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1.  Kilova K. The application of telemedicine in Bulgaria in the conditions of COVID-19. Fresenius 

Environmental Bulletin 2021; 30(7А): 9180-9187. IF(2020):0.489 

БГ Резюме 

След наложените карантинни мерки и глобалната блокада на повечето региони и държави 

поради COVID-19 телемедицината се превърна в иновативна алтернатива на здравеопазването, 

лечението и обучението, без която много пациенти няма да могат да се справят с възникващите 

заболявания. Целта на настоящото изследване е да проучи и анализира възможностите на 

телемедицината в България в условията на пандемия и обществените нагласи за нейното 

приложение. В проучването са включени 253 респонденти, участвали доброволно и анонимно. 

Положително е отношението им към използването на онлайн платформа за консултация или 

мобилно приложение за COVID-19. Най-често посочваният отговорът е, че биха инсталирали 

мобилни приложения, ако са свързани с информация за контакт с пациент с COVID-19, 

следвани от тези, които биха инсталирали приложения за лечение на леки симптоми. Повечето 

от респондентите посочват, че издаването на електронно направление, електронен формуляр 

за болничен и рецепта може да ограничи разпространението на COVID-19. Проучването 

показва, че телемедицината в България в условията на COVID-19 се нуждае не само от по-

голяма публичност, но и от по-широко приложение. Хората са положително настроени към 

телемедицината по време на пандемията. 

Ключови думи: телемедицина, COVID-19, пандемия, здравеопазване, здраве. 

EN Abstract 

Following the imposed quarantine measures and the global blockade of most regions and countries 

due to COVID-19, telemedicine has become an innovative alternative to healthcare, treatment and 

training without which many patients will not be able to cope with the emerging diseases. The aim of 

the present work is to study and analyze the possibilities of telemedicine in Bulgaria in the conditions 

of a pandemic and the public attitudes for its application. The survey included 253 respondents who 

participated voluntarily and anonymously. The attitude of the respondents towards the use of an online 

platform for a consultation or a mobile application regarding COVID-19 was positive. The most given 

answer was that they would install mobile applications if they were related to information about a 

contact with a patient with COVID-19, followed by those who would install an application for 

treatment of mild symptoms. Most of the respondents pointed out that the issuance of an electronic 

referral, electronic sick leave form and prescription could limit the spread of COVID-19. The study 

showed that telemedicine in Bulgaria in terms of COVID-19 needs not only greater publicity, but also 

wider application. There is a positive attitude of people towards telemedicine during the pandemic. 

Keywords: telemedicine, COVID-19, pandemic, healthcare, health. 
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2.  Kilova K, Kitova Т, Kasnakova P. Telemedicine in help of rehabilitation in the conditions of COVID-

19. Health Policy and Technology 2021; 10(2):100508. IF(2020):1.931 

БГ Резюме 

Телерехабилитацията предлага много нови възможности за предоставяне на услуги за 

рехабилитация по алтернативни начини и в различни клинични условия. Телерехабилитацията 

помага на физиотерапевтите, като им осигурява непрекъсната обратна връзка и наблюдение на 

своите пациенти. Телерехабилитацията им позволява да предоставят качествени здравни 

грижи; да наблюдава напредъка на терапията; да се правят онлайн консултации в реално време; 

да извърши физическа оценка на състоянието; да планирате целенасочена програма за 

физическа терапия. На ниво здравни услуги телерехабилитацията позволява на специалистите 

по телерехабилитация: 1) да адаптират интензивността, честотата и продължителността на 

програмите за рехабилитация според нуждите на пациентите; 2) повишаване на ефективността 

на грижите; 3) намаляване на списъците с чакащи, като по този начин се увеличава 

устойчивостта на услугите; 4) осигуряване на адекватни и непрекъснати услуги както за остри, 

така и за хронични състояния. 

EN Abstract 

Telerehabilitation offers many new opportunities to provide rehabilitation services in alternative ways 

and in different clinical settings. Telerehabilitation helps physiotherapists by providing them with 

continuous feedback and monitoring of their patients. Telerehabilitation allows them to provide 

quality health care; to monitor the progress of therapy; to make real-time online consultations; to 

perform a physical assessment of the condition; to plan a targeted physical therapy program. At the 

level of health services, telerehabilitation allows telerehabilitation specialists to: 1) adapt the intensity, 

frequency and duration of rehabilitation programs according to the needs of patients; 2) increasing the 

efficiency of care; 3) reducing waiting lists, thus increasing the sustainability of services; 4) provision 

of adequate and continuous services for both acute and chronic conditions. 
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3.  Kilova K, Kitova Т. Student opinion on the quality of distance medical learning in pandemic 

conditions. Journal of Environmental Protection and Ecology 2021; 22(4): 1706–1714. 

IF(2020):0.577 

БГ Резюме 

Целта на настоящата работа е да се проучи качеството на дистанционното обучение в 

медицинските университети в контекста на пандемията от COVID-19. През май-юни 2020 г. 

беше проведено анонимно доброволно онлайн проучване сред студенти от Медицински 

университет – Пловдив от всички специалности. В него бяха включени общо 479 студенти, 352 

студенти се обучаваха на английски език и 127 на български език. Първият панел имаше 13 

въпроса, свързани с цялостната удовлетвореност от електронното обучение в условията на 

пандемията от COVID-19. Вторият панел е свързан със специалност, възраст, курс и пол. 

Анкетираните, изучаващи медицина, са (n = 349; 72,9%), стоматология (n = 73; 15,2%). Според 

нашите респонденти ефективността на въведената в Медицински университет-Пловдив форма 

на дистанционно обучение е много добра. Средната оценка за ефективност, дадена от тях, е 

6,53 ± 2,210 (скалата е от 1 до 10). Студентите, преподавани на английски език, тези със 

специалност медицина и жените са по-критични към дистанционното обучение (p = 0,001). 

Дистанционното електронно обучение в медицинските университети не може напълно да 

замени традиционното, но може да го надгради. Пандемията COVID-19 несъмнено постави 

много предизвикателства пред медицинските университети, но също така създаде възможност 

за революция в медицинското образование. 

Ключови думи: дистанционно обучение, COVID-19, дистанционно медицинско образование, 

информационни и комуникационни технологии. 

EN Abstract 

The aim of the present work is to study the quality of distance learning in medical uni-versities in the 

context of the COVID-19 pandemic. An anonymous voluntary online survey was conducted among 

students from the Medical University – Plovdiv, from all courses, during May-June, 2020. It included 

a total of 479 students, 352 students were taught in English and 127 in Bulgarian. The first panel had 

13 questions related to the overall satisfaction with e-learning, in the conditions of the COVID-19 

pandemic. The second panel related to the specialty, age, course and gender. The respondents studying 

medicine were (n = 349; 72.9%), dentistry (n = 73; 15.2%). According to our respondents, the 

effectiveness of the form of distance learning introduced at the Medical University of Plovdiv was 

very good. The average efficiency score given by them was 6.53 ± 2.210 (the scale was from 1 to 10). 

Students who were taught in English, those majoring in Medicine, and women were more critical of 

distance learning (p = 0.001). Distance e-learning in medical universities cannot completely replace 

the traditional one, but it can upgrade it. The COVID-19 pandemic has undoubtedly posed many 

challenges to medical universities, but it has also created an opportunity for a revolution in medical 

education.  

Keywords: distance learning, COVID-19, distance medical education, information and communica-

tion technologies. 
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4.  Kitov B, Davarski A, Kitova T, Kilova K. Letter: Telemedicine in neurosurgery: lessons learned from 

a systematic review of the literature for the COVID-19 Era and Beyond. Neurosurgery 2021; 89(3): 

E191-E192. IF(2020):4.654 

БГ Писмо до редактора 

Прочетохме с голям интерес статията на Eichberg et al., които въз основа на своя систематичен 

преглед на литературата за приложението на телемедицината в неврохирургията установиха, 

че телемедицинското лечение на 99,6% от пациентите, включени в проучването, е било 

успешно, което ясно показва, че то има бъдеще. 

Въпреки факта, че телемедицината се използва в неврохирургията от 1995 г., тази практика не 

е широко разпространена. В някои хирургически специалности гръдната и коремната 

роботизирана телехирургия da Vinci Surgical System (Intuitive Surgical, Inc) вече е факт, въпреки 

че става много скъпа. За неврохирургията това е истинско научно предизвикателство. Преди 

пандемията от COVID-19 повечето неврохирурзи използваха телемедицина, за да оценят 

клиничното състояние и невроформите на пациенти от отдалечени регионални болници, за да 

преценят възможното им довеждане в лечебни заведения с високотехнологични 

неврохирургични клиники. Като причини за ограниченото използване на телемедицината 

някои автори споменават неплащането на консултации, невъзстановяването на разходите, 

неадекватността на дистанционния неврологичен преглед, трудността при защитата на данните 

на пациентите, важността на директната комуникация между лекар и пациент , недостатъчното 

развитие на технологиите и тежестта на повечето неврохирургични заболявания. Според други 

недостатъчното използване на телемедицината в неврохирургията се дължи на неясния обхват 

и нужда от телемедицински услуги, липсата на междудържавно лицензиране, универсални 

технологии и добре дефинирана отговорност за евентуални пропуски.Не на последно място, 

липсата на посочено е правно регулиране на този вид услуги. 

