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1.  Kilova K. The digital transformation of healthcare in the conditions of COVID-19. Knowledge – 

International Journal 2021; 48(3): 583-587. 

БГ Резюме 

Въведение. Пандемията COVID-19 се отрази благоприятно върху дигитализацията в редица 

индустрии и в обществото като цяло. Здравните организации реагираха на първата фаза на 

пандемията, като бързо приеха нови дигитални решения и съвременни технологични 

инструменти за справяне с COVID-19.  

Целта на настоящата статия е да се проучат и анализират дигиталните решения в областта на 

здравеопазването в условията на COVID-19. 

Материал и методи. Осъществено е търсене по ключови думи в базите данни на ScienceDirect 

Database, Google Scholar, SpringerLink, PubMed, както и в официални сайтове на различни 

правителствени и неправителствени институции. Търсенето е проведено от 1 юни 2021 г. до 31 

август 2021 г. 

Резултати. Проучени и анализирани са съвременните дигитални решения и технологични 

инструменти в областта на здравеопазването в условията на COVID-19.  

Заключение. По време на пандемия, дигиталните технологии могат да смекчат или дори да 

решат много предизвикателства, като по този начин подобрят предоставянето на здравни 

грижи. Спешната здравна ситуация, в която се намира света в момента, благоприятства 

внедряването на цифрови решения с безпрецедентна скорост и въздействие. Много от 

решенията, разработени и внедрени по време на спешната здравна ситуация, могат да бъдат 

консолидирани в бъдеще, допринасяйки за дефинирането и приемането на нови дигитални 

модели на здравни грижи. 

Ключови думи: електронно здравеопазване, дигитални технологии, COVID-19, телемедицина 

EN Abstract 

Introduction. The COVID-19 pandemic has had a positive impact on digitalisation in a number of 

industries and in society as a whole. Healthcare organizations responded to the first phase of the 

pandemic by quickly adopting new digital solutions and state-of-the-art technological tools to deal 

with COVID-19. 

The aim of this article is to study and analyze digital solutions in the field of healthcare in the context 

of COVID-19. 

Material and methods. A keyword search was performed in the databases of ScienceDirect Database, 

Google Scholar, SpringerLink, PubMed, as well as in the official websites of various governmental 

and non-governmental institutions. The search was conducted from June 1, 2021 to August 31, 2021. 

Results. The modern digital solutions and technological tools in the field of healthcare in the 

conditions of COVID-19 have been studied and analyzed. 

Conclusion. During a pandemic, digital technologies can mitigate or even solve many challenges, 

thus improving the delivery of healthcare. The current health situation in which the world currently 

finds itself favors the implementation of digital solutions with unprecedented speed and impact. Many 

of the solutions developed and executed during the health emergency can be consolidated in the future, 

contributing to the definition and adoption of new digital models of healthcare. 

Keywords: e-health, digital technologies, COVID-19, telemedicine. 
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2.  Kilova K. Attitudes towards the implementation of e-health in Bulgaria among medical specialists 

from the emergency medical care centers in the conditions of a pandemic. Knowledge – International 

Journal 2021; 48(3): 589-594. 

БГ Резюме 

Въведение. От март 2020 година здравните системи и органите на общественото здраве в 

България работят в условията на пандемията от COVID-19. Медицинските специалисти от 

центровете за спешна медицинска помощ са на първа линия в борбата със заразата. 

Внедряването на електронно здравеопазване в тези условия е повече от належащо. Целта на 

настоящето проучване е да се изследват нагласите на медицинските специалисти от центровете 

за спешна медицинска помощ към приложението на електронното здравеопазване в условията 

на пандемия.  

Материал и методи. Проведено е пряко, анонимно анкетно проучване сред 80 медицински 

лица (47 (58.8%) мъже и 33 (41.2%) жени), работещи в центровете за спешна медицинска 

помощ в гр. Смолян и областта. Средната възраст на респондентите е 52.18±5.38 години 

(Mean±SD). Проучването е проведено в периода 1 октомври 2020 – 31 декември 2020 г.  

Резултати. Повечето от нашите респонденти считат, че електронното здравеопазване 

включва електронно досие на пациента (n=75; 93.8%), консултация на пациент от разстояние 

(n=73; 91.3%) и издаване на електронно направление (n=72; 90.0%). Те споделят, че не са 

запознати с българското законодателство по отношение на електронното здравеопазване 

(n=56; 70.1%). Респондентите смятат, че благодарение на електронното здравеопазване ще се 

подобри работата на спешната помощ в България. Основен източник на актуална здравна 

информация за тях са специализираните медицински сайтове (n=56; 70.0%) и медицинската 

литература (n=55; 68.8%). Според нашите респондентите основните цели на системата на 

електронно здравеопазване в България трябва да са насочени към спестяване на средства, 

контрол на качеството, по-лесен достъп до здравни грижи, промоция на здравето, подобряване 

удовлетвореността на пациентите и развитие на други здравни услуги. 

Заключение. Извънредната ситуация в областта на общественото здраве, в която се намира 

светът в момента, показа ползите от внедряване на електронното здравеопазване във всички 

области на здравеопазването, в това число и в центровете за спешна медицинска помощ.  

Ключови думи: медицински специалисти, електронно здравеопазване, спешна медицинска 

помощ, пандемия 

EN Abstract 

Introduction. Since March 2020 the health systems and public health authorities in Bulgaria have 

been operating in the conditions of the COVID-19 pandemic. Medical specialists from emergency 

medical care centers are at the forefront of the fight against the infection. The introduction of e-health 

in these conditions is more urgent. The aim of the present study is to examine the attitudes of medical 

professionals from emergency medical care centers towards the application of e-health in the 

conditions of a pandemic. 

Material and methods. A direct anonymous survey was conducted among 80 medical specialists (47 

(58.8%) men and 33 (41.2%) women) working in the centers for emergency medical care in Smolyan 

and the district. The mean age of the respondents was 52.18±5.38 years (Mean±SD). The survey was 

conducted in the period 1 October 2020 - 31 December 2020. 
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Results. Most of our respondents believed that e-health included an electronic patient file (n=75; 

93.8%), a remote patient consultation (n=73; 91.3%) and an issuance of an electronic referral (n=72; 

90.0%). They shared that they were not familiar with the Bulgarian legislation regarding e-health 

(n=56; 70.1%). The respondents stated that thanks to e-health, the work of emergency care in Bulgaria 

would improve. The main sources of up-to-date health information for them were specialized medical 

sites (n=56; 70.0%) and medical literature (n=55; 68.8%). According to our respondents, the 

fundamental goals of the e-health system in Bulgaria should be aimed at saving money, quality 

control, easier access to health care, health promotion, improving patient satisfaction and developing 

other health services. 

Conclusion. The public emergency in which the world currently finds itself has shown the benefits 

of implementing e-health in all areas of health, including emergency medical care centers. 

Keywords: medical specialists, e-health, emergency medical care, pandemic 
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3.  Kilova K, Yankova D. Telenursing in a pandemic: A look into the present or in the future. 

Management and Education 2021; 17(5): 97-102. 

БГ Резюме 

Теленсестринството може да запълни празнината, създадена от настоящия недостиг на 

медицински сестри не само в България. В условията на пандемията от COVID-19 това е 

възможност пациентите да получат качествени сестрински грижи, без да са изложени на 

инфекцията. Целта на настоящото изследване е да проучи възможностите на телемедицината 

и телездравето за предоставяне на сестрински грижи в условията на пандемия.  

Материали и методи. Извършено е търсене в базите данни на Google Scholar, PubMed, Embase, 

Web of Science, както и в официалните уебсайтове на различни правителствени и 

неправителствени институции, разработчици на софтуер. Търсенето e проведено в периода 

януари - март 2021 г. по ключови думи „Теленсестра“ или „Теленсестра“ с „COVID-19“.  

Резултати. Направен е литературен обзор. Проучени и анализирани са различните аспекти на 

телесестринството – приложение, предимства, недостатъци и съществуващи ограничения, 

възможности в условията на пандемия.  

Заключение. Теленсестринството има огромен потенциал. Развитието на информационните и 

комуникационни технологии, недостигът на медицински сестри, COVID-19 и все по-

застаряващото и хронично болно население по света са предпоставка за прилагането му. Във 

времена на пандемия това е начин пациентите да останат у дома и да получават качествени 

здравни грижи. 

Ключови думи: телесестринство, телесестра, телездраве, пандемия, здравеопазване. 

EN Abstract 

Telenursing could fill the gap created by the current shortage of nurses not only in Bulgaria. In the 

conditions of the COVID-19 pandemic, this is an opportunity for patients to receive quality nursing 

care without being exposed to the infection. The aim of the present study is to examine the 

possibilities of telemedicine and telehealth in providing nursing care in a pandemic.  

Material and methods. A search was conducted in the databases of Google Scholar, PubMed, 

Embase, Web of Science, as well as in the official websites of various governmental and non-

governmental institutions, software developers. The search was conducted from January to March 

2021 by keywords “Telenursing” or “Telenurse” with “COVID-19”.  

Results. A literature review was made. The various aspects of telenursing – application, advantages, 

disadvantages and existing limitations, possibilities in the conditions of a pandemic – were considered 

and analyzed.  

Conclusion. Telenursing has huge potential. The development of information and communication 

technologies, the shortage of nurses, COVID-19 and the increasingly aging and chronically ill 

population around the world are a prerequisite for its application. In times of a pandemic, this is a way 

for patients to stay at home and receive quality health care. 

Key words: telenursing, telenurse, telehealth, pandemic, health care. 
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4.  Kilova K, Kutseva N. Telerehabilitation: The future of medicine in rehabilitation? Management and 

Education 2021; 17(5):103-112. 

БГ Резюме 

Развитието на информационните и комуникационни технологии ускори приложението им в 

различни области на здравеопазването, включително и в рехабилитацията. Във времена на 

пандемия телерехабилитацията позволява на пациентите да си взаимодействат отдалечено с 

доставчиците на здравни услуги не само за консултация, но и за провеждане на терапия.  

Целта на настоящето проучване е да се изследват и анализират възможностите за прилагане 

на телемедицината в рехабилитацията при различни заболявания.  

Материал и методи. Извършено е проучване в базите данни на PubMed, Google Scholar по 

ключови думи “Telerehabilitation” и“E-rehabilitation”.  

Резултати. Направен е литературен обзор. Проучени и анализирани са съществуващите 

приложения на телерехабилитацията при различни заболявания, съществуващите предимства 

и ограничения, включително и в условията на COVID-19.  

Заключение. Развитието на информационните и комуникационни технологии и на нови 

високотехнологични устройства в медицината води до увеличаване на възможностите от 

прилагането на телерехабилитация. Тя е бъдещето на медицината в рехабилитацията. С 

напредъка на технологиите ще става все по-широко приета и по-достъпна за пациенти и 

здравни специалисти. 

Ключови думи: телерехабилитация, телемедицина, рехабилитация, информационни и 

комуникационни технологии. 

EN Abstract 

The development of information and communication technologies has accelerated their application in 

various fields of healthcare, including rehabilitation. In times of a pandemic, telerehabilitation allows 

patients to interact remotely with healthcare providers not only for consultation but also for therapy. 

The aim of the present study is to examine and analyze the possibilities for the application of 

telemedicine in rehabilitation in various diseases.  

Material and methods. A study was conducted in the databases of PubMed, Google Scholar on the 

keywords “Telerehabilitation” and “E-rehabilitation”.  

Results. A literature review was made. The existing applications of telerehabilitation in various 

diseases, their advantages and limitations, including in the conditions of COVID-19, were studied and 

analyzed.  

Conclusion. The development of information and communication technologies and new high-tech 

devices in medicine leads to an increase in the possibilities of applying telerehabilitation. It is the 

future of medicine in rehabilitation. As technology advances, it will become more widely accepted 

and accessible to patients and healthcare professionals. 

Key words: telerehabilitation, telemedicine, rehabilitation, information and communication 

technologies 
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5.  Yaneva A, Bakova D, Kilova K. The impact of mobile applications on eating behavior during 

COVID-19. Management and Education 2021; 17(5): 7-10. 

БГ Резюме 

Пандемията от COVID-19 засегна различни аспекти на човешкото здраве, включително 

хранителните навици, количеството и качеството на храната, физическата активност и 

психичното здраве. Промените в хранителното поведение изискват специално внимание, тъй 

като това е ключов фактор за доброто здраве. Мобилните приложения играят важна роля в 

ежедневието и имат огромен потенциал да бъдат използвани за популяризиране и изграждане 

на здравословен начин на живот. Те могат да позволят на потребителите да повишат 

осведомеността, да дефинират и проследяват своите цели, свързани с храненето и физическата 

активност, да подобрят своя самоконтрол и т.н. Настоящата статия разглежда мобилните 

приложения за хранене и потенциала, който те предлагат, да оказват влияние върху 

хранителните навици в социална изолация поради пандемията от COVID-19. Разработването 

на мобилни приложения за насърчаване и подкрепа на навиците за здравословно хранене и 

физическа активност е ключов елемент в стратегията за преодоляване на ефектите, които 

пандемията от COVID-19 има върху здравето и хранителните навици на хората. Необходимо е 

по-нататъшно и задълбочено проучване на въздействието на мобилните приложения върху 

храненето и възможностите, които те предлагат, за промотиране на здравето и изграждане на 

здравословни хранителни навици. 

Ключови думи: хранителни навици, мобилни приложения, хранителна подкрепа, COVID-19 

EN Abstract 

The COVID-19 pandemic has affected various aspects of human health, including eating hab-its, the 

quantity, and quality of food, physical activity, and mental health. Eating behavior changes requires 

special attention as this is a key factor for good health. Mobile applications play an important role in 

everyday life and have a huge potential to be used to promote and build a healthy lifestyle. Mobile 

applications can allow users to raise awareness, define and track their goals related to nutrition and 

physical activity, improve their self-control, etc. This article discusses food and nutrition mobile apps 

and the potential that they offer to influence eating habits in social isolation due to the COVID-19 

pandemic. The development of mobile applications for the promotion and support of healthy nutrition 

and physical activity habits is a key element in the strategy to overcome the effects that the COVID-

19 pandemic has had on health and people's eating behavior. Further and in-depth study of the impact 

of mobile applications on nutrition and the opportunities they offer to promote health and build healthy 

eating habits is needed.  

