елементи: (i) високата 
упоритост с висока автономност определя високи лични постижения и ниско емоционално изтощение; (ii) 
самонасочването е независим показател за устойчивост: (iii) високи лични постижения и ниско емоционално изтощение 
(т.е. предпазва от изпепеляване, независимо от психологическия климат на работното място) & (iv) сътрудничеството в 
комбинация с висока сплотеност определя ниско ниво на деперсонализация. Също така, сплотеността и справедливостта 
от Въпросника за психологическия климат определят устойчивостта на бърнаут като независими показатели. 

ENG Background: The vulnerability to bum out is determined by the specific interaction of 2 domains - personality disposition and 
complementary anomalies in the psychological climate of the workplace. Our basic hypotheses include inferences in 3 different, 
but strongly associated dimensions: specific personality traits as measured by the Temperament and Character Inventory (TCI-
R) will reveal profiles of vulnerability vs. resilience to bum out; dimensions of the psychological climate will elicit the relevant 
precipitating factors determining bum out and dimensions where significant relations between personality structure, 
psychological climate and burn out are anticipated. Aim: To design a complex person-centered model (battery of assessment 
tools) for early detection of burn out in populations of healthcare employees at risk and to determine the profile of the individual 
vulnerability to burn out both in terms of personality and psychological climate. Methods: Based on a literature research, 5 
healthcare personnel risk groups were identified as being highly affected by bum out syndrome: (i) general practitioners; (ii) 
palliative care physicians and nurses; (iii) psychiatrists; (iv) oncologists & (v) emergency and intensive care personnel. The 
battery was tested on 73 randomly selected healthcare professionals from the above-mentioned groups. The following methods 
were employed in our cross-sectional study in order to construct the assessment battery: Personality Profile Inventory: TCI-R - 
240 items; Inductive Measurement of Psychological Climate - 40 items Psychological Climate Inventory (courtesy of Koys and 
DeCotiis); Measurements of burn out as control condition – 22 items Maslach Burn Out Inventory, Results: Temperamental 
traits (harm avoidance and persistence) and Character dimensions (self-directedness and cooperativeness) have been l largely 
correlated with burn out performance, mostly represented by emotional exhaustion, depersonalization and reduced personal 
accomplishment and result from psychological climate impact, mediated by 8 basic criteria: independence, unity, confidence, 
pressure, support, recognition, honesty and innovation. Conclusion: We have identified so far two groups of vulnerability 
(proneness) and protective (resilience) factors of relevance to the emergence of burn out syndrome in healthcare personnel. The 
vulnerability is defined with the following constellations: (i) high levels of harm avoidance in combination with pressure leads 
to high emotional exhaustion; (ii) high persistence in combination with low autonomy leads to low personal accomplishment and 
high emotional exhaustion. The resilience is outlined with the following constellations: (i) high persistence with high autonomy 
determines high personal accomplishment and low emotional exhaustion; (ii) self-directedness is an independent indicator of 
resilience: (iii) high personal accomplishment and low emotional exhaustion (i.e. protects from burn out regardless of the 
psychological climate at workplace) & (iv) cooperativeness in combination with high cohesion determines a low level of de-
personalization. Also, cohesion and fairness from the Psychological Climate Inventory define resilience to burn out as 
independent indicators. 
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32.  Публикацията: Стоева В., Кеворкян А., Райчева Р, Александрова М., Стоилова Й. 
Анкетно проучване на теоретичните и практическите знания за профилактика и контрол 
на нозокомиалните инфекции в денталната практика – Пловдив, 2012. Нозокомиални 
инфекции. 2012, Том 9, брой 1-2, стр. 110-117. 