Коронавирусната инфекция (COVID-19) има значителни последици за глобалното здраве, 

засягайки неврохирургията като специалност. Безпрецедентна в наше време тази пандемия 

принуди правителствата по света да наложат строги ограничения върху индивидуалната 

свобода, за да намалят риска от разпространение на вируса, да защитят медицинския персонал 

и да предотвратят колапса на националните здравни системи. Тези мерки имаха значителни 

последици за човешкото здраве поради ограничаването на посещенията на пациентите в 

лекарските кабинети и комуникацията им лице в лице с медицинския персонал. Това наложи 

търсенето на възможности за виртуални медицински посещения в подкрепа на пациенти, 

включително и с неврохирургични заболявания. Въпреки строгите мерки, пандемията от 

COVID-19 предизвика затруднения при предоставянето на здравни грижи за населението и 

оказа сериозен финансов и човешки натиск върху здравните системи. Това накара 

правителствата да търсят и двата начина за оптимизиране на наличните здравни ресурси и за 

предоставяне на качествени здравни грижи. Бързото развитие на информационните и 

комуникационни технологии и нарастващото им приложение в здравеопазването през 

последните години определиха, че стресът върху здравните системи може да бъде намален 

само чрез онлайн медицински услуги, предлагащи относително лесен и безопасен достъп на 

пациентите. Силният натиск върху здравните системи поради големия брой заразени пациенти 

с COVID-19 накара националните правителства да насърчат финансово и законно здравните 

специалисти да използват програми за телемедицина, което има положително въздействие 

както върху неврохирурзите, така и върху техните пациенти. Голямото разнообразие от 
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налични в момента безплатен софтуер (Skype, Messenger, Viber, WhatsApp и др.), добрите 

мобилни устройства и добрата интернет връзка позволяват точни и качествени 

неврохирургични консултации, дистанционно обучение и обмен на медицински знания, 

включително телесимулации на виртуални роботизирани неврохирургични процедури. 

От друга страна, телемедицината предоставя на пациентите по-голям достъп до 

специализирани неврохирургични грижи, премахва географските бариери и пътуване, 

спазвайки изискванията за безопасност, свързани с COVID-19, намалява загубата на работно 

време поради посещения в болница, спестява разходи на пациентите и им позволява да да бъдат 

идентифицирани като потенциални кандидати за операция или консервативно лечение. 

Въпреки успехите, много пациенти и лекари предпочитат използването на традиционни 

методи за консултация и лечение, което изисква широкомащабни информационни програми за 

информиране на обществеността за ползите от телемедицината. Трябва да е ясно, че 

телемедицината не може да замени директния контакт между лекар и пациент, но може да бъде 

много полезно както при идентифициране на спешни от неспешни случаи, така и при 

проследяване на оперирани пациенти. 

За да се гарантира използването на телемедицина дори след пандемията от COVID-19, от 

решаващо значение е страните да приемат ясно законодателство, което да дефинира неговия 

обхват, да регулира поверителността на предаването и съхранението на лични данни, да 

дефинира възможната отговорност за пропуски и заплащане за извършената работа. 

EN Letter to editor 

We read with great interest the article by Eichberg et al., who based on their systematic literature 

review of the application of telemedicine in neurosurgery found that telemedicine treatment of 99.6% 

of patients included in the study was successful, which clearly shows that it has a future. 

In spite of the fact that telemedicine has been used in neurosurgery since 1995, this practice has not 

been widespread. In some surgical specialties, thoracic and abdominal robotic telesurgery da Vinci 

Surgical System (Intuitive Surgical, Inc) is already a fact, although it is becoming very expensive. For 

neurosurgery, it is a real scientific challenge. Prior to the COVID-19 pandemic most neurosurgeons 

used telemedicine to assess the clinical condition and neuroform findings of patients from remote 

regional hospitals, to estimate their possible bringing to medical establishments with high-tech 

neurosurgical clinics. As reasons for the limited use of telemedicine, some authors mention the non-

payment of consultations, the non-reimbursement of expenses, the inadequacy of a remote 

neurological examination, the difficulty in protecting patient data, the importance of a direct doctor-

patient communication, the insufficient development of technologies and the severity of most 

neurosurgical diseases. According to others, the insufficient use of telemedicine in neurosurgery is 

due to the unclear scope and need for telemedicine services, the lack of interstate licensing, universal 

technologies and a well-defined responsibility for possible omissions.4 Last but not least, the lack of 

legal regulation of this type of services is pointed out. 

The coronavirus infection (COVID-19) has had significant implications for global health, affecting 

neurosurgery as a specialty. Unprecedented in our time, this pandemic has forced governments around 

the world to impose strict restrictions on individual freedom in order to reduce the risk of spreading 

the virus, to protect medical personnel and to prevent the collapse of national health systems. These 

measures have had significant consequences for human health due to the restriction of patients’ visits 

to doctors’ offices and their face-to-face communication with medical staff. This has necessitated the 

search for opportunities for virtual medical visits in support of patients, including those with 

neurosurgical diseases. Despite the strict measures, the COVID-19 pandemic has caused difficulties 
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in providing health care to the population and has put serious financial and human pressure on health 

care systems. This has led governments to look for both ways to optimize available health resources 

and to provide quality health care. The rapid development of information and communication 

technologies and their increasing application in healthcare in recent years have determined that the 

stress on healthcare systems can be reduced only through online medical services, offering relatively 

easy and safe access to patients. The strong pressure on health systems due to the large number of 

infected patients with COVID-19 has led national governments to financially and legally encourage 

health professionals to use telemedicine programs, which has had a positive impact on both 

neurosurgeons and their patients. The wide variety of currently available free software (Skype, 

Messenger, Viber, WhatsApp, etc.), the good mobile devices and the good Internet connection allow 

for accurate and quality neurosurgical consultations, distance education and exchange of medical 

knowledge, including telesimulations of virtual robotic neurosurgical procedures. 

On the other hand, telemedicine provides patients with greater access to specialized neurosurgical 

care, removes geographical barriers and travel, observing the safety requirements associated with 

COVID-19, reduces the loss of working time due to hospital visits, saves patients costs and allows 

them to be identified as potential candidates for surgery or conservative treatment. In spite of the 

successes, many patients and doctors prefer the use of traditional methods of consultation and 

treatment, which requires large-scale information programs to inform the public about the benefits of 

telemedicine. It should be clear that telemedicine cannot replace the direct contact between a doctor 

and a patient, but it can be very useful both in identifying emergencies from non-emergencies and in 

tracking operated patients. 

To ensure the use of telemedicine even after the COVID-19 pandemic, it is crucial for the parties to 

adopt clear legislation to define its scope, to regulate the confidentiality of the transfer and storage of 

personal data, to define the possible liability for omissions and payment for the work performed. 

 

  



гл. ас. инж. Кристина Килова, дм /документи за участие в конкурс за АД „Доцент“, ДВ бр. 111/31.12.2021 г./  
 

9 
 

 

5.  Kasnakova P, Kilova K. Recovery and rehabilitation of patients with COVID-19 and post-COVID-

19 syndrome. Kuwait Medical Journal 2021; 53 (3): 346-347. IF(2020):0.076 

БГ Резюме 

Терапията на „пост-COVID-19 синдрома“ изисква мултидисциплинарен екип, 

индивидуализиран подход и дългосрочна рехабилитация. Възстановяването и 

рехабилитацията след COVID-19 са насочени именно към преодоляване на последствията от 

заболяването чрез укрепване на дихателната, нервната и сърдечно-съдовата система чрез 

лечебни и рехабилитационни процедури. Комплексната програма включва белодробна 

рехабилитация за повишаване на белодробния капацитет и цялостни метаболитни ефекти. 

Комплексната рехабилитация е част от цялостния лечебен план и включва множество 

физически и рехабилитационни дейности, грижи за здравето, здравословно поведение, 

обучение и превенция на усложнения на пациентите след инфекция. 

Ключови думи: коронавирусна инфекция, план за лечение 

EN Abstract 

The therapy of “post-COVID-19 syndrome” requires a multidisciplinary team, an individualized 

approach and long-term rehabilitation. Recovery and rehabilitation after COVID-19 are aimed 

specifically at overcoming the consequences of the disease by strengthening the respiratory, nervous 

and cardiovascular systems through treatment and rehabilitation procedures. The complex program 

includes pulmonary rehabilitation to increase lung capacity and overall metabolic effects. 

Complex rehabilitation is part of the whole treatment plan and includes many physical and 

rehabilitation activities, health care, healthy behavior, training and prevention of complications of 

patients after infection. 