Key words: eating habits, mobile apps, nutritional support, COVID-19 
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6.  Ntountoulaki Е, Mavrodieva R, Tenev A, Kilova K. Emotional intelligence – key to success and a 

powerful weapon in the manipulator’s hands. Management and Education 2021; 17(4): 69-73. 

БГ Резюме 

Може би емоционалната интелигентност е откритието на ХХ век, свързано с разбирането за 

неограничените възможности на човешкия мозък. Успехът в живота, бизнеса и нашите 

взаимоотношения е свързан не само с когнитивната интелигентност, но и с емоционалната 

такава. През последните години теорията за емоционалната интелигентност придобива широка 

популярност и предизвиква както силен интерес, така и противоречия. Целта на статията е да 

представи светлите и тъмните нюанси на емоционалната интелигентност и да подчертае 

необходимостта от развитие на човешкия потенциал в света на емоциите. 

Ключови думи: емоционална интелигентност, манипулатор 

EN Abstract 

Perhaps, emotional intelligence is the discovery of the twentieth century, related to under-standing the 

limitless opportunities of human brain. Success in life, business and our relationships is connected not 

only with cognitive intelligence, but also with emotional intelligence. During the recent years, the 

theory of emotional intelligence has gained widespread popularity and provoked both strong interest 

and contradictions. The purpose of the article is to present the light and dark shades of emotional 

intelligence and to emphasize the need to develop human potential in the world of emotions.  

Key words: emotional intelligence, manipulator 
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7.  Ganchev G, Kilova K. Mihaylova A. Potential of mobile applications in pharmacy in the context of 

the pandemic – a literature review. Scientific reports In: Conference Science and Youth, Plovdiv 2021; 

135-142. 

БГ Резюме 

Използването на информационни и комуникационни технологии във фармацията значително 

намалява разпространението на коронавирусната инфекция сред пациентите и фармацевтите. 

Въвеждането на множество мобилни приложения, насочени към предоставяне на 

фармацевтични грижи, допринася за ограничаване на заболяването. Целта на настоящия обзор 

е да проучи потенциала на информационните и комуникационните технологии, използвани във 

фармацията, в контекста на пандемията от COVID-19.  

Материали и методи. Извършено е търсене с помощта на ключови думи в базите данни на 

Scopus, Web of Science, Google Scholar, PubMed, официални правителствени сайтове и сайтове 

на софтуерни инженери.  

Резултати. Проведено е изследване за потенциала на мобилните технологии във фармацията в 

контекста на COVID-19 в различни страни. Анализирани са съществуващите предимства, 

недостатъци и ограничения относно тяхното използване.  

Заключение. Използването на телефармация е пример за добра практика в условията на 

пандемия, която се реализира чрез пускането на множество мобилни приложения, насочени 

към предоставяне на фармацевтична помощ на пациентите. 

Ключови думи: мобилни приложения, телефармация, фармацевтични грижи, фармацевт, 

пациенти 

EN Abstract 

The use of information and communication technologies in pharmacy significantly reduces the spread 

of the coronavirus infection among patients and pharmacists. The introduction of a multitude of 

mobile applications aimed at the delivery of pharmaceutical care has contributed to the limitation of 

the disease. The aim of the following review is to study the potential of information and 

communication technologies used in pharmacy in the context of the COVID-19 pandemic.  

Material and Methods. A search has been conducted using key words in the databases of Scopus, 

Web of Science, Google Scholar, PubMed, official government sites and sites of software engineers.  

Results. A research has been made on the potential of mobile technologies in pharmacy in the context 

of COVID-19 in different countries. An analysis of the existing advantages, disadvantages and 

limitations concerning their use has been made.  

Conclusion. The use of telepharmacy is an example of good practice in the conditions of the 

pandemic, which came into fruition through the release of a lot of mobile applications aimed at the 

delivery of pharmaceutical care to patients. 

Keywords: mobile applications, telepharmacy, pharmaceutical care, pharmacist, patients 
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8.  Pavlova V, Pavlov B, Vlahova A, Kilova K. Aesthetic Prosthetic Rehabilitation by Digital Smile 

Design. Scientific reports In: Conference Science and Youth, Plovdiv 2021; 290-294. 

БГ Резюме 

Въведение. Естетичното протетично лечение е част от рехабилитацията на дъвкателния 

апарат. Предварителното визуализиране на планирания краен резултат е началото на 

клиничния протокол. Подготвеният от лекуващия екип резултат, трябва да бъде одобрен от 

пациента. По класическите методи тази визуализация се прави чрез восъчен моделаж на 

гипсови модели. След това моделажа може да се прехвърли върху естествените зъби с материал 

за временни конструкции. С навлизането на дигиталните технологии всичко това може да се 

получи виртуално.  

Цел. Целта на това изследване е да се представи протокол за изработване на временни и 

постоянни неснемаеми протези чрез дигитално планиране и 3D принтиране или CAD/CAM 

технологии.  

Материали и методи. За целта са използвани интраорален скенер TRIOS и фотоапарат Canon. 

Софтуерът за планирането е TRIOS Smile Design. Този софтуер позволява планиране и 

визуализация на крайния резултат на протетичното лечение в естетичната зона. Това се прави 

чрез наслагване на двуизмерната фотоснимка на пациента и 3D интраоралните образи. 

Информацията за крайния резултат е изпратена в зъботехническа лаборатория. В 

лабораторията е изработен дигитален прогностичен моделаж и е принтиран модел. 

Планираните временни конструкции могат да се изработят чрез изрязване или принтиране. 

Резултати. Изработени са временни конструкции с висок естетичен ефект. 

Заключение. Дигиталното планиране на усмивката дава много възможности за естетични 

възстановявания. Виртуалното планиране и машинното изработване на временни конструкции 

спестява много време на екипа и пациента. 

Ключови думи. дигитално планиране на усмивката, 3D принтиране, CAD/CAM 

EN Abstract 

Introduction. Aesthetic prosthetic treatment is a part of the rehabilitation of the masticatory system. 

The visualization of the of the planned final result in advance is the beginning of the clinical protocol. 

The prepared prognostic result by the treatment team must be approved by the patient. Aim. The aim 

of the study is to present a protocol for making temporary and definite fixed prostheses by digital 

planning and 3D printing.  

Materials and methods. For the aim of this study TRIOS intraoral scanner and Canon camera were 

used. The software for planning was TRIOS Smile Design. This software allows planning and 

visualizing of the result of prosthetic treatment in the aesthetic zone. This was made by superimposing 

of 2D picture of the patient and 3D intraoral scans. The final result information was sent to the dental 

laboratory. In the lab a digital prognostic wax-up was made and printed on models. The planned 

temporaries could be made by milling or printing.  

Results. Classically, the final visualization is made by wax-up on plaster models. It could be followed 

by mock-up with temporary material on natural teeth. Entering the new digital technologies, all this 

can happen virtually. Highly aesthetic temporary and permanent restorations were made.  

Conclusion. Digital Smile Design gives many possibilities for aesthetic rehabilitation. The virtual 

planning and machine manufacturing of the temporaries saves much team and patient time. 

Keywords: Digital Smile Design, virtual planning, 3D printing, CAD/CAM 
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9.  Килова К. Приложенията за смартфони в помощ в борбата с COVID-19. Научни трудове на 

Съюз на учените в България – Пловдив, Серия Г. Медицина, фармация и дентална медицина 

2021; 26: 212-218. 

БГ Резюме 

Възможностите за диагностициране, скрининг, наблюдаване и проследяване на контактите на 

пациенти с COVID-19 с помощта на приложения за смартфони са важен инструмент за 

контролиране и ограничаване на инфекцията. Настоящото проучване има за цел да разгледа и 

анализира възможностите на приложенията за смартфони, използвани в борбата срещу 

COVID-19.  

Материал и методи: Извършено е търсене в базите данни на PubMed, Google Scholar, 

SpringerLink, ScienceDirect, както и в официалните сайтове на различни правителствени и 

неправителствени институции, разработчици на мобилни приложения.  

Резултати: Направен е преглед на приложенията за смартфони, използвани в борбата с 

COVID-19, в различни страни. Проучени и анализирани са техните функционалности, 

предимства, недостатъци и съществуващи ограничения.  

Заключение: Разработените приложения за смартфони предлагат решения и са от помощ в 

условията на COVID-19. Събирането и анализът на данни от тях е инструмент в подкрепа на 

здравните специалисти и властите с цел експертна оценка и предприемане на действия в 

областта на общественото здраве. 

Ключови думи: смартфони, приложения за смартфони, COVID-19, пандемия 

EN Abstract 

The opportunities to diagnose, screen, monitor, and track the contacts of COVID-19 patients using 

smartphone applications are an important tool for controlling and limiting the infection. The present 

study aims to review and analyze the capabilities of smartphone applications used in the fight against 

COVID-19.  

Material and methods: A search in the databases of PubMed, Google Scholar, SpringerLink, 

ScienceDirect was performed, as well as in the official websites of various governmental and non-

governmental institutions, developers of mobile applications.  

Results: An overview of the applications for smartphones used for COVID-19 in different countries 

has been made. Their functionalities, advantages, disadvantages and existing limitations have been 

studied and analyzed.  

Conclusion: The developed smartphone applications offer solutions and help in the conditions of 

COVID-19. The collection and analysis of data from them is a tool to support health professionals and 

authorities in order to expertly assess and take action in the field of public health. 

Keywords: smartphones, smartphone applications, COVID-19, pandemic 
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10.  Михайлова А, Килова К, Бакова Д. Значение на електронното здравеопазване за оптимизиране 

на фармацевтичната грижи. Научни трудове на Съюз на учените в България – Пловдив, Серия 

Г. Медицина, фармация и дентална медицина 2021; 26: 164-167. 

БГ Резюме 

Електронното здравеопазване е бързо развиваща се област, в която медицинската 

информатика, общественото здравеопазване, предоставянето на здравеопазване и услуги и 

информацията взаимодействат чрез използването на съвременни информационни и 

комуникационни технологии. 

Регулациите на ЕС приемат концепцията за цифрово здраве и грижи, която обхваща 

инструменти и услуги, използващи информационни и комуникационни технологии (ИКТ), с 

цел подобряване на превенцията, диагностиката, лечението, наблюдението и управлението на 

здравето и начина на живот. 

Електронизацията на здравеопазването като световна тенденция става все по-важна и в 

България. До момента у нас са дигитализирани отделни дейности и услуги и са изградени 

локални регистри и бази данни, но липсва цялостно софтуерно решение и единна 

информационна система, която да обслужва електронното управление на здравния сектор. 

Дигитализацията на здравеопазването у нас ще допринесе за предоставянето на 

систематизирана и обобщена медицинска информация на гражданите и медицинските 

специалисти, която е важна в процеса на диагностика, определяне на терапевтичен план, 

предписване на дигитална рецепта, предоставяне на лечение, рехабилитация и медицинска 

помощ и спасяване на човешки животи. 

Ключови думи: електронно здравеопазване, електронна рецепта, електронно досие, 

фармацевтични грижи 

EN Abstract 

E-health is a rapidly developing field in which medical informatics, public health, the provision of 

health and services and information interact through the use of modern information and 

communication technologies. 

EU documents adopt the concept of digital health and care, which covers tools and services using 

information and communication technologies (ICT), in order to improve prevention, diagnosis, 

treatment, monitoring and management of health and lifestyle. 

The electronization of healthcare, as a global trend, is becoming increasingly important in Bulgaria as 

well. So far in our country some separate activities and services have been digitalized and local 

registers and databases have been built, but there is no complete software solution and a unified 

information system to serve the electronic management of the health sector. 

The digitalization of healthcare in our country will contribute to providing citizens and medical 

professionals with systematized and summarized medical information, which is important in the 

process of diagnosis, determination of therapeutic plan, prescribing digital prescription, providing 

treatment, rehabilitation and medical care and saving lives. 

Keywords: E-health, e-prescription, e-file, pharmaceutical care 
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11.  Килова К. Атанасова Е. Участието на медицинската сестра при обгрижването на възрастни, 

заболели от COVID-19. Научни трудове на Съюз на учените в България – Пловдив, Серия Г. 

Медицина, фармация и дентална медицина 2021; 26: 39-42. 

БГ Резюме 

Поради глобалното разпространение на COVID-19 медицинските сестри откликнаха на 

призива да се грижат за засегнатите от коронавируса и да помогнат за предотвратяване на по-

нататъшното разширяване на смъртоносната болест. Създаването на ясни насоки за грижи 

може да им помогне да предложат по-добра защита за пациентите със SARS-CoV-2 и да 

подобрят състоянието им. Целта на настоящата статия е да се проучи и анализира участието 

на медицинската сестра в грижите за възрастни с COVID-19.  

Материали и методи: Проведено е проучване с използване на ключови думи и словосъчетания 

в базите данни PubMed и Google Scholar, както и в официалните сайтове на различни 

правителствени и неправителствени институции.  

Резултати: Участието на медицинската сестра в грижите за възрастни хора с COVID-19 е 

проучено и анализирано. Разгледани са възможностите на новите технологии по отношение на 

сестринските грижи в опит за ограничаване на инфекцията.  

Заключение: Медицинските сестри са ценен ресурс за разпознаване на клиничните прояви на 

заболяването от COVID-19, прогностичните фактори, нуждите на пациентите и добрите 

практики за грижа за възрастни пациенти. 

Ключови думи: медицинска сестра, възрастни хора, COVID-19, коронавирус, здравеопазване 

EN Abstract 

Following the global outbreak of COVID-19, nurses responded to the call to care for those affected 

by the coronavirus and to help prevent the further spread of the deadly disease. Creating clear 

guidelines for care can help them offer better protection for SARS-CoV-2 patients and improve their 

condition. The aim of this article is to study and analyze the involvement of the nurse in the care of 

adults with COVID-19.  

Materials and methods: A survey was conducted using keywords and word combinations in the 

PubMed and Google Scholar databases, as well as on the official websites of various governmental 

and non-governmental institutions.  