БГ Защитата от инфекциите на пациентите и медицинския персонал в стоматологичната клинична практика се 
основава на правилното използване на оборудване и спазване на протоколните процедури, стриктно 
прилагане на стандартни предпазни мерки (СПМ), включително техники за лична бариера за ограничаване 
на излагането на риск, както и предотвратяване на вътреболнични инфекции (НИ) чрез ваксинация преди 
експозиция и профилактика след експозиция. Цел: Да се оценят знанията на денталните лекари за превенция 
и контрол на инфекции, свързани със стоматологичните грижи, и тяхното съответствие с превантивните 
мерки в ежедневната практика. Методи: Анонимен въпросник с 36 въпроса, базиран на Наредба № 39 на 
Министерството на здравеопазването от 2010 г. за превенция и контрол на НИ, е разработен целенасочено 
за това напречно проучване. Извадката се състои от 162 дентални лекари с индивидуални практики в 
Пловдив, 96 от тях са преподаватели във Факултета по дентална медицина, Медицински университет - 
Пловдив. Резултати: Две години след приемането на Националните медицински стандарти за превенция и 
контрол на НИ, делът на денталните лекари с индивидуални практики, показващи подробни познания по 
законодателството, остава относително нисък - само 57%. Този факт е в съответствие с и може да обясни 
следните неблагоприятни констатации от проучването: висок процент (82,7%) от трудови травми е 
докладван за едногодишен период, недостатъчно спазване (80%) на използването на лични предпазни 
средства и е установено относително ниско имунизационно покритие на денталните лекари с ваксина срещу 
хепатит В (78%). Анкетата също така е идентифицира няколко специфични за денталната практика 
недостатъци, свързани с обеззаразяване на нервни екстрактори, ъглови наконечници и турбини. 
Заключение: В момента денталните лекари са изправени пред силна конкуренция, която изисква работа в 
екип със стоматологична сестра с подходяща квалификация, за да се гарантира както подобряването на 
качеството на стоматологичните услуги, така и нивото на спазване на СПМ и други мерки за превенция на 
НИ. 

Ключови думи: проучване на въпросника, вътреболнични инфекции, дентална практика, превенция и 
контрол 

ENG Infection protection of patients and medical staff in dental clinical practice is based on the proper use of equipment 
and observance of protocol procedures, strict implementation of standard precautions (SP), including personal 
barrier techniques to limit risk exposure, as well as prevention of nosocomial infections (NI) by pre-exposure 
vaccination and post-exposure prophylaxis. Aim: To assess the dentists’ knowledge on prevention and control of 
infections associated with dental care, and their compliance with the preventive measures in everyday practice. 
Methods: An anonymous questionnaire with 36 items, based on Ordinance № 39 of Ministry of Health from 2010 
for prevention and control of NI is developed purposefully for this cross-sectional survey. The sample consists of 
162 dentists with individual practices in Plovdiv, 96 of them are lecturers at the Faculty of Dental Medicine, Medical 
University – Plovdiv. Results: Two years after the adoption of the National Medical Standards for prevention and 
control of NI, the proportion of dentists with individual practices showing a detailed knowledge on the legislation 
remains relatively low – only 57%. This fact is in accordance with and can explain the following unfavorable 
findings of the survey: a high rate (82.7 %) of occupational injuries has been reported for a one-year period, an 
insufficient compliance (80 %) with using of personal protective equipment and relatively low immunization 
coverage of dentists with hepatitis B vaccine (78 %) have been established. The questionnaire survey also has 
identified several specific for the dental practice deficiencies associated with decontamination of nerve extractors, 
angle handpiece and turbines. Conclusion: Presently, the dentists face a strong competition that requires teamwork 
with dental nurse with proper qualifications to ensure both the quality improvement of dental services and the level 
of compliance with SP and other measures for NI prevention. 

Key words: questionnaire study, nosocomial infections, dental practice, prevention and control 
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33.  Публикацията: Стоилова Й, Петрова Н,. Райчева Р. Ефективните ваксини - трайно 
действаща причина за моделиране на заболяемостта от инфекциозни заболявания. Детски 
и инфекциозни болeсти. 2012 4(1);24-33 