Key words: coronavirus infection, treatment plan 
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6.  Alakidi A, Mihaylova V, Kilova K, Liochkova M, Mateva N. Attention as a parameter for the working 

capacity in the occupational process in Bulgaria. Journal of Environmental Protection and Ecology 

2021; 22(5): 2212-2221. IF(2020):0.577 

БГ Резюме 

Направена е оценка  на динамиката на вниманието като индикатор за работоспособността на 

40 общопрактикуващи лекари в селските райони на Пловдивска област, България. Беше 

предоставена представителна извадка. Проучването е проведено с офталмологичните кръгове 

на Ландолт, като се отчитат параметрите: производителност, концентрация и нарушена 

диференцираща способност на вниманието. Най-висока производителност е установена преди 

началото на работния процес (2.41) в резултат на напрежение във волево-емоционалната сфера. 

В края на седмицата производителността се стабилизира поради устойчивост на стреса (r = 

0,682). При общопрактикуващите лекари на възраст > 50 години производителността намалява 

в хода на работния процес. Диференциационните способности на вниманието намаляват с 1,43 

точки в понеделник преди работа и петък след работа, в дните на стабилизирана 

производителност поради фазата на парабиоза. Комплексният параметър за концентрация на 

внимание показва съпротивление в работния процес и личните лекари на възраст > 50 години 

отчитат увеличение на пропуснатите сигнали (5.96) при P < 0.05 поради намалена 

работоспособност. Жените лични лекари показват стабилност на вниманието в работния 

цикъл. Общият среден процент на неправилни действия (К-коефициент) нараства в динамиката 

на работния процес, с увеличаване на продължителността на коригиращата програма. Налице 

е толерантност към стреса, което свидетелства за добрата адаптация на личните лекари към 

работния процес. 

Ключови думи: общопрактикуващи лекари, работен цикъл, стрес толерантност, стабилност 

на вниманието 

EN Abstract 

An assessment was made regarding the dynamics of attention as an indicator of the working capacity 

of 40 General practitioners (GPs) in rural regions of Plovdiv Province, Bulgaria. A representative 

sample was provided. The survey was performed with Landolt’s ophthalmological circles, reporting 

the parameters: productivity, concentration and disturbed differentiating capacities of attention. The 

highest productivity was established before the beginning of the working process (2.41) resulting from 

tension in the volitional-emotional sphere. At the end of the week productivity was stabilised because 

of stress tolerance (r = 0.682). In GPs aged > 50 productivity decreases in the course of the working 

process. Differentiation abilities of attention decrease, with 1.43 points on Monday before work and 

Friday after work, in the days of stabilised productivity due to the phase of parabiosis. The complex 

parameter for concentration of attention shows resistance in the working process and GPs aged > 50 

report increase in the omitted signals (5.96) at P < 0.05 due to decreased working capacity. Female 

GPs show stability of attention in the working cycle. The total average percent of incorrect actions 

(K-coefficient) increases in the dynamics of the working process, with increased duration of the 

corrective programme. There is a stress tolerance evidencing GPs’ good adaptation to the working 

process. 

Keywords: General practitioners (GPs), working cycle, stress tolerance, stability of attention 
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7.  Kitova Т, Uchikova E, Kilova K, Belovejdov V. Turner syndrome associated with cerebellar 

abnormalities. Journal of the Anatomical Society of India 2020; 69 (4): 252-255. IF(2020):0.15 

БГ Резюме 

Представяме аутопсиран плод със синдром на Търнър (СТ), получен след терапевтичен аборт 

в Клиниката по акушерство и гинекология в УМБАЛ, Пловдив, България. Касае се за женски 

плод с тегло 75 g. Вземането на проби от хорионни вилуси, последвано от кариотипиране, 

установява монозомия XO. Феталната аутопсия потвърждава агенезията на вермиса на малкия 

мозък и церебеларната хипоплазия. Направено е имунохистохимично изследване на мозъка с 

протеин S100 (S100), глиален фибриларен киселинен протеин (GFAP), невроноспецифична 

енолаза (NSE) и клъстер на диференциация 68. Установява се наличие на обширна реакция на 

глиоза в церебеларните структури при синдрома на Търнар, чрез позитивността на глиалните 

маркери: (GFAP) и S100 протеин. Количеството неврони, доказано чрез NSE маркер, вероятно 

е свързано с дефицита на диференциация и миграцията на клетките, причинени от инхибиране 

в развитието на младите клетки. Представеният случай на СТ открива нов фенотип с малки 

мозъчни аномалии, описани за първи път. 

Ключови думи: агенезия на малкия мозък, мозък, фетална аутопсия, глиален маркер, 

имунохистохимично изследване, синдром на Търнър. 

EN Abstract 

We present an autopsied fetus with Turner syndrome (TS), obtained after a therapeutic abortion at the 

Clinic of Obstetrics and Gynecology at the University Hospital, Plovdiv, Bulgaria. It was a female 

fetus weighing 75 g. The chorionic villus sampling followed by karyotyping established monosomy 

XO. The fetal autopsy confirmed agenesis of the cerebellar vermis and cerebellar hypoplasia. The 

immunohistochemical study of the brain with S100 protein (S100), glial fibrillary acidic protein 

(GFAP), neuron‑specific enolase (NSE), and cluster of differentiation 68 was taken into consideration. 

The presence of extensive gliosis reaction is proved in the cerebellar structures of TS by the positivity 

of glial markers: (GFAP) and S100 protein. The quantity of neurons proved by NSE marker is 

probably associated with the deficiency of differentiation and cell migration caused by inhibition in 

the development of young cells. The presented case of TS found a new phenotype with cerebellar 

abnormalities described for the first time. 

Keywords: Agenesis of the cerebellar vermis, brain, fetal autopsy, glial marker, 

immunohistochemical study, Turner syndrome 
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8.  Kilova K, Milkov D, Mateva N. The use of digital devices in the field of healthcare in Bulgaria, 

European Journal of Public Health 2019; 29(Supl. 4), 332. IF(2019): 2.391 

БГ Резюме 

Въведение. Възможностите, които предоставят информационните и комуникационните 

технологии в областта на здравеопазването, са много и непрекъснато нарастват. 

Благодарение на тях потребителите имат достъп до здравна информация, консултации и 

дистанционно лечение, както и връзка с медицински центрове. Те помагат за подобряване на 

дейностите за промоция на здравето, чиято мисия е да насърчават здравето като основна 

ценност. Целта на настоящото изследване е да се проучат нагласите относно използването на 

цифрови устройства в сферата на здравеопазването от българското население. 

Методи. Проведено е директно анонимно проучване сред 356 респонденти, избрани на случаен 

принцип и със средна възраст 38.26 ± 0,15 (110 мъже и 246 жени). Изследването е проведено 

от октомври 2018 г. до април 2019 г. Анализът на данните е извършен с помощта на 

статистическия софтуер SPSS v.23.0. 

Резултати. Резултатите показват, че 78.9% от респондентите са използвали или желаят да 

използват цифрови устройства за търсене и записване на здравна информация. Установена е 

статистическа разлика между половете в отговора на въпроса за използване на цифрово 

устройство за саморегистриране на информация (χ2 = 28.6, P <0.05), тъй като жените са по-

склонни да го правят. Повече от 75% от анкетираните са готови да споделят здравна 

информация с медицински специалист в реално време чрез интернет. Възрастните хора са по-

резервирани и колебливи относно предоставянето на здравна информация на държавна агенция 

(66.7%). Смартфонът и компютърът/лаптопът са сред най-предпочитаните дигитални 

модалности в областта на здравеопазването, като мъжете и по-младите респонденти са по-

склонни да използват цифрови устройства във връзка със здравето си (χ2=39.9, P <0.05). Жените 

са по-критични към използването на информационни и комуникационни технологии в 

здравеопазването (χ2=48.2, P<0.05).  

Заключение. Настоящото проучване установи положително отношение сред всички 

респонденти към въвеждането на съвременни технологии в сферата на здравеопазването и 

възможността за дистанционен контакт с медицински специалисти, използвайки лични 

цифрови устройства. 

Ключови думи: здравеопазване, цифрови устройства, здравна информация 

EN Abstract 

Background. The opportunities that information and communication technologies provide in the field 

of healthcare are many and constantly growing. 

Thanks to them, consumers have access to health information, consultations and remote treatment and 

connection with medical centers. They help to improve health promotion activities, whose mission is 

to promote health as a core value. The aim of the present study is to explore the attitudes regarding 

the use of digital devices in the field of healthcare of Bulgarian population. 

Methods. A direct anonymous survey was conducted among 356 respondents, randomly selected and 

with an average age of 38.26 ± 0.15 (110 men and 246 women). The study was conducted from 

October 2018 to April 2019. The data analysis was performed using the statistical software SPSS 

v.23.0.  
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Results. The results showed that 78.9% of the respondents have used or are willing to use digital 

devices to search for and record health information. A statistical gender difference was found in the 

answer to the question of using a digital device for self-registration of information (χ2 = 28.6, P <0.05), 

as women are more likely to do so. More than 75% of the respondents are willing to share health 

information with a medical professional in real-time via the internet. Older people are more reserved 

and hesitant about providing health information to a state agency (66.7%). The smartphone and 

computer/laptop are among the most preferred digital modalities in the healthcare field, with men and 

younger respondents more likely to use digital devices in relation to their health (χ2=39.9, P <0.05). 