Results: The participation of the nurse in the care of adults with COVID-19 was studied and analyzed. 

The possibilities of the new technologies concerning nursing care in an attempt to limit the infection 

were examined.  

Conclusion: Nurses are a valuable resource for recognizing the clinical manifestations of COVID-19 

disease, prognostic factors, patient needs, and good care practices for adult patients. 

Key words: nurse, adults, COVID-19, coronavirus, health care 
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12.  Килова К. Янкова Д. Ролята на медицинската сестра по време на пандемията от COVID-19. 

Научни трудове на Съюз на учените в България – Пловдив, Серия Г. Медицина, фармация и 

дентална медицина 2021; 26: 34-38. 

БГ Резюме 

Медицинските сестри работят усилено, за да открият случаи на COVID-19, да спасят животи 

или да утешат преди смъртта. Целта на настоящата статия е да проучи ролята на медицинската 

сестра по време на пандемията от COVID-19.  

Материали и методи: Проведено е проучване чрез ключови думи и фрази в базите данни на 

PubMed и Google Scholar, както и в официалните сайтове на различни правителствени и 

неправителствени институции.  

Резултати: Този обзор изследва и анализира ролята на медицинската сестра в различни страни 

в контекста на пандемията от COVID-19. Проблемите, пред които се сблъскват медицинските 

сестри в условията на COVID-19 като безсъние, тревожност, депресия, както и влиянието на 

психосоциалните фактори върху тях са проучени и изследвани.  

Заключение: Медицинските сестри са в челните редици в борбата срещу COVID-19. Ролята 

им в здравната система е важна не само във времена на пандемия. Депресията и тревожността 

сред тях са много сериозен проблем, който трябва да бъде разгледан. 

Ключови думи: медицинска сестра, COVID-19, коронавирус, SARS-CoV-2, телесестринство 

EN Abstract 

Nurses work hard to detect cases of COVID-19, save lives or comfort before death. The aim of this 

article is to study the role of the nurse during the COVID-19 pandemic.  

Materials and methods: A survey was conducted through keywords and phrases on the databases of 

PubMed and Google Scholar, as well as on the official websites of various governmental and non-

governmental institutions.  

Results: This review explores and analyzes the role of the nurse in different countries in the context 

of the COVID-19 pandemic. The problems faced by nurses in the conditions of COVID-19 such as 

insomnia, anxiety, depression, as well as the influence of psychosocial factors on them have been 

studied and examined.  

Conclusion: Nurses are at the forefront of the fight against COVID-19. Their role in the healthcare 

system is significant not only in times of pandemic. Depression and anxiety among them are a very 

serious problem that needs to be addressed. 

Key words: nurse, COVID-19, coronavirus, SARS-CoV-2, telenursing 
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13.  Kilova K. The quality of the University education in Bulgaria in the case of competition and 

dynamicly developing educational system. Research Highlights in Education and Science  2020; 40-

52. 

БГ Резюме 

В бързо променящата се реалност на съвременния свят се появява нова концепция за 

образование, която определя нови образователни цели и политики. Концептуално ново е 

разбирането за образованието като фактор на социалното и културно сближаване и като 

икономически потенциал. Това разбиране произтича от стратегическата цел на Европейския 

съюз, която дефинира образованието като най-конкурентоспособната и динамично развиваща 

се област, базирана на знанието. Лисабонската стратегия конкретизира тази цел чрез 

подобряване на качеството и ефективността на образованието, осигуряване на универсален 

достъп и отваряне на образователните системи към света. Дакарската рамка за действие 

идентифицира образованието като ориентиран към практиката процес през целия живот и 

свързва неговата ефективност с качествата, които се формират в образования индивид. Със 

стратегията „Образование за всички“ (EFA) тази рамка поставя основния акцент върху 

достъпността и проектира отварянето на образователните системи към различни когнитивни 

нужди и „потребители“ на знанието. В тази перспектива сериозно се поставя въпросът за 

необходимостта от изучаване или разработване на нова система за оценка на качеството на 

знанието, която е пряка функция от качеството на учебния процес. Оценяването и 

управлението на качеството на образованието в университетските учебни заведения са в 

центъра на сложни педагогически и административно-управленски процеси, чието успешно 

осъществяване отговаря на фундаменталните интереси на обществото и държавата. 

Ключови думи: Университетско образование, Качество, Учебен процес 

EN Abstract 

A new concept of education emerges in the rapidly changing reality of the modern world, defining 

new educational goals and policies. Conceptually new is the understanding of education as a factor of 

social and cultural cohesion and as an economic potential. This understanding derives from the 

strategic objective of the European Union, which defines education as the most competitive and 

dynamically developing knowledge-based area. The Lisbon Strategy concretizes this goal by 

improving the quality and efficiency of education, ensuring universal access and opening up education 

systems to the world. The Dakar Framework for Action identifies education as a practice-oriented 

lifelong process and links its effectiveness to the qualities that form in the educated individual. With 

the Education for All (EFA) strategy this framework puts the main emphasis on accessibility and 

projects the opening of education systems to a variety of cognitive needs and „users“ of knowledge. 

In this perspective the question of the need to study or develop a new system for assessing the quality 

of knowledge, which is a direct function of the quality of the learning process, is seriously raised. The 

assessment and the management of the quality of education at university education institutions are the 

focus of complex pedagogical and administrative-managerial processes, the successful 

implementation of which meets the fundamental interests of the society and the state.   

Keywords: University education, Quality, Learning process 
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14.  Kirkova A, Dimcheva T, Hambarova I, Manev H, Peychev Z, Yaneva A, Kilova K, Mateva N. 

Application of internet and health computer technologies in support of public health in the crisis 

COVID-19. Knowledge – International Journal 2020; 43(4): 893-899. 

БГ Резюме 

От началото на 2020 година светът живее в условия на пандемия, причинена от новата болест 

COVID-19. В тази необичайна ситуация технологиите оказаха най-голямо позитивно влияние 

хората да продължат да работят, учат и да не прекъсват контактите помежду си. Кризисната 

ситуация оказва сериозен натиск върху здравеопазните системи да се справят с нарастващия 

брой болни, с превенцията на заболяването, с управлението на процесите и вземането на 

информирани решения. Изграждането на електронно здравеопазване е в ход, на различен етап 

на развитие в отделните държави и внедряването му очевидно се ускорява в създалата се 

обстановка. Целта на това изследване е да се проучи кои технологии имат приложение в 

овладяването на пандемията, в кои аспекти на медицината и общественото здраве могат да 

бъдат ефективни и да представи някои достъпни технологии и приложения, които се появиха 

и набраха популярност от началото на епидемичната обстановка.  

Методология: Проучени са литературни източници: статии в реферирани списания и 

публикации в медиите. Критично са анализирани различни съобщения и е направено 

обобщение на използваните технологии за е-здраве.  

Резултати: Търсенето на технологични решения започва с началото на пандемията. 

Организират се хакатони от световни организации, престижни научноизследователски 

институти и университети. Водещи компании започват мащабни проекти за намиране на 

начини за най-добро смекчаване на негативните последици от пандемията на COVID-19. В 

България мрежовите и компютърните технологии също се разпознават като полезени 

инструменти, които имат потенциала ефективно да решат частично и напълно нововъзникнали 

проблеми и трудности. Български IT компании от началото на пандемията разработват 

приложения, насочени към информационно осигуряване за справяне с кризата. Това са 

приложения за прогнозно моделиране на разпространението на вируса и надеждна връзка 

между българските граждани и държавните здравни заведения и приложения за електронни 

здравни записи. Стартира изграждането на Националната здравна информационна система, 

като амбициите на Министерство на здравеопазването са в началото на 2021 да имаме елементи 

на електронно здравеопазване, а електронната система да е готова до 2022 Изкуственият 

интелект, технология в зората на своето развитие, също участва в борбата с COVID-19. 

Разработването на апликации с изкуствен интелект поражда и етично-морални въпроси, които 

трябва да бъдат адресирани, за да се гарантират правата на гражданите.  

Изводи: Анализът на използването на интернет и компютърни технологии по време на 

пандемията COVID-19 показва, че те намират приложение в различни аспекти на 

здравеопазването. Технологиите могат да заема своето достойно място в усилията на хората да 

победят коронавируса след внимателни анализи не само на здравните и медицинските ползи, а 

и на обществено-социалния ефект от тях.  

Keywords: COVID-19, технологии, e-здраве 

EN Abstract 

Since the beginning of 2020, the world has been living in a pandemic caused by the new COVID-19 

disease. In this unusual situation, technology has the greatest positive impact on people continuing to 

work, study and keep in touch. The crisis is putting serious pressure on health systems to cope with 

the growing number of patients, disease prevention, process management and informed decision-

making. The construction of e-health is underway, at different stages of development in different 
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countries and its implementation is clearly accelerating in the current situation. The aim of this study 

was to examine which technologies are applicable in pandemic management, in which aspects of 

medicine and public health can be effective and to present some available technologies and 

applications that have emerged and gained popularity since the beginning of the epidemic.  

Methods: Literature have been studied: articles in peer-reviewed journals and publications in the 

media. Various reports have been critically analyzed and a summary of the e-health technologies used 

has been made.  

Results: The search for technological solutions begins with the beginning of the pandemic. 

Hackathons from world organizations, prestigious research institutes and universities are organized. 

Leading companies are embarking on large-scale projects to find ways to best mitigate the negative 

effects of the COVID-19 pandemic. In Bulgaria, network and computer technologies are also 

recognized as useful tools that have the potential to effectively solve partially or completely emerging 

problems. Since the beginning of the pandemic, Bulgarian IT companies have been developing 

applications aimed at providing information to deal with the crisis. These are applications for 

predictive modeling of the spread of the virus and a reliable connection between Bulgarian citizens 

and public health institutions and applications for electronic health records. The construction of the 

National Health Information System has started, as the ambitions of the Ministry of Health are to have 

elements of e-health in the beginning of 2021, and the electronic system to be ready by 2022. Artificial 

intelligence, technology at the dawn of its development, also participates in the fight against COVID-

19. The development of applications with artificial intelligence also raises ethical and moral issues 

that must be addressed in order to guarantee the rights of citizens.  

Conclusion: The analysis of the use of Internet and computer technologies during the COVID-19 

pandemic shows that they are used in various aspects of healthcare. Technology can take its rightful 

place in people's efforts to defeat the coronavirus after careful analyses not only of the health and 

medical benefits, but also the social impact of them.  

Keywords: COVID-19, technologies, e-health 
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15.  Kilova K. Telenursing – a possibility in a pandemic. Knowledge – International Journal 2020; 43(4): 

723-728. 

БГ Резюме 

Включването на съвременни технологични ресурси промени динамиката в сестринските 

грижи. То е насочено към подобряване на качеството и достъпността на грижите за пациентите, 

особено на хронично болните и живеещите в отдалечени и слабо населени райони. Целта на 

настоящото проучване е да се изследват възможностите на телесестринството в условията на 

настоящата пандемия от COVID-19.  

Материал и методи. Осъществено е търсене в базите данни на ScienceDirect Database, Google 

Scholar, SpringerLink, PubMed, както и в официални сайтове на различни правителствени и 

неправителствени институции. Търсенето беше проведено от 1 октомври 2020 г. до 20 ноември 

2020 г. по ключови думи „Telenursing“ или „Telenurse“ и „Coronavirus“ или „COVID-19“.  

Резултати. Направен е литературен обзор, в който са разгледани и анализирани различните 

положителни аспекти на телесестринството като оказване на домашни грижи, извършване на 

телефонни консултации, телефонен триаж, на грижа за психично здраве на пациентите. 

Разгледани са и ползите в контекста на пандемията от COVID-19. Наред с това са проучени и 

съществуващите ограничения пред телесестринството като множество правни, етични и 

регулаторни пречки.  

Заключение. Телесестринството е развиваща се област и с появата на нови технологии, 

обхватът на практиката на медицинските сестри се разширява. Това е възможност да се 

запълни празнината, създадена от настоящия недостиг на медицински сестри. Във времена на 

пандемия, телесестринството е начин пациентите с леки симптоми на COVID-19, тези с 

хронични заболявания и възрастните да останат по домовете си и да получат качествени 

здравни грижи.  

Ключови думи: телесестринство, телесестра, телездраве, COVID-19, здравни грижи. 

EN Abstract 

 The inclusion of modern technological resources has changed the dynamics of nursing care. It seeks 

to improve the quality and accessibility of patient care, especially for the chronically ill and those 

living in remote and sparsely populated areas. The aim of the present study is to explore the 

possibilities of telenursing in the context of the current COVID-19 pandemic.  

Material and methods. A search was conducted in the databases of ScienceDirect Database, Google 

Scholar, SpringerLink, PubMed, as well as in the official websites of various governmental and non-

governmental institutions. The search was conducted from 1 October 2020 to 20 November 2020 on 

the keywords 'Telenursing' or 'Telenurse' and 'Coronavirus' or 'COVID-19'.  

Results. A literature review was made, in which the various positive aspects of telemedicine were 

considered and analyzed, such as home care, telephone consultations, telephone triage, and mental 

health care for patients. The benefits in the context of the COVID-19 pandemic are also discussed. In 

addition, existing restrictions on telenursing as a number of legal, ethical and regulatory barriers have 

been explored.  

Conclusion. Telenursing is a developing field and with the advent of new technologies, the scope of 

nurses' practice is expanding. This is an opportunity to fill the gap created by the current shortage of 

nurses. In times of pandemic, telenursing is a way for patients with mild symptoms of COVID-19, 

those with chronic illnesses, and the elderly to stay at home and receive quality health care.  

Keywords: telenursing, telenurse, telehealth, COVID-19, coronavirus, health care. 
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16.  Kilova K. Pilot study among pharmacists for the application of telepharmacy in Bulgaria. Knowledge 

– International Journal 2020; 43(4): 859-864. 

БГ Резюме 

Въведение. Приложението на информационните и комуникационни технологии във 

фармацията отваря нови перспективи в предоставянето на фармацевтични услуги и допринася 

за ограничаване на проблема с намалена наличност на фармацевти и аптеки. 