БГ Тенденцията на .заболяемостта (трендът) е най-важният елемент в развитието на епидемичния 
процес и очертава основното направление в многогодишната динамика на инфекциозната 
заболяемост като функция на времето. Моделът на заболяемостта е израз на изглаждане на 
нейната крива под влияние на различни по характер причини (трайно, временно и циклично 
действащи ). Масовите ваксинации са силни и типични трайно действащи причини, доказали се 
през десетилетията. Целта е да се проучи резултатът от приложението на ефективните ваксини 
като трайно действаща причина за моделиране на заболяемостта от инфекциозни заболявания. 
Проучени са 9 инфекциозни заболявания с дълготрайна регистрация и масова ваксинация в 
България. Моделирането на тенденцията е по метода на най-малките квадрати ∑(У- У t )2 /(n -1); 
корелационен анализ - определяне на корелационен коефициент (r) и неговата рангова оценка. 
Масовите имунизации с ефективни ваксини, дефинирани като трайни (систематични) причини от 
категорията на необходимостта, действат закономерно през целия период на наблюдението и 
оформят две групи заболявания: за ерадикация - вариола, морбили, коклюш, полиомиелит, 
вирусен хепатит В, и за елиминация - дифтерия и тетанус. Трендовата линия е модел на 
динамичната закономерност при тези заболявания и е израз на ефекта от приложените ваксини. 
Параметрите на уравнението на правата линия дават епидемиологична информация за модела на 
заболяемостта: средно годишна и средно годишното ѝ намаляване, корелационен коефициент и 
неговата рангова оценка за силата и посоката на връзката: заболяемост, детерминиращи я 
причини, време. Моделите на тенденциите на заболяемостта на инфекциозните болести, 
интерпретирани с детерминиращите причини на влияние във времето дава възможност за оценка 
и усъвършенстване на системата за надзор и контрол на тази патология. 

Ключови думи: ефективни ваксини, тенденция на заболяемост, трайно и циклично действащи 
причини 

ENG The trend of morbidity is the most important element in the development of epidemic process and designs 
the basic direction in the multiannual dynamics of infectious morbidity as а function of time period. The 
model of morbidity is а result of rectifying the curve under the influence of the causes of different types 
(durably, temporarily and cyclically acting). Mass vaccinations are strong and typical long-acting causes, 
proven for decades. The aim of the study is to examine the result of the administration of effective 
vaccinations as а long-acting cause of the modeling of the morbidity of infectious diseases. Material and 
methods: 9 infectious diseases were studied that have а long term registration and mass vaccination in 
Bulgaria. Modeling the trend was by the 'least-squares method' ∑(У- У t )2 /(n -1). Correlation analysis 
was performed by the determination of correlation coefficient (r) and its range value. Mass immunizations 
with effective vaccines, defined as long-acting systematic causes of category of necessity function 
regularly during the whole study period and shape two groups of diseases: for eradication - variola 
smallpox, morbilli, pertussis, poliomyelitis, viral hepatitis В, and for elimination - diphtheria and tetanus. 
The trend line is а model of the dynamic regularity of these diseases and the result of employed vaccines. 
The range of equation of the rectifying line renders epidemiological information about the morbidity 
model: the average annual morbidity and its average annual decrease, the correlation coefficient and its 
range value of the power and direction of the relation morbidity - determining it causes-time period. The 
models of morbidity trend interpreted by determining causes of influence in time-period gives us the 
possibility to evaluate and improve the system for surveillance and control of this pathology. 

Кеу words: effective vaccines, morbidity trend, long- and cyclically acting causes 
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34.  Публикацията: Димова Р, Стоянова Р, Райчева Р, Дойков И. Изследване нагласите и 
моделите на поведение на населението при закупуване на антибиотици без рецепта. 
Фармация 1-4/2012; LVII:49-54 

БГ Проучването е срезово, репрезентативно. Изследването установи, че 46.1% от анкетираните имат 

положителна нагласа при закупуване на АБ (антибиотик) без рецепта, въпреки нормативните 

забрани. Резултатите показаха, че детерминантите: пол и възраст на участниците и големина на 

населеното място, оказват влияние върху нагласите на населението при закупуване на АБ без 

рецепта. Значителна част от лекарите от извънболничната медицинска помощ (84% от 131), не са 

склонни да насочват пациентите за микробиологично изследване, преди изписване на 

антибиотична терапия. На тези, на които е предписван АБ (131) през последната една година, само 

16,00 % (21) са били предварително насочвани за микробиологично изследване. От тях, най-голям 

е относителния дял на лицата насочвани за влагалищен секрет и цитонамазка – 33.3% (7), следвани 

от тези насочвани за гърлен и урологичен секрет, съответно по 23.8% (5) за всяка група, за анален 

секрет – 9.5% (2) и други – 9.5% (2). 