Women are more critical about the use of information and communication technologies in healthcare 

(χ2=48.2, P<0.05). 

Conclusion. The present study found a positive attitude among all respondents towards the 

introduction of modern technologies in the healthcare field and the opportunity of remote contact with 

medical professionals, using personal digital devices. 

Key words: healthcare, digital devices, health information 
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9.  Bakova D, Massaldjieva R, Kilova K, Janeva A, Dragusheva S, Mavrov M. Health nutrition in the 

bulgarian community – contemporary approaches. Journal of Environmental Protection and Ecology 

2018; 19(30): 1372–1377. IF(2018):0.634 

БГ Резюме 

Целта на настоящата статия е да представи някои от съвременните подходи и приоритети в 

популяризирането на здравословните хранителни навици в България в контекста на 

променящата се социална реалност. През последните десетилетия се наблюдават 

неблагоприятни характеристики и тенденции в храненето на българското население. Това 

доведе до създаването на стратегии за хранене и здраве, които са в съответствие с препоръките 

на Европейския съюз (ЕС) и Световната здравна организация (СЗО). Здравословните 

хранителни навици са преди всичко въпрос на личен избор и мотивация. Ето защо е 

необходимо прилагането на координирана национална политика за хранене, която да 

стимулира индивидуалната отговорност за изграждане на здравословни хранителни навици. 

Ключови думи: здравословно хранене, промоция на здравето, съвременни подходи. 

EN Abstract 

The purpose of the present article is to present some of the contemporary approaches and priorities in 

the promotion of healthy eating habits in Bulgaria, in the context of the changing social reality. During 

the past decades, unfavourable characteristics and trends in the nutrition of the Bulgarian population 

have been observed. This has led to the establishment of nutrition and health strategies which conform 

with the recommendations of the European Union (EU) and the World Health Organisation (WHO). 

Health nutrition habits are primarily a matter of personal choice and motivation. Therefore, it is 

necessary to implement a coordinated, national nutrition policy to stimulate the individual 

responsibility for building healthy eating habits. 

Keywords: health nutrition, health promotion, contemporary approaches. 
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10.  Kitova T, Kilova K, Kitov B, Masmoudi A, Milkov D, Gaigi S. A fetus with Meckel-Gruber 

syndrome associated with isomerism. Central European Journal of Medicine 2014; 9(3): 481-484. 

IF(2014):0.153 

БГ Резюме 

Въведение: Синдромът на Meckel-Gruber е автозомно-рецисивна летална малформация, която 

представлява 5% от дефектите на нервната тръба и е с честота 0.02 на 10 000 раждания. 

Цел: представен е случай на фетус със синдрома на Meckel-Gruber, съчетан с пълен ляв 

изомеризъм. 

Метод: Фетусът е резултат от прекъсване на бремеността по медицински показания през 15 

гестационна седмица. Възрастта на майката е 36 години, а плодът е резултат на кръвно-

родствен брак. Пренаталното ехографско изследване е установило полималформативен 

синдром, което е довело до прекъсване на бремеността. Фетопатологичното изследване е 

осъществено в Центъра по Майчинство и Неонатология – Тунис. 

Резултати: Касае се за фетус от женски пол със значително деформиран и балониран корем, 

pesequinivarus, флексия на китката и напълно разцепено небце. Аномалиите на ЦНС са: 

окципитално енцефалоцеле, кистична дилатация на IVвентрикул, агенезия на corpuscallosum и 

хидроцефалия. Проучването на вътрешните органи установи декстрокардия, неправилна 

лобулация на белите дробове, полиспления и ляв изомеризъм. Микроскопското извследване 

намери двустранна кистична дилатация на бъбреците, фиброзна пролиферация на черния дроб 

и екстазична дилатация на жлъчните пътища. 

Обсъждане: Случаят е диагностициран със синдром на Meckel-Guber, асоциран с пълен ляв 

изомеризъм, цепка на небцето и вероятен синдром на Dandy-Walker. 

Ключови думи:encefalocele, isomerism, Meckel-Grubersyndrome. 

EN Abstract 

Introduction: Meckel-Gruber syndrome is an autosomal recessive lethal malformation that accounts 

for 5% of neural tube defects and is 0.02 per 10,000 births. 

Objective: A case of a fetus with Meckel-Gruber syndrome combined with complete left isomerism 

is presented. 

Method: The fetus is the result of abortion on medical grounds during the 15th week of gestation. 

The mother is 36 years old and the fetus is the result of a blood relationship. Prenatal ultrasound 

revealed a polymalformative syndrome, which led to abortion. The fetopathological examination was 

performed at the Center for Maternity and Neonatology - Tunisia. 

Results: This is a female fetus with a significantly deformed and ballooned abdomen, pesequinivarus, 

wrist flexion and completely cleft palate. CNS abnormalities are: occipital encephalocele, cystic 

dilatation of the IV ventricle, agenesis of the corpuscallosum and hydrocephalus. Examination of the 

internal organs revealed dextrocardia, improper lobulation of the lungs, polysplenia and left 

isomerism. Microscopic examination revealed bilateral cystic dilatation of the kidneys, fibrous 

proliferation of the liver and ecstatic dilatation of the bile ducts. 

Discussion: The case was diagnosed with Meckel-Guber syndrome, associated with complete left 

isomerism, cleft palate, and probable Dandy-Walker syndrome. 

Key words: encephalocele, isomerism, Meckel-Grubersyndrome. 
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11.  Kitova Т, Milkov D, Kitov B, Kilova K, Gaigi S. Demographic factors and associated anomalies in 

fetuses with neural tube defects (NTDs). Pteridines 2013; 24(3-4): 257-263. IF(2012):0.963 

БГ Резюме 

Цел: Да се определят типовете аномалии свързани с дефекти на нервната тръба и някои 

рискови фактори за тяхното появяване: възраст на майките над 35 години, кръвосмешение и 

сезони на зачеване.  

Методи: 150 фетуса аутопсирани за периода 2006 – 2009 г. в Центъра за Майчинство и 

Неонатология – Тунис.  

Резултати: Възрастта на майките над 35 години повишава вероятността за вътрематочна 

ретардация на плода OR = 2.043 (CI 0.880-4.741). Кръвосмешението повишава риска за 

появяване на лицеви аномалии - ”frog face” OR = 3.031 (CI 1.279-7.183) и надбъбречна 

хипоплазия OR =2.787 (CI 1.140-6.814). Есенно-зимния период на зачеване повишава риска 

от появяване цепки на небцето над девет пъти OR = 9.035 (CI 1.161-70.258) и три пъти – за 

аномалии на отделителната системаOR = 2.935 (CI 0.954-9.141).  

Обсъждане: Възраст на майките над 35 години, данните за кръвосмешение и зачеване на плода 

през есенно-зимния сезон трябва да бъдат основание чрез  пренаталната ултразвукова 

диагностика да се търсят намаление на нормалното за развитието на плода тегло, наличие на 

аномалии на отделителния тракт и надбъбречните жлези. Внимателно трябва да се изследва 

главата за отклонение на краниалния периметър и цепки на небцето. 

Ключови думи: дефекти на нервната тръба, възраст на майката, кръвосмешение, ултразвукова 

диагностика, сезони на зачеване. 

EN Abstract 

Objective: To determine the types of anomalies associated with neural tube defects and some risk 

factors for their occurrence: the age of mothers over 35, incest and seasons of conception. 

Methods: 150 fetuses autopsied for the period 2006 - 2009 at the Center for Maternity and 

Neonatology - Tunisia. 

Results: The age of mothers over 35 years increases the likelihood of intrauterine retardation of the 

fetus OR = 2.043 (CI 0.880-4.741). Incest increases the risk of facial abnormalities - "frog face" OR 

= 3.031 (CI 1.279-7.183) and adrenal hypoplasia OR = 2.787 (CI 1.140-6.814). The autumn-winter 

period of conception increases the risk of cleft palate over nine times OR = 9.035 (CI 1.161-70.258) 

and three times - for abnormalities of the urinary system OR = 2.935 (CI 0.954- 9,141). 

Discussion: Age of mothers over 35 years, data on incest and conception of the fetus in the autumn-

winter season should be the basis for prenatal ultrasound to seek a reduction in normal weight for fetal 

development, the presence of abnormalities of the urinary tract and adrenal glands. The head should 

be carefully examined for cranial perimeter deviation and cleft palate. 

Key words: neural tube defects, maternal age, incest, ultrasound diagnosis, seasons of conception. 
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12.  Kilova K, Mihaylova A, Peikova L. Opportunities of information communication technologies for 

providing pharmaceutical care in the COVID-19 pandemic. Pharmacia 2021; 68(1): 9-14. 

БГ Резюме 

Тази статия разглежда възможностите на информационните и комуникационните технологии 

за предоставяне на фармацевтични грижи в контекста на пандемията от COVID-19. 