Целта на настоящата статия е да се проучат възможностите и нагласите за предлагане на 

телефармацевтични услуги сред фармацевтите в България.  

Материал и методи. Проведено е анонимно и доброволно онлайн анкетно проучване в 

периода декември 2019 г. – февруари 2020 г. В него се включиха 101 фармацевти.  

Статистическата обработка на данните е извършена с помощта на софтуерен продукт SPSS 

v.17. За ниво на значимост на нулевата хипотеза бе прието p<0.05 при 95% интервал на 

доверителност.  

Резултати. Над 90% от респондентите използват ежедневно интернет. В по-голямата си част 

заявяват, че са запознати със съдържанието на лекарствените листовки на лекарствения 

продукт преди предлагането му за употреба. Те са недоверчиви към продаваните в интернет 

(извън онлйн аптеки и дрогерии) хранителни добавки. Само 46,5% от тях биха предоставяли 

фармацевтични продукти онлайн. Почти 2/3 заявяват, че биха предлагали онлайн „козметични 

продукти“, следвани от „санитарно-хигиенни средства“. В същото време предлагането и 

продажбата на „лекарствени продукти без лекарско предписание“ биха предлагали само 42.8% 

от анкетираните, а от „лекарствени продукти по лекарско предписание“ едва 25.7%. Повечето 

от 2/3 от анкетираните заявяват, че биха консултирали пациент за предписана терапия от 

разстояние. Не малка част от тях считат, че въвеждането на електронна рецепта ще намали 

грешките при изписване на лекарства (n=54; 53.5%). 

Заключение. Прилагането на телефармацията в България се приема добре от фармацевтите. 

Тя е решение на проблема с недостига на фармацевти и аптеки, особено в малките и отдалечени 

населени места. Трябва да се насочат усилия към развитието на електронното здравеопазване 

в България, а именно към внедряването на електронните здравни информационни системи във 

фармацията и свързаните с тях електронно медицинско досие и електронна рецепта. 

Ключови думи: телефармация, онлайн аптеки, фармацевти, фармацевтични услуги. 

EN Abstract 

The application of information and communication technologies in pharmacy opens new perspectives 

in the provision of pharmaceutical services and contributes to limiting the problem with reduced 

availability of pharmacists and pharmacies. The aim of this article is to study the opportunities and 

attitudes towards offering telepharmaceutical services among pharmacists in Bulgaria.  

Material and methods. An anonymous and voluntary online survey was conducted in the period 

December 2019 – February 2020. It involved 101 pharmacists. Statistical data processing was 

performed using the software product SPSS v.17. The significance level of the null hypothesis was 

assumed to be p <0.05 with a 95% confidence interval.  

Results. Over 90% of the respondents use the Internet on a daily basis. For the most part, they state 

that they are familiar with the contents of the medicinal product leaflets before they are offered for 

use. They are distrustful of food supplements sold on the Internet (outside online pharmacies and 

drugstores). Only 46.5% of them would provide pharmaceutical products online. Almost two-thirds 

claim they would offer “cosmetics” online, followed by “sanitary and hygienic means”. At the same 

time, the supply and sale of “non-prescription medicinal products” would be offered by only 42.8% 
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of the respondents, and of “prescription medicinal products” only 25.7%. More than two-thirds of the 

respondents state that they would consult a patient for prescribed distance therapy. Many of them 

believe that the introduction of an electronic prescription would reduce errors in prescribing medicinal 

products (n=54; 53.5%).  

Conclusion. The use of telepharmacy in Bulgaria is well received by pharmacists. It is a solution to 

the problem with the shortage of pharmacists and pharmacies, especially in small and remote 

settlements. Efforts should be made to develop e-health in Bulgaria, namely the implementation of 

electronic health information systems in pharmacy and related electronic medical records and 

electronic prescriptions. 

Keywords: telepharmacy, online pharmacy, pharmacist, pharmaceutical care. 
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17.  Kilova K, Bakova D, Yaneva A, Mihaylova V. Attitudes towards the use of mobile health applications 

in Bulgaria. Proceedings of CBU in Medicine and Pharmacy 2020; 1:53-60. 

БГ Резюме 

Въведение: Нарастващото използване на мобилни телефони предлага възможност за 

подобряване на качеството на здравните услуги, осигуряване на достъп до системите за 

здравеопазване за по-голяма част от население и подкрепа на пациентите при ефективно 

управление на тяхното здраве/хронични състояния. 

Основна цел: Основният фокус на настоящото проучване е да се изследват различните нагласи 

към използването на mHealth в България и да се прегледа широкото използване на мобилни 

здравни приложения за наблюдение, превенция и ограничаване на различни социално значими 

заболявания, включително популяризиране на здравословен начин на живот. 

Материал и методи: Проведено е онлайн проучване в периода между юли 2019 г. и февруари 

2020 г. От интервюираните 976 души 591 (60,6%) са жени и 385 (39,4%) са мъже. Средната 

възраст на респондентите е 43,25 ± 0,755. Изготвен е уникален въпросник за събиране на 

информация относно използването на мобилни здравни приложения. Статистическите анализи 

са извършени с помощта на IBM SPSS Statistics, версия 23. За графичното представяне на 

резултатите е използван MS Excel 2016. 

Резултати: 89% от участниците притежават мобилен телефон, като приблизително 84% от тях 

използват приложения за mHealth. Освен това резултатите показват значителна статистическа 

разлика в нагласите на респондентите по отношение на техния пол, като отклонението е в полза 

на респондентите жени. Освен това констатациите разкриват друга статистическа разлика въз 

основа на тяхната възраст и ниво на образование. Освен това огромно мнозинство твърдят, че 

обикновено използват този тип приложения за наблюдение на кръвно налягане или пулс. 

Заключение: Резултатът от проучването е, че значителен брой респонденти вече използват 

или са склонни да използват смартфони и различни приложения, включително здравни. 

Очакваме резултатите от това проучване да докажат важността на мобилните здравни 

приложения, които трябва да се разработват в България. Това е от решаващо значение за 

пациентите, тъй като тази технология има потенциала да открие няколко нови възможности за 

лечение и наблюдение на различни социално значими заболявания. 

Ключови думи: mHealth, мобилни здравни приложения, телемедицина. 

EN Abstract 

Background: The increasing use of mobile phones has offered an opportunity to improve the quality 

of health services, secure the accessibility of healthcare systems for a larger population and support 

patients in effective management of their health/chronic conditions. 

Main goal: The primary focus of the study in hand is to explore the different attitudes towards the 

use of mHealth in Bulgaria and to examine the extensive use of mobile health applications for the 

supervision, prevention, and containment of various socially relevant diseases, including the 

promotion of healthy lifestyles. 

Materials and methods: An online survey was conducted in the period between July 2019 and 

February 2020. Amongst the 976 people that were interviewed, 591 (60.6%) were females and 385 

(39.4%) were males. The mean age of the respondents was 43.25 ± 0.755. A unique questionnaire was 

prepared for the collection of information regarding the usage of mobile health applications. Statistical 

analyses were carried out with the help of IBM SPSS Statistics, version 23. MS Excel 2016 was used 

for the graphical representation of the results.  
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Results: 89% of the participants possessed a mobile phone and an approximate 84% of them used 

mHealth applications. Besides this, the results suggested a considerable statistical difference in the 

respondents’ attitudes, in terms of their gender, where the deviation was in favour of female 

respondents. Additionally, findings revealed another statistical difference on the basis of their age and 

level of education. Furthermore, a huge majority claimed that they generally used these types of 

applications for monitoring their blood pressure or pulse.  

Conclusion: The outcome of the study was that a significant number of respondents were already 

using or tended to use smartphones and various applications, including health ones. We expect that 

the results of this study will provide evidence of the essentiality of mobile health applications to be 

developed in Bulgaria. This is crucial for patients as this technology has the potential to open up 

several new possibilities for treatments and observations of diverse socially significant diseases.   

Keywords: mHealth, mobile health applications, telemedicine. 
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18.  Килова К. Проучване на нагласите за предлагане и използване на телефармацевтични услуги 

сред медицинските специалисти в България. Здравна политика и мениджмънт 2020; 20 

(извънреден брой):107-112. 

БГ Резюме 

Прилагането на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) във фармацията и 

здравеопазването отваря нови перспективи в предоставянето на здравни услуги и допринася за 

ограничаване на проблема с намалена наличност на здравни специалисти. 

Целта на настоящата статия е да се проучат възможностите за предлагане и използване на 

телефармацевтични услуги сред медицинските специалисти в България.  

Материал и методи. Проведено е анонимно и доброволно онлайн анкетно проучване в 

периода от декември 2019 г. до февруари 2020 г. В него се включиха 285 медицински 

специалисти.  

Резултати. Над 90% от респондентите заявяват, че използват интернет за търсене на здравна 

информация. Те биха закупили фармацевтични продукти от онлайн аптеки, чиито сайтове са 

одобрени и лицензирани от изпълнителната агенция по лекарствата. Липсата на правно 

регулиране в онлайн продажбата на лекарства изписани с рецепта е причина за колебливи и 

негативни отговори. Добре се възприема идеята за предоставянето на телефармацевтични 

услуги от разстояние като консултация с фармацевт или използване на мобилно приложение 

за мониторинг на лекарствена терапия. 

Заключение. Прилагането на телефармацията в България се приема добре от медицинските 

специалисти. Тя представлява решение на проблема с недостига на фармацевти и аптеки, 

особено в малките и отдалечени населени места.  

Ключови думи: здравни специалисти, телефармация, онлайн аптеки, фармацевти, 

телефармацевтични услуги 

EN Abstract 

The application of information and communication technologies (ICT) in pharmacy and healthcare 

opens new perspectives in the provision of health services and contributes to limiting the problem of 

reduced availability of health professionals. 

The aim of this article is to explore the possibilities for offering and using telepharmaceutical services 

among the medical professionals in Bulgaria. 

Material and methods. An anonymous and voluntary online survey was conducted from December 

2019 to February 2020. It involved 285 medical professionals. 

Results. Over 90% of the respondents claim they use the Internet to search for health information. 

They would buy pharmaceutical products from online pharmacies whose sites are approved and 

licensed by the drug executive agency. The lack of legal regulation in the online sale of prescription 

drugs is the reason for hesitant and negative responses. The idea of providing telepharmaceutical 

services at a distance, such as consulting a pharmacist or using a mobile application to monitor drug 

therapy, is well received. 

Conclusion. The application of telepharmacy in Bulgaria is well received by medical professionals. 

It is a solution to the problem of shortage of pharmacists and pharmacies, especially in small and 

remote settlements. 

Keywords: health professionals, telepharmacy, online pharmacies, pharmacists, telepharmaceutical 

services 
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19.  Килова К, Янева А, Матева Н. Мобилни приложения за пандемията от COVID-19: Преглед. 

Здравна политика и мениджмънт 2020; 20 (извънреден брой): 82-92. 

БГ Резюме 

Въведение: Пандемията от COVID-19 постави безпрецедентни предизвикателства пред 

правителствата и обществата по целия свят. И днес учени, здравни експерти и софтуерни 

разработчици продължават да търсят решения в мобилните технологии, които да подпомогнат 

борбата за ограничаване на пандемията от COVID-19. Възможностите за диагностициране, 

скрининг, мониторинг, проследяване на контактните на болни от COVID-19 с помощта на 

мобилни приложения е важен инструмент при контрол на инфекцията. Настоящото изследване 

има за цел да направи преглед и анализ на използваните мобилните приложения, използвани в 

борбата с COVID-19, техните предимства, недостатъци и съществуващи ограничения. 

Материал и методи: Осъществено е търсене в базите данни на ScienceDirect Database, Google 

Scholar, SpringerLink, PubMed, както и в официални сайтове на различни правителствени и 

неправителствени институции, разработчици на мобилни приложения. 

Резултати: Направен е обзор на разработените мобилни приложения за COVID-19 в различни 

страни. Проучени и анализирани са техните функционалности, предимства, недостатъци и 

съществуващи ограничения.  

Заключение: Разработени са редица приложения за мобилни телефони, предлагащи решения 

и помощ в условията на COVID-19. Събирането и анализ на голямо количество данни от 

мобилни телефони, представлява инструмент за подпомагане на здравните специалисти и 

власти при вземане на експертни решения и предприемане на действията в областта на 

общественото здраве по време на пандемията COVID-19.  

Ключови думи: мобилни приложения, мобилни телефони, COVID-19 

EN Abstract 

Introduction: The COVID-19 pandemic has posed unprecedented challenges to governments and 

societies around the world. Even today, scientists, health experts and software developers continue to 

look for solutions in mobile technology to help fight the COVID-19 pandemic. The possibilities to 

diagnose, screen, monitor, and track the contacts of COVID-19 patients using mobile applications is 

an important tool in infection control. The present study aims to review and analyze the mobile 

applications used in the fight against COVID-19, their advantages, disadvantages and existing 

limitations. 

Material and methods: A search was performed in the databases of ScienceDirect Database, Google 

Scholar, SpringerLink, PubMed, as well as in the official websites of various governmental and non-

governmental institutions, developers of mobile applications and others. 

Results: An overview of the developed mobile applications for COVID-19 in different countries is 

made. Their functionalities, advantages, disadvantages and existing limitations have been studied and 

analyzed. 

Conclusion: A number of mobile phone applications have been developed offering solutions and 

assistance in the context of COVID-19. The collection and analysis of large amounts of data from 

mobile phones is a tool which can assist health professionals and authorities in making expert 

decisions and taking action in the field of public health during the COVID-19 pandemic. 

Keywords: mobile applications, mobile phones, COVID-19 
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20.  Янева А, Матева Н, Килова К. Приложение на сериозните игри в съвременното образование. 

Здравна политика и мениджмънт. 2020; 20 (извънреден брой):113-115. 