Ключови думи: антибиотик, нагласи на население, антимикробна резистентност, самолечение 

ENG The study design is representative cross-sectional. Based on the study results it was found that 46.1% of 

the respondents are willing to buy antibiotics without a prescription, despite the legal prohibitions. The 

results presented that determinant (age and gender) of the participants and the population density affect 

the attitudes of the population during the purchase of antibiotics without a prescription. In outpatient care 

significant proportion of physicians (84% from 131 doctors), are reluctant to refer patients to 

microbiological examination before making out a prescription for an antibiotic therapy. Only 16.00% (21) 

from those who were prescribed antibiotics (131) last year had been previously administered for 

microbiological examination. Persons directed to vaginal secretions and cervical smear tests were the 

largest proportion – 33.3% (7), followed by the patients directed to throat secretion test 23.8% (5), 

urological secretion test 23.8% (5), anal secretions test – 9.5 % (2) and other microbiological tests – 9.5% 

(2). 

Key words: antibiotics, attitudes of the population, antimicrobial resistance, self-treatment 

 

35.  Публикацията: Райчева Р. Пазарът на медицински изделия в Европа – характеристики, 
особености и предизвикателства. Сборник с научни съобщения от конкурсни сесии 
“Асклепий”, 2012 367-378 
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36.  Публикацията: Стоянова Р, Димова Р, Райчева Р. Нагласи на здравните мениджъри за 
създаване на информационна система за регистрация на медицинските грешки. Сборник 
с научни съобщения от конкурсни сесии “Асклепий”, 2012 379-383 

БГ N/A 

ENG N/A 

 

37.  Публикацията: Raycheva R, Stoyanova R. Information system for registration and economic 
assessment of medical errors – health managers’ readiness to introduce. Editor Prof. Anelia 
Klissarova, MD, PhD, DSc. In: The 10 years anniversary conference “Toward healthcare based 
on knowledge and scientific results”, 2011, October 7 - 8, Varna, Bulgaria, An official 
publicаtion of Medical University "Prof. Dr. Paraskev Stoyanov", Varna - Scripta Scientifica 
Medica Vol. 43 (4), 2011 P. 219-221 

БГ В този доклад се изследва отношението и желанието на здравните мениджъри за внедряване на 

информационна система за регистрация и оценка на медицински грешки. Изследването се 

основава на директен анонимен въпросник с регистрационна карта. Резултатите от въпросника 

показват, че възможността за въвеждане на Информационна система за регистрация и 

икономическа оценка на медицински грешки като цяло е посрещната с положително отношение 

от здравните мениджъри на медицински клиники и лаборатории, въпреки предразсъдъците сред 

някои от тях, че това може да причини някои репресивни мерки в последствие. 

Ключови думи: медицински грешки, информационна система 

ENG This report investigates the attitude and the willingness of health managers to implement an information 

system for registration and evaluation of medical errors. The study is based on direct anonymous 

questionnaire with registration card. The questionnaire results demonstrate that the possibility of 

introducing the Information system for registration and economic assessment of medical errors was 

generally met with a positive attitude from the health managers of medical clinics and labs, despite the 

prejudice among some of them that it may cause some repressive consequences. 