Глобалната пандемия от COVID-19 наложи преориентиране на концепцията за предоставяне 

на здравеопазване към широкомащабно внедряване на информационните технологии за 

подобряване на качеството на медицинските и фармацевтичните услуги за населението. Това 

оказа значително влияние върху фармацията, което наложи промени в управлението на 

фармацевтичните грижи за пациентите. Бързи и спешни мерки бяха предприети от 

фармацевтите, които се озоваха на първа линия. Телефармацията се оказа успешно решение в 

борбата с вируса в условията на физическа дистанция. Въвеждането на съвременни 

информационни и комуникационни технологии в световен мащаб ще създаде значителни 

предимства за по-ефективно използване на ресурсите и управление на фармацевтичните 

грижи. 

Ключови думи: здравеопазване, фармацевтични услуги, фармацевт, телемедицина, 

телефармация 

EN Abstract 

This article discusses the opportunities of information and communication technologies for providing 

pharmaceutical care in the context of the COVID-19 pandemic.  

The global COVID-19 pandemic has necessitated a reorientation of the concept of providing health 

care to large-scale implementation of information technologies to improve the quality of medical and 

pharmaceutical services for the population. It had a significant impact on pharmacy, which 

necessitated changes in the management of pharmaceutical care for patients. Rapid and urgent 

measures were taken by the pharmacists, who found themselves at the forefront. Telepharmacy has 

proven to be a successful solution in the fight against the virus in the conditions of physical distance. 

The introduction of modern information and communication technologies worldwide will create 

significant advantages for more efficient use of resources and management of pharmaceutical care. 

Keywords: health care, pharmaceutical services, pharmacist, telemedicine, telepharmacy 
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13.  Kilova K, Peikova L, Mateva N. Telepharmacy and opportunities for its application in Bulgaria. 

Pharmacia 2021; 68(2): 333-337. 

БГ Резюме 

Прилагането на телефармацията открива нови перспективи в предоставянето на здравни 

услуги и допринася за ограничаване на проблема с ограничената наличност на фармацевти. 

Целта на настоящото изследване е да се проучат нагласите към предлагането и използването 

на телефармацевтични услуги в България. Проучването включва 379 души, предимно здравни 

специалисти. Средната възраст на респондентите е 44.38±12.39. Статистическите анализи са 

извършени с помощта на IBM SPSS Statistics v.23. Над 90% от анкетираните използват 

интернет за търсене на здравна информация. Много от тях четат листовката преди употреба. В 

по-голямата си част анкетираните са недоверчиви към хранителните добавки, продавани в 

интернет. Повече от 56% твърдят, че не биха купили лекарства с рецепта онлайн или чрез 

мобилно приложение дори ако това е разрешено от закона. Немалко биха се консултирали с 

фармацевт за терапия, предписана от разстояние, както и биха използвали мобилно 

приложение за наблюдение на лечението си с лекарства. Разпространението и приемането на 

телефармацията е предизвикателство, включващо сътрудничество между публичния и частния 

сектор, както и научните институции и академичните среди, което е от съществено значение за 

постигане на добри резултати и ефективно подобряване на здравните услуги. 

Ключови думи: телефармация, фармацевти, информационни и комуникационни технологии, 

онлайн аптеки 

EN Abstract 

The application of telepharmacy opens new perspectives in the provision of health services and 

contributes to limiting the problem of reduced availability of pharmacists. The aim of the present study 

is to examine the attitudes towards offering and using telepharmaceutical services in Bulgaria. The 

study included 379 people, mostly health professionals. The mean age of respondents was 

44.38±12.39. Statistical analyses were performed using IBM SPSS Statistics v.23. Over 90% of the 

respondents use the Internet to search for health information. Many of them read the package leaflet 

before use. For the most part, respondents are distrustful of food supplements sold on the Internet. 

More than 56% claim they would not buy prescription medicines online or via a mobile app, even if 

it was allowed by law. Quite a few would consult a pharmacist for a therapy prescribed at a distance 

as well as use a mobile application to monitor drug therapy. The spread and acceptance of 

telepharmacy is a challenge involving cooperation between the public and private sectors, as well as 

scientific institutions and academia, which is essential for achieving appropriate results and effectively 

improving health services. 

Keywords: telepharmacy, pharmacists, information and communication technologies, online 

pharmacies 
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14.  Alakidi A, Mihaylova V, Kilova K, Liochkova M, Shopov D. Methodological Approaches to 

Assessment of the Activity of the General Practitione. Journal of IMAB 2021; 27(1): 3604-3610. 

БГ Резюме 

След стартирането на здравната реформа в сферата на първичната медицинска помощ и 

сравнително успешното 20-годишно изпълнение възникна необходимост от актуализация на 

медицинските стандарти, утвърждаващи дейността на общата медицинска практика (2011 г.). 

Изучаването на работата на общопрактикуващия лекар в ергономичен аспект изисква 

изграждането на надежден комплекс от методически изследвания, даващи реалистична оценка 

на организацията на работния процес и на основните психофизически функции в ежедневната 

и седмичната динамика, извършвана на фона на доминираща привързаност на лекаря към 

избраната област на експертиза. 

Основните подходи за определяне на структурата и разходите на работното време или 

съответно коефициента на ефективност и интензивността на труда включват 

фотохронометричен метод и метод на линейно време (проследяване на синхронизацията на 

дейността на медицинския екип); пространственото времево измерване на работните 

траектории, показващо степента на обезпеченост с функционално работно оборудване и 

обективните условия на труд. Социологическите изследвания дават данни за стила на 

общуване с пациента и възникването на дилеми от биоетичен характер, както и стратегиите за 

тяхното преодоляване; санитарно-хигиенни условия на работната среда и спазването им в 

съответствие с необходимите критерии и показатели. 

Методиките позволяват обективна оценка на натоварването и структурата на работното време 

на лекаря и произтичащата от това умора. Създават се предпоставки за осъществяване на 

оптимални организационни и технологични операции при предоставянето на медицински 

услуги, целящи повишаване на ефективността на работния процес и установяване на 

физиологичен режим на труда в общата медицинска практика в рамките на действащото 

законодателство.  

Ключови думи: общопрактикуващ лекар, работен процес, коефициент на ефективност, 

работоспособност, обективни условия на труд 

EN Abstract 

After the launching of the health reform in the sphere of primary medical aid and a comparatively 

successful 20-years’ accomplishment, a need has arisen for an update of the medical standards 

ratifying the activity of the general medical practice (2011). The study of the work of the general 

practitioner in an ergonomic aspect requires the construction of a reliable complex of methodological 

studies providing a realistic assessment of the organization of the working process and of basic 

psycho-physical functions in the daily and weekly dynamics, carried out on the background of a 

dominant attachment of the physician to the chosen area of expertise. 

The basic approaches for determination of the structure and expenses of the working time, or the 

efficiency coefficient (EC) respectively and intensity of labour involve the photochronometric- and 

the method of linear timing (also tracing the synchronization of the activity of the medical team); the 

spatial timing measuring the working trajectories, evidencing the degree of provision of functional 

working equipment and the objective conditions of labour. Sociological studies provide data on the 

style of communication with the patient and the occurrence of dilemmas of bioethical nature, as well 
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as the strategies for their overcoming; sanitary and hygienic conditions of the working environment 

and their observation in accordance with the required criteria and indicators. 

The methodologies enable objective assessment of the workload and structure of the physician’s 

working time and the resulting fatigue. Preconditions are created for the implementation of optimal 

organizational and technological operations in the provision of medical services, aiming to increase 

in the efficiency of the working process, and establishment of a physiological regime of labour in the 

general medical practice within the framework of the effective legislation. 

Keywords: general practitioner, working process, efficiency coefficient, working capacity, objective 

conditions of labour 
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15.  Kilova K, Pencheva R, Alakidi A, Mihaylova V, Mateva N. The opportunities of telemedicine in 

Bulgaria in the conditions of COVID-19 – a survey. General medicine 2021; 23(5): 11-19. 

БГ Резюме 

Във времена на глобална пандемия телемедицината се очертава като ефективно и устойчиво 

решение, за да се спре разпространението на COVID-19. Целта на настоящата статия е да се 

изследват обществените нагласи за приложение на телемедицината в България в условията на 

пандемията от COVID-19. Материал и методи. За проучване на обществените нагласи за 

приложение на телемедицината в условията на пандемия са анкетирани доброволно и 

анонимно 253 души. Използван е собствен инструментариум – анкетна карта, разпространена 

онлайн. Статистическата обработка на данните е извършена с помощта на IBM SPSS v. 23. 