БГ Резюме 

Масовата дигитализация значително променя културата на преподаване и учене през 

последните години. От една страна възможностите на цифровите образователни ресурси се 

увеличават, а от друга става все по-сложно e да се избере правилната форма на разпространение 

на учебното съдържание за обучаващите се. В настоящата статия са разгледани възможностите 

за приложение на сериозните игри в съвременното образованиe. Сериозните игри имат 

огромни възможности за приложение във всички области, в които трябва да се предават 

информация, знания и умения и могат да поддържат различни видове обучение по-добре от 

лекции, видеоклипове или книги. Освен това те са подходящи за всички възрасти и могат да се 

използват в различни образователни институции. Това насочва вниманието на специалистите 

към по-задълбочено изследване потенциала на сериозните игри, за да се установи 

възможността за тяхното утвърждаване като ефективен инструмент за предаване на знания в 

контекста на съвременното образование. 

Ключови думи: сериозни игри, образование, обучение, дигитализация 

EN Abstract 

In recent years mass digitalization has dramatically changed the culture of teaching and learning. On 

the one hand, the opportunities for digital educational resources are increasing, and on the other hand, 

it is becoming increasingly difficult to choose the right form of dissemination of educational content. 

Many studies of gamifying education have proven their great advantages in terms of increasing 

concentration and motivation; building professional competencies; developing of organizational and 

problem-solving skills, etc. This article discusses the possibilities of serious games application in 

modern education and training. Serious games have great potential for application in all areas where 

information, knowledge, and skills need to be transmitted and can support different types of learning 

better than lectures, videos, or books. Besides, they are suitable for all ages and can be used in various 

educational institutions. All the advantages of this technology drew the attention of specialists to a 

more in-depth study of the potential of serious games to establish the possibility as an effective tool 

for knowledge transfer in the context of modern education and training. 

Keywords: serious games, education, training, digitalization 
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21.  Kilova K, Uzunova S. The opinion of health professionals about telemedicine in Bulgaria. Scientific 

Works of the Union of Scientists in Bulgaria - Plovdiv. Series G. Medicine, Pharmacy and Dental 

Medicine 2020; 25: 204-209. 

БГ Резюме 

Развитието на информационните и комуникационните технологии играят важна роля в 

трансформацията на здравеопазването. Във времена на глобални извънредни ситуации като 

COVID-19 телемедицината може да осигури висококачествена услуга, която да увеличи 

достъпа до качествени здравни грижи. Основната цел на това изследване е да проучи нагласите 

на медицинските специалисти към прилагането на дистанционни медицински услуги в 

България. Материал и методи. Анкетирани са 92 медицински специалисти. Използвани са 

собствени инструменти – въпросник, съдържащ въпроси, свързани с мнението на здравните 

специалисти относно възможностите за предлагане на телемедицински услуги. 

Статистическата обработка на данните е извършена с помощта на софтуерния продукт SPSS 

v.17. Резултати. По-голямата част от анкетираните са положително настроени към 

предлагането на телемедицински услуги (71,7%). Приблизително половината от анкетираните 

(45,6%) не са съгласни да се консултират с пациент, който не познават, по телефон или 

компютър. Наблюдава се статистически значима разлика в отговорите на въпроса, свързан с 

опасенията за използване на медицински услуги от разстояние (p<0,05), като респондентите с 

висше образование се притесняват повече от злоупотребата с лична информация. Анализът на 

резултатите показва зависимост от притесненията на медицинските специалисти относно 

правната уредба. Заключение. Телемедицинската услуга за консултация по здравословен 

проблем се приема добре от здравните специалисти. Освен това прилагането на 

телемедицинските услуги би повишило удовлетвореността сред пациентите – спестява време, 

няма нужда да се пътува и чака пред лекарския кабинет. В контекста на пандемията от COVID-

19 и физическото дистанциране телемедицинските решения ще предпазят пациентите и 

здравните специалисти от разпространение на инфекцията. 

Ключови думи: телемедицина, отдалечен достъп, здравни услуги, здравеопазване. 

EN Abstract 

The development of information and communication technologies play an important role in the 

transformation of healthcare. In times of global emergencies such as COVID-19, telemedicine can 

provide a high-quality service that increases the access to quality health care. The main aim of this 

study is to examine the attitudes among medical professionals to offer distance medical services in 

Bulgaria. Material and methods. 92 medical professionals were surveyed. Own tools were used – a 

questionnaire containing questions related to the opinion of health professionals about the possibilities 

of offering telemedicine services. Statistical processing of the data was performed using the software 

product SPSS v.17. Results. The majority of the respondents are positive about offering telemedicine 

services (71.7%). Approximately half of the respondents (45.6%) do not agree to consult a patient 

they do not know by phone or computer. There was a statistically significant difference in the answers 

to the question related to the concerns about the use of medical services at a distance (p<0.05), as the 

respondents with higher education are more worried about the misuse of personal information. The 

analysis of the results shows a dependence on the concerns of medical professionals about the legal 

regulation. Conclusion. The telemedicine service for consultation on a health problem is well received 

by health professionals. The application of telemedicine services would also increase the satisfaction 

among patients – it saves time, there is no need to travel and wait in front of a doctor's office. In the 

context of the COVID-19 pandemic and physical distancing, the telemedicine solutions would protect 

patients and healthcare professionals from spreading the infection.  

Keywords: telemedicine, remote access, health services, health care, healthcare. 
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22.  Kilova K. Distance learning in the conditions of a pandemic through the view of the students from 

Medical University – Plovdiv. Scientific Works of the Union of Scientists in Bulgaria - Plovdiv. Series 

G. Medicine, Pharmacy and Dental Medicine 2020; 25: 210-214. 

БГ Резюме 

Целта на настоящото изследване е да проучи мнението на студентите за дистанционното 

обучение по време на пандемията от COVID-19. Материал и методи. Проведена е анонимна 

онлайн анкета сред студенти от Медицински университет – Пловдив. Общо 406 студенти от 

английски и български програми взеха участие в нея. Резултати. Положителните фактори от 

въвеждането на онлайн обучението са, че предоставя повече свободно време и според двете 

изследвани групи – които се обучават на български (54.2%) и които – на английски език 

(46.9%), дава добра възможност за саморазвитие и нови знания. Най-често студентите 

комуникират с преподаватели чрез платформата на Microsoft Teams или по имейл. Най-често 

използваното устройство за дистанционно обучение и от двете учебни групи е лаптопът. На 

второ място сред обучаваните на български език е смартфонът (18.6%), а сред тези на 

английски – таблетът (14.2%). Заключение. Мнението на студентите е от решаващо значение 

за управлението на всеки университет. Тяхната оценка за ефективността и качеството на 

дистанционното обучение в контекста на пандемията от COVID-19 трябва да насърчи 

комуникацията с техните преподаватели. Дистанционното обучение в медицинските 

университети не може напълно да замени традиционното, но може да го надгради. 

Ключови думи: дистанционно обучение, студенти, COVID-19. 

EN Abstract 

The aim of the present study is to examine the student’s opinion about distance learning during the 

COVID-19 pandemic. Material and methods. An anonymous online survey was conducted among 

students from the Medical University - Plovdiv. It involved a total of 406 students from English and 

Bulgarian programs. Results. The positive factors from the introduction of distance learning are that 

it provides more free time and according to the two studied groups – taught in Bulgarian (54.2%) and 

taught in English (46.9%), it gives a good opportunity for self-development and new knowledge. Most 

often students communicate with teachers through the Microsoft Teams platform or via email. Among 

both study groups the most commonly used distance learning device is a laptop. In second place 

among those trained in Bulgarian is the smartphone (18.6%), and among those trained in English is 

the tablet (14.2%). Conclusion. The opinion of the students is crucial for the management of each 

university. Their assessment of the effectiveness and quality of distance learning in the context of the 

COVID-19 pandemic should encourage the communication with their teachers. The distance learning 

in medical universities cannot completely replace the traditional one, but it can upgrade it. 

Keywords: дистанционно обучение, студенти, COVID-19. 

 

  



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

33 
 

 

23.  Kilova K, Mihaylova A, Ganchev G. Application of information and communication technologies in 

pharmaceutical care (overview). Scientific Works of the Union of Scientists in Bulgaria - Plovdiv. 

Series G. Medicine, Pharmacy and Dental Medicine 2020; 25: 215-220. 

БГ Резюме 

Според концепцията за електронно здравеопазване до 2022 г. развитието на информационните 

и комуникационни технологии трябва да се превърне в обективна реалност, от която се очаква 

да предостави изчерпателна и надеждна медицинска информация и в същото време значително 

да подобри качеството на медицинската помощ и предоставянето на фармацевтични грижи за 

населението. Дигиталната трансформация на здравеопазването и обществото дава 

възможности за усъвършенстване на фармацевтичната дейност към иновативни форми на 

развитие, което ще увеличи достъпа до висококачествена професионална грижа за всички 

нуждаещи се. 

Настоящата статия показва някои съвременни аспекти в приложението на информационните и 

комуникационни технологии в развитието на фармацевтичната помощ. 

Внедряването и ефективното управление на иновативни информационни и комуникационни 

технологии в дейността на фармацевтите ще осигури значителни ползи както за постигане на 

целите за подобряване на качеството на лекарственото предлагане, така и за още по-ефективно 

използване на всички видове ресурси. 

Ключови думи: телефармация, фармацевтични грижи, информационни и комуникационни 

технологии, фармацевти. 

EN Abstract 

According to the eHealth concept, by 2022 the development of information and communication 

technologies must become an objective reality, which is expected to provide comprehensive and 

reliable medical information and at the same time significantly improve the quality of medical care 

and the provision of pharmaceutical care for the population. The digital transformation of healthcare 

and society gives opportunities to improve pharmaceutical activities towards innovative forms of 

development, which will increase the access to high-quality professional care for all those in need. 

This article shows some modern aspects in the application of information and communication 

technologies in the development of pharmaceutical care. 

The implementation and effective management of innovative information and communication 

technologies in the activity of pharmacists will provide significant benefits both for achieving goals 

for improving the quality of drug supply and for even more efficient use of all types of resources. 

Keywords: telepharmacy, pharmaceutical care, information and communication technologies, 

pharmacists. 
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24.  Alexandrova M, Kilova K. Parents' knowledge about children's caries and early prevention. Scientific 

Works of the Union of Scientists in Bulgaria – Plovdiv. Series G. Medicine, Pharmacy and Dental 

Medicine 2020; 25: 341-346. 

БГ Резюме 

Кариесът е едно от най-честите заболявания на устната кухина сред децата. Това налага 

превенцията да започне от ранна възраст. Освен зъболекарите семейната среда и личният 

пример на родителите също играят решаваща роля в опазването на денталното здраве на 

подрастващите. 

Цел: Да се информират родителите на деца, посещаващи детски градини, за зъбния кариес като 

заболяване, срещано сред децата, както и тяхното участие в прилагането на необходимите 

превантивни мерки. 

Материал и методи: Проведено е проучване със 174 родители на деца, посещаващи детски 

градини в Пловдив. Разработеният от авторите въпросник съдържа въпроси, свързани със 

знанията на родителите за устната хигиена, честотата на посещенията в стоматологичния 

кабинет за профилактика и навременно лечение на децата. 

Резултати: Ролята на педиатрите и общопрактикуващите лекари в превенцията на зъбните 

заболявания при децата е незадоволителна. Първото посещение при зъболекар е, когато децата 

навършат 1 година или дори по-късно. Има родители, които не водят децата си на 

профилактични прегледи, а други пренебрегват навременното лечение на болните зъби на 

децата си. Децата предпочитат най-кариесогенните въглехидратни храни. Заключение: По-

голямата част от родителите пренебрегват ранните превантивни мерки, необходими за 

предпазване на децата от развитие на кариес. 

Ключови думи: кариес, зъбен кариес, деца от 3 до 7 години, устна хигиена, хранене 

EN Abstract 

Tooth decay is one of the most common oral diseases among children. This requires prevention to 

start from an early age. Apart from dentists, the family environment and the personal example of the 

parents also play a crucial role in protecting the dental health of adolescents.  

Aim: To establish the awareness of parents of children attending kindergartens about dental caries as 

a disease encountered among children, as well as their participation in the implementation of the 

necessary preventive measures.  

Material and methods: A survey was conducted with 174 parents of children attending kindergartens 

in Plovdiv. The questionnaire developed by the authors contains questions related to the knowledge 

of parents about oral hygiene, the frequency of visits to the dental office for prevention and timely 

treatment of children.  

Results: The role of pediatricians and GPs in the prevention of dental diseases among children is 

unsatisfactory. The first visit to a dentist is when children turn 1 year old or even later. There are 

parents who do not take their children for preventive examinations, and others neglect the timely 

treatment of their children’s diseased teeth. Children prefer the most cariogenic carbohydrate foods. 

Conclusion: The majority of parents neglect the early preventive measures needed to protect children 

from developing a tooth decay. 

Keywords: tooth decay, dental caries, children from 3 to 7 years of age, oral hygiene, nutrition 
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25.  Китова Т, Килова К, Батяева Е. Возможности дистанционного обучения в условиях пандемии 

COVID-19. Сборник тезисов международная онлайн-конференция: Современные вызовы 

медицинского образования в условиях пандемии: опыт быстрых решений и стратегические 

инициативы, Караганда, Казахстан 2020: 48-58. 

БГ Резюме 

Въведение. В условията на световна пандемия от COVID-19 дистанционното обучение стана 

изключително актуално и единствено възможно. Качеството на медицинското обучение в тези 

условия зависи от професионалната, моралната и етическата подготовка на студентите медици. 

Целта на настоящата публикация е да представи възможностите на дистанционното обучение 

в Медицинския университет - Пловдив в условията на пандемията COVID-19 

Материал и методи. За оценка на възможностите на дистанционното обучение е проведена 

анонимна онлайн анкета сред студентите от всички медицински курсове на Медицинския 

университет - Пловдив по специалностите медицина, дентална медицина и фармация. 

Използван е оригиналния въпросник разработен на база НАО в Медицинския университет - 

Караганда, Казахстан.  

Резултати. Според студентите положителни фактори от дистанционното обучение са повечето 

свободно време. индивидуалният подход към всеки студент в процеса на обучение, което дава 

възможност за саморазвитие и попълване на знанията. Студентите отбелязват и трудностите 

на дистанционното обучение и оценката на практическите им умения, както и липсата на 

специализирани научни материали, особено на английски език. 