Key words: medical mistakes, information system 
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38.  Публикацията: Стоилова Й, Райчева Р, Кеворкян А, Захариева Б, Милчев АС. 
Нозокомиални инфекции: методи за оценка на финансовите разходи. Нозокомиални 
инфекции, 2010, 7(1-2);25-310 

БГ В научната литература от 1992 г. насам са публикувани редица изчерпателни и подробни изследвания за 
икономическите аспекти на вътреболничните инфекции (НИ) и тяхното въздействие върху националните 
здравни системи. Всички те се основават главно на SENIC (проучване за ефикасността на контрола на 
вътреболничните инфекции), проучване, проведено в средата на 70-те години в САЩ. Съществува 
жизненоважна необходимост от подобни изследвания, които да се проведат в България. Според нас е много 
важно да се реши този проблем, тъй като липсата на знания и непознаването на финансовите разходи, 
свързани с НИ, влошават контрола върху инфекцията в болниците и водят до негативни последици за 
пациентите и здравния персонал. Целта на този кратък преглед е да представи някои ключови аспекти на 
основните методи за оценка на финансовите разходи за НИ в болницата. Представени са основни видове 
икономически анализи и накратко са описани подходите за оценка на икономическата ефективност в 
здравеопазването в светлината на използваните методи и техники за оценка. За тази цел бяха използвани 
анализи на данни от различни автори от публикувани проучвания, целящи да оценят главно преките 
медицински разходи за здравно асоциирани инфекции. Извадки с изчислени разходи, свързани с различни 
индикаторни инфекции, се обсъждат сравнително за пациенти с или без НИ. Оценката на голям брой 
категории разходи показва доказателства за статистически значими разлики само за лабораторни тестове, 
образна диагностика и лекарства. Общоприето е мнението, че трябва се използва метода за моделиране на 
разходите за болнични НИ, тъй като те (лабораторни и инструментални изследвания, лечение и т.н.) варират 
в широки граници, в зависимост от типа НИ и болничното отделение, където са регистрирани. В 
заключение, в икономически развитите страни публикациите за икономическата оценка на разходите за НИ 
са се увеличили и се очаква вниманието да се концентрира върху обучението на специалисти по контрол на 
инфекциите в прилагането на икономическите модели. Това е особено важно за персонала, който участва в 
администрацията и управлението, доколкото в болниците разходите за здравеопазване нарастват, докато 
ресурсите са оскъдни и трябва да се направи правилен избор как да се използват.  

Ключови думи: вътреболнични/нозокомиални инфекции, финансови разходи, икономически модели 

ENG In the scientific literature, since 1992 a number of comprehensive and detailed investigations have been published 
on the economic aspects of nosocomial infections (NI) and their impact on the national health systems. All of them 
were based mainly upon SENIC (Study on the Efficacy of Nosocomial Infection Control), a study carried out in the 
mid-1970’s in the USA. There is a vital need of similar studies to be conducted in Bulgaria. In our opinion it is very 
important to address this problem, because the lack of knowledge and ignorance of financial expenditures associated 
with NI deteriorate the infection control in the hospitals and result in negative consequences for patients and 
healthcare staff. The aim of this brief review is to present certain key aspects of the basic methods for evaluation of 
financial costs of NI in the hospital. Basic types of economic analyses are presented and the approaches to assess 
the economic efficiency in the healthcare are briefly described in the light of employed methods and techniques for 
evaluation. For this purpose, data analyses of different authors were used from published studies aimed to evaluate 
mainly the direct medical costs of Healthcare-Associated Infections (HAI). Samples of calculated costs related to 
different indicator-infections are discussed comparatively for patients with or without NI. The evaluation of a large 
number of categories of expenditures have demonstrated the evidence of statistically significant differences only 
for laboratory tests, image diagnostics and medications. It is a common opinion that we need to use the method of 
modeling the hospital NI expenditures since they (laboratory and instrumental tests, treatment etc.) vary widely, 
depending on the type of NI and hospital ward where they were registered. In conclusion, in the economically 
developed countries the publications on the economic evaluation of NI expenditures have increased and attention 
is expected to concentrate upon education of infection control specialists in implementation of the economic models. 
This is especially important for the staff taking part in administration and management, as far as in hospitals the 
healthcare costs are rising whereas the resources are scarce, and the right choices must be made how to use them. 

Key words: hospital/nosocomial infections, financial costs, economic models 

 