Резултати. Респондентите с по-висока образователна степен и работещите в сферата на 

здравеопазването са по-недоверчиви към здравната информация в интернет. Над 75% от 

респондентите заявяват, че биха използвали медицински услуги от разстояние за консултация 

с медицинско лице при възникнал здравен проблем, като близо 59% от тях биха заплатили 

медицинска услуга от разстояние за консултация и/или наблюдение на лечение. Издаването на 

електронно направление, електронен болничен лист и електронна рецепта би могло да 

ограничи разпространението на COVID-19 според 77.4% от тях. Почти ¾ от нашите 

респонденти биха инсталирали мобилно приложение, което да се свърже с лекар в случай на 

спешност. Предпочитаното средство за консултация с лекар в условията на настоящата 

пандемия е телефонен разговор. Заключение. Телемедицината е от съществено значение, за 

да се гарантира, че пациентите имат достъп до медицински грижи. Във времена на глобална 

спешна ситуация в областта на общественото здраве системите за здравеопазване трябва да се 

опират на отдалечени медицински прегледи и електронни предписания, за да се справят с по-

нататъшното разпространение на болестта. 

Ключови думи: телемедицина, телездравни услуги, пандемия, COVID-19 

EN Abstract 

In times of global pandemic, telemedicine is emerging as an effective and sustainable solution to stop 

the spread of COVID-19. The aim of this article is to study the public attitudes towards the application 

of telemedicine in Bulgaria in the conditions of the COVID-19 pandemic. Material and methods. To 

study the public attitudes for the application of telemedicine in a pandemic, 253 people were 

interviewed voluntarily and anonymously. We used our own tools – a questionnaire distributed online. 

Statistical data processing was performed using IBM SPSS v. 23. Results. Respondents with higher 

education and healthcare workers were more distrustful of health information on the Internet. Over 

75% of the respondents stated that they would use remote medical services for consultation with a 

medical professional in case of a health problem, and nearly 59% of them would pay for remote 

medical services for consultation and/or monitoring of treatment. The issuance of an electronic 

referral, an electronic sick leave form and an electronic prescription could limit the spread of COVID-

19 according to 77.4% of them. Almost ¾ of our respondents would install a mobile application to 

contact a doctor in case of emergency. The preferred means of consulting a medical professional in 

the current pandemic is a telephone conversation. Conclusion. Telemedicine is essential to ensure 

that patients have access to medical care. In times of global public health emergency, health systems 

must rely on remote medical examinations and electronic prescriptions to deal with the further spread 

of the disease. 

Key words: telemedicine, telehealth services, pandemic, COVID-19 
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16.  Mihaylova V, Ivanova I, Alakidi A, Kilova K, Liochkova M. Physical activity and rehabilitation – a 

key to healthy aging. Acta Medica Bulgarica 2021, 48(4): 62-68. 

БГ Резюме 

Създадена е доктрина за т. нар. „ново начало“ – преход към следпенсионен период за 

пълноценно преживяване на наличните компенсаторни резерви и създаване на стратегии за 

преодоляване и справяне с препятствията във все още необичайния начин на живот на 

възрастния човек. Чрез очертаване на ролята на физическата активност в синтезиран формат 

беше направен успешен опит за класификация на данните в световен мащаб; при една четвърт 

от възрастните хора е налице недостатъчна физическа активност, по-изразена при жените, като 

за България този процент е по-висок (95%). Посочени са ролята и ефектът от категоризираните 

физически упражнения за мобилност, гъвкавост и разтягане, аеробни и анаеробни движения. 

Освен това в обзора са обсъдени превантивните ефекти на рехабилитацията включително 

психологически и ролята й в подпомагането на пациентите да живеят със социално значими 

заболявания, свързани с увреждания. Приносът на физическата активност и рехабилитацията 

като защитни фактори на неинфекциозните заболявания се свързва с доброто психично здраве, 

подобрено качество на живот и благополучие. В този смисъл, докато съвременната медицина 

добавя години към живота, физическата активност и най-вече рехабилитацията е съществена 

причина за включване на смислен живот в хода на остаряването и старостта.  

Ключови думи: здравословно стареене, физическа активност, качество на живот, превантивни 

ефекти 

EN Abstract 

A doctrine was established regarding the so called “new beginning” – the transition to the post-

retirement period for a full-value experience of the available compensatory reserves and creation of 

overcoming strategies for opposing and coping with the obstacles in the still uncommon lifestyle of 

the senior citizen. By outlining the role of physical activity in a synthesized format, a successful 

attempt for data classification worldwide was made; in one fourth of the elderly people there is 

insufficient physical activity, more evident in the women and for Bulgaria this percent is higher (95%). 

The role and effect of categorized physical exercises for mobility, flexibility, and stretching, aerobic 

and anaerobic movements have been pointed out. Moreover, the review discusses the preventive 

effects of rehabilitation, including psychological ones and the role of it in helping patients live with 

socially significant diseases, coping with disability. The contribution of physical activity and 

rehabilitation as protective factors of non-infectious diseases is associated with good mental health, 

improved quality of life and well-being. Within this meaning, while contemporary medicine adds 

years to life, physical activity and mostly rehabilitation is a significant reason for adding a meaningful 

life in the course of aging and old age. 

Keywords: healthy aging, physical activity, quality of life, preventive effects 
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17.  Kilova K, Branzalov N, Mateva N. Electronic health in the practice of general practitioners in 

Bulgaria. General medicine 2021; 23 (6): 9-14. 

БГ Резюме 

Електронното здравеопазване е използване на технологиите в здравеопазването, включително 

за лечение, промоция на здравето, мониторинг и профилактика на заболяванията. 

Внедряването му в първичната медицинска помощ ще облекчи работата на 

общопрактикуващия лекар, ще повиши качеството на предлаганите здравни услуги и ще 

компенсира недостига на здравни специалисти. Целта на настоящия обзор е да се направи 

анализ на актуалното състояние на електронното здравеопазване в практиката на 

общопрактикуващите лекари в България. Материал и методи. Осъществено е търсене в базите 

данни на PubMed, ScienceDirect Database, Google Scholar, SpringerLink, както и в официални 

сайтове на различни правителствени и неправителствени институции. Търсенето беше 

проведено от 1 ноември 2020 г. до 31 януари 2021 г. по ключови думи: „електронно 

здравеопазване (eHealth)“ и общопрактикуващи лекари (general practitioners) или фамилни 

лекари (family doctors). Резултати. Направен е обзор на съществуващите източници. Проучени 

са предимствата и ползите от приложението на електронното здравеопазване в практиката на 

общопрактикуващите лекари в редица европейски страни и в България. Анализирани са 

възможностите, които предлага в условията на пандемията от COVID-19. Разгледани са 

съществуващите ограниченията и пречки за неговото успешно прилагане в България. 

Заключение. Пандемията от COVID-19 ускори развитието и внедряването на електронното 

здравеопазване не само в България. Примерите за навлизане на технологиите в практиката на 

общопрактикуващите лекари са често срещани в повечето европейски държави. Това най-често 

се наблюдава в контекста на прилагане на здравната реформа, въвеждането на нови и 

иновативни модели за доставяне на здравни услуги и предлагане на ефективни методи за 

достъп и обмен на здравна информация.   

Ключови думи: електронно здравеопазване, общопрактикуващи лекари, първична 

медицинска помощ, медицинска практика, COVID-19 

EN Abstract 

Electronic Health (eHealth) is the use of technologies in healthcare, including treatment, health 

promotion, monitoring and disease prevention. Its introduction in the primary medical care will 

facilitate the work of the general practitioner, increase the quality of the offered health services and 

compensate the shortage of health specialists. The aim of this overview is to analyze the current state 

of eHealth in the practice of general practitioners in Bulgaria. Material and methods. A search was 

conducted in the databases of PubMed, ScienceDirect Database, Google Scholar, SpringerLink, as 

well as in the official websites of various governmental and non-governmental institutions. It was 

organized from November 1, 2020 to January 31, 2021 by keywords: “eHealth” and “general 

practitioners” or “family doctors”. Results. An overview of existing sources was made. The 

advantages and benefits of the application of eHealth in the practice of general practitioners in a 

number of European countries and in Bulgaria were studied. The opportunities it offers in the 

conditions of the COVID-19 pandemic were analyzed. The existing limitations and obstacles for its 

successful implementation in Bulgaria were considered. Conclusion. The COVID-19 pandemic has 

accelerated the development and implementation of eHealth not only in Bulgaria. Examples of 

technology entering the practice of general practitioners are common in most European countries. 

This is most often seen in the context of implementing health reform, introducing new and innovative 

models for health care delivery and offering effective methods for accessing and exchanging health 

information. 

Key words: eHealth, general practitioners, primary care, medical practice, COVID-19 
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18.  Kilova K, Milkov D, Mateva N. Attitudes towards the use of information and communication 

technologies in healthcare. Journal of IMAB 2020; 26(3): 3317-3322. 