Заключение. Основен приоритет на Медицинския университет - Пловдив е подобряване на 

качеството на обучение при всички форми на обучение, чрез системата на оценка на 

качеството. Според мнението на анкетираните студенти дистанционното обучение в 

Медицинския университет - Пловдив е на много добро ниво, но не е ефективно при усвояване 

на практически умения по медицина и дентална медицина.  

EN Abstract 

Introduction. In the context of the global pandemic of COVID-19, distance learning has become 

extremely relevant and the only possible. The quality of medical education in these conditions depends 

on the professional, moral and ethical training of medical students. 

The purpose of this publication is to present the possibilities of distance learning at the Medical 

University - Plovdiv in the pandemic COVID-19 

Materials and methods. To assess the possibilities of distance learning, an anonymous online survey 

was conducted among the students from all medical courses of the Medical University - Plovdiv in 

the specialties of medicine, dentistry and pharmacy. The original questionnaire developed on the basis 

of NAO at the Medical University - Karaganda, Kazakhstan was used. 

Results According to the students, the positive factors of distance learning are most of the free time. 

the individual approach to each student in the learning process, which allows for self-development 

and replenishment of knowledge. Students also noted the difficulties of distance learning and 

assessment of their practical skills, as well as the lack of specialized scientific materials, especially in 

English. 

Conclusion. The main priority of the Medical University - Plovdiv is to improve the quality of 

education in all forms of education through the quality assessment system. According to the surveyed 

students, distance learning at the Medical University - Plovdiv is at a very good level, but is not 

effective in acquiring practical skills in medicine and dentistry. 

 



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

36 
 

 

26.  Kilova K, Uzunova S. A study of public attitudes towards the application of telemedicine among 

patients in Bulgaria. Knowledge – International Journal 2020; 40(4): 773-780. 

БГ Резюме 

Телемедицината притежава голям потенциал за подобряване на клиничното управление и 

предоставяне на здравни услуги по целия свят чрез подобряване на достъп, качество, 

ефикасност и икономическа ефективност. В настоящата ситуация телемедицината е устойчиво 

и ефективно решение при прилагането на ефективни предпазни мерки, превенция и лечение, 

за спиране на разпространението на коронавирусната инфекция (COVID-19). 

Основна цел на настоящето проучване е изследване на обществените нагласи за използване на 

медицински услуги от разстояние в България. 

Материал и методи. Анкетирани са 108 пациента, от които 63 са жени (58.3%), а 45 - мъже 

(41.7%). Средната възраст е 43,95±1,07 г. Анкетното проучване е проведено през месец август 

2019 г. Използван е собствен инструментариум – анкетна карта, съдържаща въпроси свързани 

с нагласите за използването на телемедицински услуги.  

Статистическата обработка на данните е извършена с помощта на софтуерен продукт SPSS 

v.17. Използвани са описателна статистика, t-тест на Student и χ2-тест. За графично представяне 

на резултатите е използван MS Excel 2010. 

Резултати. Анализът на отговорите показва, че в основната си част, евентуалните ползватели 

са настроени положително към използването на телемедицински услуги (71.3%, n=77). 

Половината от анкетираните (43.4%) не са съгласни да се консултират с лекар, когото не 

познават, посредством телефон или компютър. Установи се, че степента на образование влияе 

върху получените отговори (χ2=26.740; P<0.05). По-ниско образованите респонденти са по-

склонни да се доверят на непознат медицински специалист. Повече от половината (56.5%) от 

пациентите смятат, че телемедицинските услуги би следвало да имат по-ниска цена, сравнено 

със стандартен медицински преглед. Установи се статистически значима разлика при анализа 

на отговорите, като респондентите с по-ниска образователна степен считат, че медицинските 

услуги предлагани от разстояние трябва да са с по-ниска цена от стандартен преглед 

(χ2=23.073; P<0.05). В по-голяма степен (64.8%, n=70), пациентите считат, че е необходимо 

здравните каси да заплащат този вид дейност на лекарите и не са склонни да заплащат. 

Установи се статистически значима разлика в отговорите на въпроса за опасенията при 

ползване на медицински услуги от разстояние (χ2=17.261; P<0.05), като респондентите с по-

висока образователна степен са по-притеснени относно злоупотреба с лична информация. 

Статистическият анализ показва още, че в по-голяма степен живеещите извън България са 

притеснени от морално-етичната страна на предлаганата услуга (χ2=14.461; P<0.05). 

Заключение. Телемедицинската услуга за консултация по възникнал здравен проблем се 

приема добре от анкетираните. Прилагането на телемедицински услуги би повишило 

удовлетвореността на пациентите – спестява се време, не се налага пътуване и изчакване пред 

лекарски кабинет. Особено важна е за хора с хронични заболявания и живеещите в малки и 

отдалечени населени места. Телемедицината е от съществено значение при пандемията 

COVID-19, за да се гарантира, че пациентите ще имат достъп до медицински грижи. 

Ключови думи: телемедицина, отдалечен достъп, здравни услуги, здравни грижи, 

здравеопазване 

EN Abstract 

Telemedicine has great potential to improve clinical management and healthcare delivery worldwide 

by improving access, quality, effectiveness and economic efficiency. In the current situation, 

telemedicine appears to be a sustainable and effective solution in the implementation of precautions, 
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prevention and treatment in order to discontinue the spreading of the coronavirus infection (COVID-

19). 

The main aim of this study is to examine public attitudes towards the use of distance medical services 

in Bulgaria. 

Material and methods. 108 patients were interviewed, of which 63 were women (58.3%) and 45 

were men (41.7%). The average age was 43.95 ± 1.07. The survey was conducted in August 2019. 

We used our own toolkit – a questionnaire containing questions related to information about 

telemedicine services. 

Statistical processing of the data was performed using the software product SPSS v.17. Descriptive 

statistics, Student t-test and χ2 test were used. MS Excel 2010 was used for graphical presentation of 

the results. 

Results. The analysis of the answers shows that in the main part the potential users have a positive 

attitude towards the use of telemedicine services (71.3%, n = 77). Half of the respondents (43.4%) do 

not agree to consult a doctor they do not know by phone or computer. The level of education was 

found to influence the responses received (χ2=26.740; P <0.05). Lower educated respondents are more 

likely to trust an unknown healthcare professional. More than half (56.5%) of the patients believe that 

telemedicine services should have a lower cost than a standard medical examination. A statistically 

significant difference was found in the analysis of the answers. Respondents with lower educational 

level believe that distance medical services should have a lower price than the standard examination 

(χ2= 23.073; P <0.05). To a greater extent (64.8%, n = 70), patients feel that health funds should pay 

for this type of activity and are unwilling to pay. 

A statistically significant difference was found in the answers to the question about the concerns about 

the use of distance medical services (χ2=17.261; P<0.05). Respondents with higher educational level 

are more concerned about the misuse of personal information. The statistical analysis also showed 

that people living outside Bulgaria are more concerned about the moral and ethical aspect of the 

service offered (χ2=14.461; P<0.05). 

Conclusion. The telemedicine consultation service for a health problem encountered was well 

received by the respondents. The implementation of telemedicine services would increase the 

satisfaction of patients – it saves time, you do not have to go and wait in front of a doctor's office. It 

is especially important for people with chronic diseases and those who live in small and remote 

settlements. Telemedicine is essential during the COVID-19 pandemic to guarantee that patients have 

access to medical care. 

Keywords: telemedicine, remote access, health services, health care, healthcare. 
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27.  Kilova K. Telepharmacy - new opportunities for pharmacists and patients (overview). Knowledge – 

International Journal 2020; 40(5): 855-861. 

БГ Резюме 

Прилагането на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) в здравеопазването 

отворя нови перспективи в предоставянето на здравни услуги и може да допринесе за 

ограничаване на проблема с намалената наличност на здравни специалисти. Едно от решенията 

в тази насока може да бъде предоставено от телефармацията.  

Телефармационните услуги включват мониторинг на лекарствената терапия, консултиране на 

пациенти, предварително разрешение и презареждане на разрешения за лекарства, отпускани 

по лекарско предписание, мониторинг на спазването на формулировката с помощта на 

телеконференции или видеоконференции. Характерна особеност на телефармационната услуга 

е, че фармацевтът не присъства физически на мястото на аптечните операции или грижите за 

пациентите. Предимството на телефармационните услуги е широкият обхват на 

фармацевтичната услуга и в области, които са недостатъчно достъпни поради икономически 

или географски проблеми.  

Основните пречки за прилагането на телефармацията са потенциално намаленото човешко 

взаимодействие между медицински специалисти и пациенти, повишеният риск от грешки при 

предоставяне на медицински услуги, проблеми със защитата на здравната информация, която 

може да бъде компрометирана, липсата на ясни законови регламенти. 

Ключови думи: телефармация, телемедицина, онлайн аптека, фармацевтични грижи, здравни 

грижи, здравеопазване 

EN Abstract 

The application of information and communication technologies (ICT) in healthcare opens new 

perspectives in the provision of health services and can contribute to limiting the problem of the 

reduced availability of health professionals. One of the solutions in this direction can be provided by 

telepharmacy. 

Telepharmaceutical services include drug therapy monitoring, patient counseling, pre-authorization 

and reloading of drug authorizations, prescribed by a doctor, monitoring the compliance with the 

formulation by teleconferencing or videoconferencing. A characteristic feature of the telepharmacy 

service is that the pharmacist is not physically present at the site of the pharmacy operations or patient 

care. The advantage of telepharmaceutical services is the wide range of pharmaceutical services in 

areas that are insufficiently accessible due to economic or geographical problems. 

The main obstacles to the application of telepharmacy are the potentially reduced human interaction 

between medical professionals and patients, the increased risk of errors in the provision of medical 

services, problems with the protection of health information that can be compromised, the lack of 

clear legal regulations. 

Keywords: telepharmacy, telemedicine, on-line pharmacy, pharmaceutical care, health care, 

healthcare. 
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28.  Kilova K, Uzunova S. Benefits, disadvantages and trends of telemedicine development – a literature 

review. Management and Education 2020; 16(5): 80-89. 

БГ Резюме 

Телемедицината е предоставянето на дистанционни здравни услуги от всички здравни 

специалисти, използващи информационни и комуникационни технологии. Днес пациентите не 

трябва да планират лично посещение при лекар, за да получат качествено лечение. 

Използването на защитени видео и аудиовръзки дава възможност на специалистите да лекуват 

пациенти, които живеят на места с ограничен достъп до здравни грижи. Лекарите използват 

телемедицината за предаване на цифрови изображения, видеоконсултации и дистанционна 

медицинска диагностика. Възможно е прибягването и до мобилно приложение, което 

позволява на здравните специалисти да лекуват пациентите си дистанционно чрез видеочат 

или като софтуерно решение, което позволява на доставчиците на първична медицинска 

помощ например да изпращат снимки на лекар специалист другаде за бърза диагноза. 

Правните и етичните съображения, както и тези, свързани със сигурността на обмена на данни, 

са сред основните пречки пред внедряването на телемедицината. 

Телемедицината има потенциала да отговори на някои от предизвикателствата, пред които са 

изправени както развитите, така и развиващите се страни при предоставянето на достъпни, 

рентабилни и висококачествени здравни услуги. Тя използва развитието на информационните 

и комуникационни технологии за преодоляване на географските бариери и увеличаване на 

достъпа до здравни услуги. Това е особено полезно за селските и недооценените общности в 

някои развиващи се страни – групи, които традиционно страдат от липсата на достъп до 

здравни грижи. Несъмнено телемедицината е в интерес за подобряването на здравето не само 

на отделните хора, но и на техните общности. 

Ключови думи: телемедицина, здравеопазване, информационни и комуникационни 

технологии 

EN Abstract 

Telemedicine is the provision of remote healthcare services by all healthcare professionals using 

information and communication technologies. Today, patients do not have to schedule a personal visit 

to a doctor in order to receive quality treatment. The use of secure video and audio links makes it 

possible for specialists to treat patients who live in places with limited access to healthcare. Doctors 

use telemedicine to transmit digital images, video consultations and remote medical diagnostics. It 

can also be implemented through a mobile application that allows healthcare professionals to treat 

their patients remotely via video chat or as a software solution that allows primary care providers, for 

example, to send pictures to a specialist doctor elsewhere for quick diagnosis. 

Legal and ethical considerations, as well as those related to security of data exchange, are among the 

main obstacles to the implementation of telemedicine. 

Telemedicine has the potential to address some of the challenges that both developed and developing 

countries face in providing affordable, cost-effective and high-quality healthcare services. It uses the 

development of information and communication technologies to overcome geographical barriers and 

increase access to health services. This is especially useful for rural and undervalued communities in 

some developing countries – groups that have traditionally suffered from lack of access to healthcare. 

Undoubtedly, telemedicine is in the interest of improving the health of not only individuals but also 

their communities. 

Key words: telemedicine, healthcare, information and communication technologies 
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29.  Stoyanova R, Kilova K, Etova-Ivanova S. Bulgaria in the conditions of COVID-19. Management and 

Education 2020; 16 (1): 56-62. 

БГ Резюме 

В контекста на глобализацията глобалната икономическа криза, която се очаква заради 

пандемията от COVID-19, вероятно ще засегне и България. Забавянето на икономическото 

развитие и отрицателният темп на растеж на брутния вътрешен продукт, който до голяма 

степен зависи от доходите на физическите лица, могат да предизвикат сериозни проблеми в 

здравния сектор. Целта на това проучване е да определи при какви икономически условия 

България може да влезе в бъдеща икономическа криза, свързана с разпространението на 

пандемията от COVID-19. Дизайнът на изследването е описателно-аналитичен. Променливите, 

включени в анализа, са брутният вътрешен продукт (производствен метод) и средната годишна 

заплата на служителите по икономически дейности и сектори за периода 2018 и 2019 г. 

Резултатите установяват, че най-засегнатите сектори от COVID-19 произвеждат близо 

половината от брутния вътрешен продукт на страната. В тези сектори средните заплати са най-

ниски, като свързването им с брутния вътрешен продукт предполага значителен брой заети 

там. Нарастващата безработица в тези сектори ще окаже влияние върху размера и 

събираемостта на здравните вноски през период, свързан с нарастващите разходи за 

здравеопазване. Във времена на криза нараства необходимостта от подобряване на 

ефикасността и ефективността на съществуващата здравна система особено когато сме в 

ситуация на пандемия. За да се справим с неблагоприятната ситуация, в която ни поставя 

пандемията COVID-19, е необходимо да се разработят целенасочени политики и стратегии, 

насочени към всички сектори на икономиката, а не само към тези, които се предполага, че са 

най-засегнати, като това ще подкрепи бизнеса и обществото като цяло. 

Ключови думи: икономическа криза, заплата, безработица, COVID-19, здравна система 

EN Abstract 

In the context of globalization the global economic crisis, which is expected due to the COVID-19 

pandemic, is likely to affect Bulgaria as well. The slowdown in economic development and the 

negative growth rate of the Gross Domestic Product, which largely depends on the income of 

individuals, can cause serious problems in the health sector. The aim of this study is to determine 

under what economic conditions Bulgaria could enter a future economic crisis related to the spread of 

the massive COVID-19 pandemic. The study design is descriptive-analytical. The variables included 

in the analysis are the Gross Domestic Product (production method) and the average annual salary of 

employees by economic activities and sectors for the period 2018 and 2019. The results found that the 

most affected sectors of COVID-19 produce close to half of the country's Gross Domestic Product. In 

these sectors the average salaries are the lowest which linking it to the Gross Domestic Product implies 

a significant number of people employed there. The increasing unemployment in these sectors will 

have an impact on the amount and collectability of health care contributions during a period associated 

with rising health costs. In times of crisis the need to improve the efficiency and effectiveness of the 

existing healthcare system increases, especially when we are in a pandemic situation. In order to cope 

with the adverse situation in which the COVID-19 pandemic has put us, it is necessary to develop 

targeted policies and strategies addressed to all sectors of the economy, not just those that are supposed 

to be the most affected which will support business and society in general. 

Key words: economic crisis, salary, unemployment, COVID-19, health system 
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30.  Balabanska K, Kilova K, Bakova D. Mobile Healthcare – New Opportunities for Patients. Science 

and Youth, Scientific reports from the 2020 competition, 2020: 184-188. 

БГ Резюме 

Мобилното здравеопазване се отнася до използването на безжична система от мобилни 

средства за информационни и комуникационни технологии (ИКТ), които предоставят здравни 

услуги, основани на експертни решения. Мобилните устройства събират данни за здравето чрез 

наблюдение на показатели в реално време, които се предоставят на лекари или изследователи 

с цел директно осигуряване на грижи – мобилна телемедицина. В днешно време мобилното 

здравеопазване се осъществява най-често чрез мобилни телефони. Бързо растящата им 

употреба в страните с ниски доходи дава възможност за осигуряване достъп на повече хора до 

здравни грижи и подобряване капацитета на здравните системи. Свидетели сме на 

непрекъснато развитие на мобилните телефони в технологично отношение, чрез които може 

да се повлияе в значителна степен върху здравето на индивидуално и популационно ниво. Днес 

съществуват множество приложения за смартфони за измерване на кръвно налягане, 

напомняне за прием на лекарствата, подаване на информация инсулин на диабетици, 

подобряване на психичното здраве и др. Съществено предимство на мобилните технологии е 

техният индивидуален характер на събиране на здравна информация и възможност за 

предоставяне на персонализирани грижи. Използването на мобилно здравеопазване 

представлява възможност за намаляване разходите за здраве чрез ранна профилактика, ранна 

диагностика на заболявания и спестено работно време на здравните работници. 

Ключови думи: мобилно здраве, мобилно здравеопазване, мобилни телефони, телемедицина, 

информационни и комуникационни технологии 

EN Abstract 

Mobile healthcare refers to the use of a wireless system of mobile appliances for informational and 

communication technologies (ICT) which provide services based on expert decisions. Mobile devices 

gather data on health through real-time monitoring of indicators which are presented to physicians or 

researchers with the aim of direct care provision – mobile telemedicine. Nowadays mobile healthcare 

is carried out mainly through mobile phones. Their rapidly growing use in low-income countries gives 

the opportunity to ensure access to health services to more people and to improve the capacity of the 

healthcare system. We are witnesses to the continuous development of mobile phones in technological 

aspect through which health on the individual and population level can be considerably influenced. 

Nowadays there are many mobile applications which could measure blood pressure, remind of drug 

intake, send insulin information to diabetics, improve mental health exist. A significant advantage of 

mobile technologies is their peculiar manner of gathering health information and possibility to provide 

personalized care. The use of mobile healthcare presents an opportunity for reducing health costs by 

early prevention, early disease diagnosis and saving working time for healthcare workers. 

Keywords: mobile health, mobile healthcare, mobile phones, telemedicine, informational and 

communication technologies 
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31.  Doycheva L, Kilova K. Study of public attitudes on the application of information and communication 

technologies in the field of healthcare among healthcare specialists in Bulgaria. Science and Youth, 

Scientific reports from the 2020 competition 2020: 194-199. 

БГ Резюме 

Информационните и комуникационни технологии осигуряват стимул за промяна и свежи 

перспективи във всеки аспект на човешкия живот. Те постепенно навлизат в сфери, касаещи 

човешкото здраве. Днес хората имат възможност да ги използват за достъп до здравна 

информация, връзка с лечебни заведения, а в някои случаи и за получаване на консултации и 

лечение от разстояние. Целта на настоящото проучване е да се изследват обществените 

нагласи сред здравните специалисти за внедряване и приложение на информационните и 

комуникационни технологии в здравеопазването. Материал и методи. Анкетирани са 68 

здравни работници (44 жени и 24 мъже) на средна възраст 43.62 ± 1.73 г. Разработен е авторски 

инструментариум – анкетна карта. Статистическата обработка на данните е извършена с 

помощта на софтуерен продукт SPSS v.17. За графично представяне на резултатите е използван 

MS Excel 2016. Резултати. В основната си частздравните специалисти са положително 

настроени към използването на информационните и комуникационни технологии в 

здравеопазването (80.9%; n = 55). В същото време над половината от анкетираните (54.6%) не 

са съгласни да консултират пациент, когото не познават. Над 90% от респондентите ежедневно 

използват интернет. Предпочитаната от тях дигитална модалност за провеждане на 

консултации с пациент е смартфона. Респондентите с по-висока образователна степен са по-

притеснени относно злоупотреба с лична информация. 

Ключови думи: здравеопазване, здравни специалисти, информационни и комуникационни 

технологии 

EN Abstract 

Information and communication technologies provide the impetus for change and perspectives in 

every aspect of human life. They are gradually entering areas concerning human health. Today, people 

have the opportunity to use them to access health information, contact healthcare facilities and in some 

cases receive counseling and treatment from a distance. The aim of this study is to explore public 

attitudes among healthcare specialists for the deployment and application of information and 

communication technologies in healthcare. Material and methods. 68 healthcare specialists were 

interviewed (44 women and 24 men). The average age was 43.62 ± 1.73. An authoring toolkit was 

developed, containing a questionnaire. Statistical processing of the data was performed using the 

software product SPSS v.17. MS Excel 2016 was used for graphical presentation. Results. The 

majority of healthcare specialists are positive about the use of information and communication 

technologies in healthcare (80.9%; n = 55). At the same time, more than half of the respondents 

(52.9%; n = 36) do not agree to consult a patient they do not know. Over 90% use the Internet daily. 

Their preferred digital modality for consulting patients is a smartphone. Respondents with higher 

educational level are more concerned about the misuse of personal information. 

Keywords: healthcare, healthcare specialists, information and communication technologies 
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32.  Uzunova S, Kilova K. Telemedicine, telehealthcare and telehealth – literature review. Knowledge – 

International Journal 2020; 38(4):957-963. 

БГ Резюме 

Забележителната еволюция и разпространение на информационните и комуникационни 

технологии създава нови възможности за социални взаимодействия и нови бизнес модели и 

допринася за икономическия растеж и развитие във всички останали сектори. Повече от 30 

години клиницисти, мениджъри и изследователи проучват използването на модерни 

телекомуникационни и компютърни технологии за подобряване на здравеопазването. В 

пресечната точка на много от тези усилия са телемедицината, телездравето и телегрижите – 

комбинация от основни и иновативни информационни технологии. Глобалното цифрово 

здраве ще става все по-широко интегрирано в обществото на XXI век. Напредъкът към 

първичната грижа и универсалното здравно покритие ще бъде ускорен чрез използване на 

информационни и комуникационни технологии за увеличаване на достъпа до първична 

медицинска помощ, улесняване на диагностиката и лечението на болести; оптимизиране на 

разпределението на ресурсите; подобряване на достъпа до медицински записи и наблюдение 

на пациента. Все по-бързо ще бъдат внедрени прогнозирането и наблюдението на 

разпространението на болести, мониторинг и докладване на нежелани събития, безопасност и 

проследяване на доставките на лекарства и ваксини. Изкуственият интелект, анализите на 

големи бази данни, blockchain методите за съхранение на информация и други цифрови 

биотехнологии имат потенциал да подобрят значително здравето чрез подобряване 

ефективността, медицинската диагностика, взимане на решения, базирани на доказателства, 

лечение, самоуправление на грижите и засилване на рутинните грижи чрез увеличаване на 

достъпа и предоставяне на възможност на здравните мениджъри да предприемат действия за 

подобряване на здравето. 

Ключови думи: телемедицина, телездраве, телегрижи, здраве, здравеопазване 

EN Abstract 

The remarkable evolution and spread of information and communication technologies creates new 

opportunities for social interactions and new business models and contributes to economic growth and 

development in all other sectors. For more than 30 years, clinicians, managers and researchers have 

been exploring the use of advanced telecommunications and computer technology to improve 

healthcare. At the intersection of many of these efforts are telemedicine, telehealthcare and telehealth 

– a combination of basic and innovative information technologies. Global digital health will become 

more integrated in the 21st century society. Progress towards primary care and universal health 

coverage will be accelerated by the use of information and communication technologies to increase 

access to primary care, facilitate diagnosis and treatment of diseases; to optimize the allocation of 

resources; to improve access to medical records and patient monitoring. Forecasting and observing 

the spread of diseases, monitoring and reporting adverse events, tracking drug and vaccine deliveries 

will be increasingly implemented. Artificial intelligence, big database analytics, blockchain storage 

methods and other digital biotechnology have the potential to significantly improve health by 

improving efficiency, medical diagnostics, evidence-based decision-making, treatment, self-care, and 

enhancing routine care by increasing access and empowering health managers to take action to 

improve health. 

Keywords: telemedicine, telehealth, telehealthcare, health, healthcare 

 

  



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

44 
 

 

33.  Kilova K, Milkov D, Stoev T. Business planning of university scientific publishing house to the 

Medical University - Plovdiv. Management and Education 2019; 15(2): 296-300. 

БГ Резюме 

Организационната структура на едно издателство отразява неговата история, текущи 

приоритети и стила му на управление. Това е предпоставка за развитие. Когато издателството 

е научно и университетско, то изисква особено внимание и управленски подход. Характерът 

на този тип печат обикновено предполага ограничен бюджет, неголяма читателска аудитория 

и определен подход за достигане до нея. Неговата специфика изисква усилия за планиране, 

развитие, оценка на постигнатото като етапи за достигане на целите. 

Създаването на Университетско научно издателство е предпоставка за повишаване на 

репутацията на Медицински университет – Пловдив. Със своята значителна научна продукция 

и големия брой студенти то ще представлява лицето на университета пред научните среди и 

ще бъде важен елемент от националната и международната междууниверситетска 

комуникация. Чрез документиране на индивидуалните качества на преподавателите се запазват 

знанията и се подпомага тяхното развитие, като по този начин се отговаря на обществените 

изисквания. Без развита издателска дейност е трудно да се развие творческият потенциал на 

преподавателите и студентите. Университетското издателство, от една страна, е реален 

участник в учебния процес, тъй като улеснява достъпа на студентите до книги, както и до 

новости в науката. От друга страна, той е и естествен център на университетския живот. 

Ключови думи: университет, наука, печат, издателство, бизнес планиране, управление 

EN Abstract 

The organizational structure of a publishing house reflects its history, current priorities, and its style 

of governance. It is a prerequisite for development. When the publishing house is scientific and 

university, it requires a particular attention and management approach. The nature of this type of press 

implies a usually limited budget, a narrow reader audience, and a certain approach to reaching it. Its 

specificity requires e fforts to plan, develop, evaluate what is being achieved as stages to reaching the 

goals. 

The creation of a university scientific publishing house is a prerequisite for raising the reputation of 

the Medical University - Plovdiv. With its significant scientific output and the large number of 

students, it will represent the face of the university in front of the scientific communities and will be 

an important element of the national and international interuniversity communication. By 

documenting the individual qualities of the teachers, knowledge is preserved and its development is 

assisted, thus meeting the public demands. Without a developed publishing activity, it is difficult to 

evolve the creative potential of teachers and students. The university press, on the one hand, is a real 

participant in the learning process, as it facilitates students' access to books as well as novelties in 

science. On the other hand, it is also a natural center of university life. 

Key words: University, science, press, publishing house, business planning, management 
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34.  Kilova K. Comparative analysis of survey information systems for improving the quality of education 

– literature review. Management and Education 2019; 15(4): 119-126. 

БГ Резюме 

Въведение. Масовото използване на интернет пространството дава възможност за 

организиране и провеждане на онлайн анкетни проучвания на определени целеви групи 

потребители. В системите за управление на качеството на висшето образование като основен 

критерий за оценка на качеството на обучение и преподаване служат анкетните проучвания, 

даващи обратна информация за целия провеждан процес.  

Целта на проучването е да се направи обзор на уеб базирани анкетни информационни системи 

за оценка на качеството на обучение във висшите училища. 

Материал и методи. Проучени са официални сайтове на университети. Осъществено е търсене 

в базите данни Scopus, Web of Science и PubMed. Приложени са критерии за селектиране на 

източниците. 

Резултати и обсъждане. При направения анализ на съществуващите анкетни системи в 

България се установи, че съществуват онлайн системи за студентски анкети. Те са 

предназначени за управление на качеството на обучение, съгласно системите за управление на 

качеството и имат за цел периодично проучване на мнението на студентите за качеството на 

преподаване по отделните дисциплини.  