БГ Резюме 

Възможностите, които информационните и комуникационните технологии (ИКТ) предоставят 

в областта на здравеопазването, са много и непрекъснато нарастват. Те позволяват на 

потребителите да имат достъп до здравна информация и дистанционно да получават 

консултации и лечение. Освен това те помагат за подобряване на дейностите за промотиране 

на здравето, чиято мисия е да утвърдят здравето като основна ценност. Целта на настоящото 

изследване е да се проучат нагласите към използването на ИКТ в здравеопазването. Материал 

и методи: Проведено е директно анонимно проучване сред 356 респонденти, избрани на 

случаен принцип, със средна възраст 38.26±0.15 (110 мъже и 246 жени). Анализът на данните 

е извършен с помощта на статистически софтуер SPSSv.23.0. Резултати: Резултатите показват, 

че 91.6% от респондентите са използвали или желаят да използват цифрови устройства за 

търсене на здравна информация. Установена е статистическа разлика между половете в 

отговора на въпроса за използването на цифрово устройство за саморегистриране на 

информация, като жените са по-склонни да го правят. Възрастните хора са по-резервирани и 

се колебаят да предоставят здравна информация на правителствена агенция. Смартфонът и 

компютърът/лаптопът са сред най-предпочитаните цифрови модалности в областта на 

здравеопазването, като мъжете и по-младите респонденти са по-склонни да използват цифрови 

устройства във връзка със здравето си. Жените са по-критични към използването на ИКТ в 

здравеопазването (χ2=48.2, P <0.05). Заключение: Настоящото проучване установява 

положително отношение на всички респонденти към въвеждането на ИКТ в сферата на 

здравеопазването и възможността за дистанционен контакт с медицински специалисти, 

използвайки дигитални устройства. 

Ключови думи: здравеопазване, цифрови устройства, информационни и комуникационни 

технологии, здравна информация, телемедицина 

EN Abstract 

The opportunities that information and communication technologies (ICTs) provide in the field of 

healthcare are many and constantly growing. They enable consumers to access health information and 

remotely receive consultations and treatment. Also, they help improve health promotion activities 

whose mission is to establish health as a core value. The aim of the present study is to examine the 

attitudes towards the use of ICTs in healthcare. Materials and Methods: A direct anonymous survey 

was conducted among 356 respondents, randomly selected and with an average age of 38.26±0.15 

(110 men and 246 women). The data analysis was performed using statistical software SPSSv.23.0. 

Results: The results showed that 91.6% of the respondents have used or are willing to use digital 

devices to search for health information. A statistical gender difference was found in answer to the 

question about using a digital device for self-registration of information, as women are more likely to 

do so. Elderly people are more reserved and hesitant about providing health information to a 

government agency. Smartphone and computer/laptop are among the most preferred digital modalities 

in the healthcare field, with men and younger respondents being more likely to use digital devices in 

relation to their health. Women are more critical about the use of ICTs in healthcare (χ2=48.2, P 

<0.05). Conclusion: The present study found a positive attitude among all respondents towards the 

introduction of ICTs in the healthcare field and the opportunity for a remote contact with medical 

professionals, using digital devices. 

Keywords: healthcare, digital devices, information and communication technologies, health 

information, telemedicine 
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19.  Kilova K, Uzunova S. Telemedicine in assistance to healthcare in the COVID-19 pandemic. Acta 

Medica Bulgarica 2020; 47(4): 63-68. 

БГ Резюме 

Глобалните пандемии поставят безпрецедентни предизвикателства пред здравеопазването. В 

настоящата ситуация телемедицината изглежда устойчиво и ефективно решение при 

прилагането на предпазни мерки, превенция и лечение с цел спиране на разпространението на 

коронавирусната инфекция (COVID-19). Целта на тази статия е да проучи и анализира ролята 

на телемедицината в подпомагането на здравеопазването в условията на пандемията от 

COVID-19. Методи: Извършено е търсене в базите данни на PubMed, Google Scholar, 

SpringerLink, ScienceDirect (Elsevier) и сайтовете на публични институции. Резултати: 

Проучени и анализирани са предимствата, ограниченията, политиката и приложението на 

телемедицината в условията на пандемията от COVID-19. Заключение: Здравните системи са 

подложени на изключително изпитание по време на глобални пандемии. Телемедицината е от 

решаващо значение по време на пандемията от COVID-19, защото гарантира, че пациентите 

имат достъп до медицински грижи. 

Ключови думи: телемедицина, пандемия от COVID-19, здраве, здравеопазване 

EN Abstract 

Global pandemics pose unprecedented challenges to healthcare. In the current situation, telemedicine 

appears to be a sustainable and effective solution in the implementation of precautions, prevention 

and treatment in order to discontinue the spreading of the coronavirus infection (COVID-19). The aim 

of this paper was to research and analyze the role of telemedicine in assistance to healthcare in the 

COVID-19 pandemic. Methods: The PubMed Database, Google Scholar, SpringerLink, 

ScienceDirect (Elsevier) and sites of public authorities have been accessed and reviewed. Results: 

Advantages, restrictions, policy and application of telemedicine in the conditions of COVID-19 

pandemic have been studied and analyzed. Conclusion: Healthcare systems are put under an extreme 

test during global pandemics. Telemedicine is crucial during the COVID-19 pandemic because it 

guarantees that patients have access to medical care. 

Key words: telemedicine, COVID-19 pandemic, health, healthcare 
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20.  Bahchevanov K, Atanassova P, Chompalov K, Mitkov M, Milev B, Terzieva D, Naydenov V, 

Dosheva V, Masaldjieva R, Velkova K., Sirakov N, Kilova K. Cortisol correlates with structural 

magnetic resonance imaging parameters in middle aged bulgarian patients with metabolic syndrome: 

a pilot study. Folia medica 2018; 60(4): 546-552. 

БГ Резюме 

Въведение: Съществува връзка, зависеща от дозата, между хронично повишените нива на 

кортизол и броя на компонентите на метаболитния синдром. Както кортизолът, така и 

метаболитният синдром са свързани с различни мозъчни аномалии.  

Цел: Да се изследва връзката между компонентите на метаболитния синдром и нивата на 

кортизол в слюнката с кортикалната дебелина при български пациенти на средна възраст, 

имащи метаболитен синдром. 

Материал и методи: Изследвани са 26 здрави доброволци (средна възраст 50.16±3.1 години), 

разделени на две групи в зависимост от това дали са били диагностицирани с метаболитен 

синдром, или не. Слюнченият кортизол е взет и тестван в две времеви точки – сутрин и вечер. 

Мерките за кортикална дебелина са получени от структурни T1-изображения с помощта на 

софтуер FreeSurfer. Извършен е анализ на върховете в цялата кора и са предварително избрани 

мозъчни региони в частичен корелационен анализ на предния, темпоралния и цинкулния 

кортекс, отчитайки пола. 

Резултати: Контролната група се състои от 12 жени; в групата с метаболитен синдром има 6 

мъже и 8 жени. Целият мозъчен анализ показва, че обиколката на талията е отрицателно 

свързана с дебелината на кортекса в ростро-латералната област в левия фронтален лоб и десния 

страничен орбито-фронтален кортекс. Сутрешните нива на кортизол, отчитащи пола и 

обиколката на талията, корелират отрицателно с дебелината в лявата горна темпорална област 

(r=-0.477, p=0.039) и енториналната област (r= -0.465, p= 0.045) и левия медиотемпорален 

кортекс (r=-0.477, p=0.038). 

Заключение: Нашето пилотно проучване потвърждава, че обиколката на талията е свързана с 

мозъчни атрофични промени главно във фронталния лоб. Нашето откритие, че нивата на 

кортизол отрицателно корелират с изтъняването на кортекса в темпоралния лоб, трябва да бъде 

допълнително изследвано в следващо проучване. 

Ключови думи: метаболитен синдром, слюнчен кортизол, кортикална дебелина, 

невровизуализация 

EN Abstract 

Background: There is a dose-dependent relationship between chronically increased cortisol levels 

and the number of metabolic syndrome (MetS) components. Both cortisol and MetS are linked to 

various brain abnormalities. 

Aim: To investigate an association of MetS components and salivary cortisol levels with cortical 

thickness in middle-aged Bulgarian patients with MetS. 

Materials and methods: We examined 26 healthy volunteers (mean age 50.16±3.1 yrs) divided into 

two groups depending on whether or not they were diagnosed with MetS. Salivary cortisol was 

sampled and tested at two time points -morning and evening. Cortical thickness measures were 

obtained from structural T1-images using FreeSurfer software. We performed vertex-wise analysis 
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across entire cortex and for preselected brain regions in frontal, temporal and cingulate cortex partial 

correlation analysis, accounting for gender. 

Results: The control group consisted of 12 women; in the MetS group there were 6 men and 8 women. 

The whole brain analysis showed that waist circumference (WC) was negatively correlated with 

cortical thickness in rostro-lateral area in left frontal lobe and the right lateral orbito-frontal cortex. 

Morning cortisol levels, accounting for sex and WC, correlated negatively with thickness in left 

superior temporal area (r=-0.477, p=0.039) and entorhinal area (r= -0.465, p= 0.045) and left 

mediotemporal cortex (r=-0.477, p=0.038). 

Conclusion: Our pilot study confi rmed that WC is associated with brain atrophic changes mainly in 

the frontal lobe. Our fi nding that cortisol levels negatively correlate with thinning of the cortex in 

temporal lobe should be further explored in subsequent study. 

Key words: metabolic syndrome, salivary cortisol, cortical thickness, neuroimaging 
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21.  Kilova K, Lazarova V, Kitova T, Bakova D, Kirkova-Bogdanova A. Modern models and approaches 

for design of architecture of a software application for monitoring and quality assessment in higher 

education. CBU international conference proceedings 2017: Innovations in science and education 

2017; 5: 643-649. 

БГ Резюме 

Процеси като икономическа и културна глобализация поставят въпроса за качеството на 

образованието. Нарастващата взаимосвързаност между икономиката и различните обществени 

сфери, задвижвана от ускореното развитие на информационните технологии и свободното 

движение на капитали, все повече свързва просперитета на една държава и нейните индивиди 

със знания и технологии, със способността да се учи и разбира опитът. В този контекст е от 

първостепенно значение да се определят националните образователни цели и да се формират 

съответните политики. 

Конструктивната обратна връзка със студентите, създаването на системи за непрекъснат 

контрол и прилагането на необходимите промени, основани на научна концептуална рамка, ще 

помогнат на образованието да премине от осигуряване на качеството към подобряване на 

качеството. Качеството на образованието е отговорност на всички участници – преподаватели, 

студенти, ръководство на институцията. Автоматизирането на процеса на обратна връзка със 

студентите ще доведе до по-бърз анализ на резултатите, вземане на адекватни управленски 

решения за постигане на крайната цел - подобряване на качеството на висшето образование. 

В настоящата статия е обоснована необходимостта от редовно предоставяне на възможност на 

студентите активно да участват в управлението на качеството на образованието. Документът 

се занимава с автоматизация на събирането, анализ на необходимата информация и 

последващи адекватни управленски решения. Представен е и концептуален модел на „уеб 

базирана информационна система за оценка на качеството на образованието“ във висшите 

училища с фокус върху проучването и неговия дизайн. 

Ключови думи: оценка на качеството, висше образование, концептуален модел, 

информационна система 

EN Abstract 

Processes such as economic and cultural globalization raise the question of the quality of education. 

The growing interconnectedness of the economy and the various spheres of society, driven by the 

accelerated development of information technology and the free movement of capital, increasingly 

links the prosperity of a country and its individuals with knowledge and technology, the ability to 

learn and understand experience. In this context, it is of paramount importance to define national 

educational goals and to formulate appropriate policies. 

Constructive feedback from students, the creation of systems for continuous monitoring and the 

implementation of the necessary changes based on a scientific conceptual framework will help 

education to move from quality assurance to quality improvement. The quality of education is the 

responsibility of all participants - teachers, students, management of the institution. Automating the 

feedback process with students will lead to faster analysis of results, making adequate management 

decisions to achieve the ultimate goal - improving the quality of higher education. 

This article justifies the need to regularly provide students with the opportunity to actively participate 

in the management of the quality of education. The document deals with automation of collection, 

analysis of the necessary information and subsequent adequate management decisions. A conceptual 

model of a "web-based information system for assessing the quality of education" in higher education 

with a focus on research and its design is also presented. 

Key words: quality assessment, higher education, conceptual model, information system 
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22.  Mihaylova V, Shopov D, Bivolarski I, Alakidi A, Kilova K. Current conceptual approaches for 

assessment of the process of ageing and old age. CBU international conference proceedings 2017: 

Innovations in science and education 2017; 5: 722-727. 

БГ Резюме 

Стареенето трябва да се разглежда не само като увеличаване на броя на хората в напреднала 

възраст и възрастните хора в техните абсолютни и относителни стойности, но и като единство 

на трансформациите на жизнения цикъл, с акцент върху: по-късно пенсиониране, увеличаване 

на живота с добро качество, активен подход към процеса на пенсиониране и диференциация 

на категорията „четвърта възраст“. Общата подготовка за старостта се превърна в новия апел 

на съвременните общества. Мотивацията на възрастните хора за активност - физическа и 

интелектуална, е от голямо значение за покачествения и дълъг живот в добро здраве, 

подкрепена от осъзнато благополучие и чувство на радост от живота. В този аспект 

изследването както на рисковите, така и на защитните фактори за човешкото здраве (в 

салутогенетична перспектива) става все по-фундаментално. От началото на XXI век 

населението в напреднала възраст определено се обособява като самостоятелен субект - 

обществото изгражда мост и се адаптира към него. Нещо повече, то се счита за съществена 

основа за по-нататъшния просперитет на човечеството. В този смисъл демографските 

стратегии, третиращи проблема, придобиват нов смисъл и оптимистично отношение, 

превръщайки свързаните с населението неуспехи и тревожност в предизвикателства и 

предимства. 

Ключови думи: здравословно стареене, благополучие, болест, увреждане, модели на стареене, 

салутогенетика 

EN Abstract 

Ageing should be considered not only as increase in the number of elderly and old people in their 

absolute and relative values but also as a unity of the transformations of the lifecycle, with an emphasis 

on: later retirement, increase in the life with good quality, an active approach towards the process of 

retirement and differentiation of the category “fourth age”. The general preparation for old age has 

become the new appeal of the contemporary societies. Motivation of the old people for activity – 

physical and intellectual is of great importance for the better survival of the old age and long life in 

good health, supported by realized well-being and feeling of joy from life. In this aspect the study of 

both risk and protective factors for human health (in a salutogenetic perspective) becomes more and 

more fundamental. Since the beginning of 21st century the population at an advanced age has definitely 

been differentiated into an independent subject – the society builds a bridge and adapts to it. Moreover, 

it is considered to be an essential fundament for the further prosperity of the mankind. In this sense 

the demographic strategies treating the problem acquire new meaning and optimistic attitude, turning 

the population-related failures and anxiety into challenges and advantage. 

Keywords: healthy ageing, well-being, illness, disability, models of ageing, salutogenetic 
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23.  Dimiova R, Stoev T, Tarnovska M, Kilova K. The healthcare management and public health specialty 

as a perspective for professional realization. General medicine 2015; 17(3): 12-16. 

БГ Резюме 

Световна тенденция в образованието е фокусирането към Европейските стандарти в 

обучението, насочването към практическа ориентация и адаптирането към нуждите на бизнеса, 

с цел постигане по-добро качество на изхода на висшите учебни заведения. Целта на 

разработката е да се проучи мнението на дипломираните студенти по специалносттта „Здравен 

мениджмънт и обществено здраве“ за удовлетвореността от обучението, приложимостта на 

придобитите знания и професионалните умения и практическата реализация като мениджъри. 

Проучването е срезово, представително за Южна България. Чрез случаен подбор бяха избрани 

312 дипломанти (59% от генералната съвкупност). Телефонно интервю е проведено по 

предварително подготвен за целта структуриран въпросник. Демографските показатели (пол, 

възраст, местоживеене, образователен статус и професия) бяха извлечени от картотеката на 

студентите, попълнени при тяхното записване. Жените са 54.2% (169), а мъжете – 45.8% (143), 

при средна възраст на респондентите 45.51 ± 0.517 г. (SD = 9.1). Преобладаващата част 

интервюирани дипломанти са социално заети, а безработните са под 5%. Установената 

промяна в длъжностната позиция при близо 1/3 от респондентите е свързана с израстване в 

йерархично ниво и заемане на ръководна функция на базата на придобитите знания и диплома 

(р = 0.000). 98% от всички интервюирани изказват удовлетвореност от придобитите знания и 

биха препоръчали тази специалност на друг. Магистърската програма по „Обществено здраве 

и здравен мениджмънт“ е атрактивна и предпочитана от студентите и им помага за успешното 

интегриране в професионалната дейност. Знанията, придобити по време на обучението, се 

приемат като ценност от тях. 

Ключови думи: здравен мениджмънт, обществено здраве, преподаване, удовлетвореност на 

студентите от обучението 

EN Abstract 

Introduction The focus on European educational standards, practical orientation and adaptation to the 

business needs with a view to achieving good quality of higher education is a global trend in education. 

The aim of this study is to survey the opinion of graduate students from the Healthcare Management 

and Public Health specialty on their satisfaction with training, applicability of the acquired knowledge 

and professional skills and practical realization as managers. Materials and Methods This is a cross-

sectional study, representative for Southern Bulgaria. 312 graduates (59% of all graduates) were 

selected by a random selection. A phone interview was conducted with the help of a structured 

questionnaire prepared in advance for the purpose. The demographic indicators (sex, age, residence, 

educational status and profession) were obtained from the student fi les completed at their enrollment. 

Results and Discussion Women participating in the survey are 54.2% (169), and men – 45.8% (143), 

at an average age of the respondents 45.51 ± 0.517 years (SD = 9.1). A predominant part of the 

graduates are employed and the unemployed are under 5%. The established change in work position 

in almost one third of respondents is related to growth in hierarchical level and occupying a managerial 

function on the basis of the knowledge obtained and degree (Р = 0.000). 98% of all interviewed 

express satisfaction with the acquired knowledge and would recommend the specialty to another 

person. Conclusion The Master Program in „Public Health and Healthcare Management” is attractive 

and preferred by students helping them in the successful integration in their professional activities. 

The knowledge acquired during their training is perceived as а signifi cant value by students.  

Key words: healthcare management, public health, teaching, student satisfaction with education 

 