Проучванията показват, че студентите и преподавателите имат сходни виждания за това какво 

представлява качественото обучение. B изследвания за удовлетвореност на студентите от 

преподаването се отчита, че оценките на студентите зависят повече от дейностите по процеса 

на преподаване, отколкото от структурни измерения.  

В най-престижните университети обратната връзка се е превърнала в коректив в условията на 

силна конкуренция за привличане на студенти. Повечето от тях притежават скъпо струващ 

софтуер за онлайн обработка и анализ на анкети, разработен по изисквания за самия 

университет. 

Заключение. Осигуряването на качеството е процес, който изисква прозрачност и 

разпространяване на резултатите към всички заинтересовани страни. Конструктивната обратна 

връзка, създаването на системи за постоянен контрол и прилагане на промените, базирани на 

научната концептуална рамка, ще допринесат образованието да премине от осигуряване на 

качеството до подобряване на качеството. Качественото образование е отговорност на всички 

участници – преподаватели, студенти, управление на институцията. 

EN Abstract 

Introduction. The massive use of the Internet allows organizing and conducting online surveys of 

specific target audience groups. Higher education quality management systems are the main criterion 

for evaluating the quality of education and teaching as the surveys provide feedback on the whole 

process. 

The aim of the study is to review web-based questionnaires for quality assessment in higher 

education. 

Material and methods. Official sites of higher education institutions have been researched. Scopus, 

Web of Science and PubMed databases have been searched. Criteria for selecting the sources are 

attached. 

Results and discussion. The analysis of the existing questionnaires in Bulgaria found that there are 

online systems for student surveys. They are designed for quality management of education according 
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to the quality management systems and aim to periodically examine the students' opinion on the 

quality of education in the individual disciplines. 

Studies show that students and lecturers have similar views on what quality education is. It is assumed 

in studies for the satisfaction of students with the teaching that the student assessments depend more 

on teaching activities than on structural dimensions. 

In the most prestigious universities feedback has become a corrective in the conditions of a strong 

competition for attracting students. Most of them have costly software for online processing and 

analysis of surveys developed according to requirements for the university itself. 

Conclusion. Quality assurance is a process that requires transparency and spreading of results to all 

of the stakeholders. The constructive feedback, the establishment of systems of continuous control 

and application of change, based on the scientific conceptual framework, will help education to move 

from quality assurance to quality improvement. Quality education is the responsibility of all 

participants –  lecturers, students, institution management. 

Key words: online surveys, feedback, students, higher education, quality education, quality 

management systems 
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35.  Yaneva A, Dimcheva T, Kilova K, Peychev Z, Kirkova-Bogdanova A. Web-based platforms for 

cognitive training in adults. Management and Education 2019; 15(5): 19-24. 

БГ Резюме 

Настоящата тенденция в когнитивните интервенции е използването на цялостна стратегия, 

която има за цел да подобри едновременно различни когнитивни функции. Когнитивното 

обучение чрез уеб базирани платформи е алтернативен начин за подобряване на когнитивната 

функция при възрастни хора с когнитивни увреждания. Уеб базираните платформи предлагат 

обучение в реално време, базирано на принципа на пластичността на мозъка. Цел: Целта на 

тази статия е да направи преглед на уеб базирани платформи за когнитивно обучение. Методи: 

В този обзор са включени модерни уеб базирани платформи за когнитивно обучение, 

разработени специално за здрави възрастни хора без когнитивни увреждания, както и за 

възрастни с когнитивен дефицит. За да се анализира тяхната ефективност, са прегледани 

проучвания, публикувани в библиографските бази данни PubMed, Web of Science и Science 

Direct. Заключение: Уеб базираните платформи предлагат когнитивно обучение за възрастни 

хора с когнитивни увреждания в една или много когнитивни области с нарастващо ниво на 

трудност и са адаптирани към специфичните увреждания на пациентите. 

Ключови думи: уеб базирани платформи, когнитивни интервенции, когнитивно обучение, 

когнитивни нарушения 

EN Abstract 

Current trend in cognitive interventions is the use of comprehensive strategy that aims to improve 

various cognitive functions simultaneously. Cognitive training through web-based platforms is an 

alternative way to improve cognitive function in elderly people with cognitive impairment. Web-

based platforms offer real-time training based on the principle of brain plasticity. Aim: The aim of 

this article is to review web-based cognitive training platforms. Methods: Modern web-based 

cognitive training platforms developed especially for healthy elderly people without cognitive 

impairment as well as for adults with cognitive deficit are included in this review. To analyze their 

effectiveness, studies published in the bibliographic databases PubMed, Web of Science and Science 

Direct have been reviewed.Conclusion: Web-based platforms offer cognitive training for elderly 

people with cognitive impairments in one or many cognitive domains with an increasing level of 

difficultyand adapted to the specific impairments of the patients.  

Key words: web-based platforms, cognitive interventions, cognitive training, cognitive impairments 
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36.  Mateva N, Tosheva A, Kilova K, Kirkova A, Yaneva A, Dimcheva T, Peychev Z, Bakova D. Study 

on nutrition in young people aged 20 to 25 and definition of food pattern sustainable elements in this 

age group. Knowledge – International Journal 2019; 35(4): 1251-1256. 

БГ Резюме 

Цел: Настоящото проучване има за цел да проучи храненето при студенти на възраст от 20 до 

25 години и да идентифицира устойчивите елементи на хранителния модел при тази възрастова 

група.  

Материал и методи: Анализиран е хранителният прием на 6 групи храни (зърнени храни и 

картофи; зеленчуци и плодове; мляко и млечни продукти; месо, риба, яйца, бобови храни и 

ядки; добавени мазнини и захар, захарни продукти, сладкарски изделия) при 185студенти от 

Медицински университет - Пловдив (от всички специалности) на възраст от 20 до 25 години, 

152 жени (82.2%) и 33 мъже (17.8), чрез провеждане на пряка групова анкета. Използван беше 

въпросник за оценка на честотата на хранителната консумация –FFQ (food frequency 

questionnaire). Беше зададен въпроса „Колко често консумирате следните храни / напитки?“ и 

бяха изброени 46 храни и напитки. Честотата на приема беше оценена чрез петстепенна скала 

от ежедневно, почти ежедневно; поне веднъж в седмицата; поне веднъж в месеца; 1-2 пъти в 

годината до никога. Статистическият анализ е извършен с помощта на софтуерния пакет 

SPSSv.17.  

Резултати: Резултатите показват, че болшинството от студентите (90.8%) консумират смесена 

храна (съдържаща едновременно животински и растителни продукти). Групата на плодовете и 

зеленчуците е най-често консумираната хранителна група от студентите, следвана от тези на 

млякото и млечните продукти, на зърнените храни и  картофите, на захарта и сладкарските  

изделия и сравнително по-рядко на месото и рибата. 92.8% от анкетираните ежедневно 

консумират вода. Ежедневната консумация на газирани напитки е отчетена само при 11.5% от 

анкетираните студенти, а 51.9% посочват, че никога не употребяват енергийни напитки. 

 Заключение: Хранителният прием при студентите до голяма  степен е в съответствие с 

препоръките за здравословно хранене на населението над 18 години в България, с изключение 

на констатираната тенденция за увеличена консумация на захар, захарни и сладкарски изделия. 

Интерпретирането на получените резултати позволи изработването на модел с устойчиви 

елементи, който характеризира храненето на студентите от целевата възрастова група. 

Ключови думи: хранене, хранителен модел, студенти 

EN Abstract 

Aim:This study aims to examine nutrition in students aged 20 to 25 years and to identify the 

sustainable food pattern elements of this age group.  

Materials and methods: The nutritional intake of 6 food groups (cereals and potatoes; vegetables 

and fruits; milk and dairy products; meat, fish, eggs, legumes and nuts; added fat and sugar, sugar 

products, confectionery) was analyzed in 185 students from the Medical University-Plovdiv (of all 

specialties), aged 20 to 25, 152 women (82.2%) and 33 men (17.8) by conducting a direct group 

survey. A food frequency questionnaire (FFQ) was used. The question was "How often do you 

consume the following foods / drinks?" and 46 foods and drinks were listed. The frequency of intake 

was estimated on a five-point scale from daily, almost daily; at least once a week; at least once a 
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month; 1-2 times a year to never. Statistical analysis was performed using SPSS v.17 software 

package.  

Results: The results showed that the majority of students (90.8%) consumed mixed foods (containing 

both animal and vegetable products). Fruits and vegetables were the nutritional group most commonly 

consumed by the students, followed by milk and milk products; cereals and potatoes; sugar and 

confectionery and comparatively less frequently meat and fish.92.8% of the respondents consumed 

water daily. Daily consumption of fizzy drinks was reported only by 11.5% of the students surveyed, 

and 51.9% reported that they had never had energy drinks.  

Conclusion: The nutritional intake of students corresponded to the recommendations for healthy 

nutrition ofthe population above 18 years of age in Bulgaria, with the exception of the observed 

tendency for increased consumption of sugar, sweets and confectionery. The interpretation of the 

results obtained allowed the development of a food pattern involving sustainable elements, which 

characterizes the nutrition of students from the target age group. 

Keywords: nutrition, food pattern, students 
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37.  Peychev Z, Mateva N, Dimcheva T, Kilova K, Kirkova A. Analysis of rules for attestation and 

accounting of research activities in the Medical University – Plovdiv and possibilities for 

automatization of the processes. Knowledge – International Journal 2019; 35(4): 1393-1398. 

БГ Резюме 

Отчитане и съхранение на научноизследователската дейност (НИД) е задача, с която всеки 

научен работник във висше учебно заведение е ангажиран. В Медицински университет – 

Пловдив (МУ-Пловдив) този процес е рагламентиран от правилника за устройството и 

дейността на университета. Всеки труд се съхранява на хартиен носител. Периодично се 

отчитат едни и същи дейности с еднакво съдържание. Предвид функционалността на 

съвременните информационни технологии, този подход за съхранение и отчитане на дейността 

е морално остарял. Периодично се снемат данни от архива и се отбелязват в атестационен лист, 

който се отчита пред комисия по атестация (КА). Цел. Анализ на данните от правилник за 

устройството и дейността на МУ-Пловдив и възможности за автоматизиране на процесите при 

атестация и отчитане на НИД чрез създаване на уеб базирана платформа. Материал и методи. 

Използван е „Правилник за атестиране на академичния състав при Медицински университет – 

гр. Пловдив“ за снемане на информация относно дейностите на КА и задълженията на научните 

работници. Резултати. Анализирани са данните от „Правилник за устройството и дейността 

на МУ-Пловдив“ и на базата на тях е предложен описателен модел за създавеане на уеб 

базирана информационна система отразяваща научноизследователската дейност на 

докторанти и пост-докторанти. В базата от данни на предложения модел са заложени профили 

на потребители, в които се съхранява информация за членовете на атестационната комисия, 

научни работници, елемент за атестация и елемент за отразяване на НИД. Заключение. Чрез 

предложения описателен модел на уеб базирана платформа за НИД и по-нататъшната му 

разработка в съвременните софтуерни среди, функционалността на системата може да бъде 

реализирана. Функционалността на системата може да промени начина на съхранение на 

информацията, да улесни научните работници при изготвянето на отчети по НИД, както и да 

ускори процеса на атестиране.  

Ключови думи: научноизследователска дейност, атестация, атестационен лист. 

EN Abstract 

Reporting and storage of research activity (RA) is a task that every researcher at the University is 

engaged in. At the Medical University - Plovdiv (MU - Plovdiv) this process is regulated by the rules 

for the organization and activity of the University. Each work is stored on paper. Periodically, the 

same activities with the same content are reported. Considering the functionality of modern 

information technology, this approach of storing and reporting activities is morally outdated. Data 

from the archive are periodically taken and recorded in an attestation sheet, which is reported to the 

Attestation Committee (CA). Aims. Analysis of the data from the Rules for the Structure and Activity 

of MU-Plovdiv and possibilities for automation of the processes for attestation and reporting of RA 

by creating a web-based platform. Material and methods. The “Rules for attestation of the academic 

staff at the Medical University - Plovdiv” were used to record information about the activities of the 

CA and the duties of the researchers. Results. The data from the Rules for the Structure and Activity 

of MU-Plovdiv were analyzed and on the basis of them a descriptive model was proposed for creating 

a web-based information system reflecting the research activity of doctoral students and post-doctoral 

students. The proposed model database contains user profiles that store information about the 

members of the certification committee, the researchers, the certification element and the RA element. 

Conclusion. Through the proposed descriptive model of web-based RA platform and its further 

development in modern software environments, the functionality of the system can be realized. The 

functionality of the system can change the way information is stored, make it easier for researchers to 

produce RA reports, and speed up the appraisal process.  

Keywords: research activity, attestation, attestation sheet 
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38.  Alexandrova M, Kilova K, Tosheva A, Mateva N. Nutrition and risk for tooth decay in children, 

attending kindergarten in Plovdiv. Knowledge – International Journal 2019; 35(4): 1099-1106. 

БГ Резюме 

Въведение. Зъбният кариес е често срещано заболяване, представляващо здравословен и 

финансов проблем за редица страни. През последните години той се превърна в едно от най-

честите хронични заболявания в детска възраст. 

Цел. Да се оцени връзката между хранителните навици и риска за възникване на зъбен кариес 

при деца, посещаващи детски градини в гр. Пловдив. 

Материал и методи. Беше проведено анонимно анкетно проучване върху 174 родители на 

деца между 3 и 7 годишна възраст (90 родители на момчета и 84 на момичета) от детски 

градини в гр. Пловдив. Използван е собствен инструментариум - анкетна карта, съдържаща 

въпроси, свързани с хранителните навици на децата и консумацията на кариогенни и 

кариеспротективни храни. 

Резултати. При някои от децата нощното хранене е спряно твърде късно, а има и такива, при 

които то въобще не е спирано. Децата предпочитат кариесогенните храни, които приемат като 

междинно хранене, десерт или награда. Голям процент от децата приемат сладки плодове, 

подсладени млека и напитки след вечеря.  

Заключение. При някои деца се установиха нарушения в храненето, които могат да се явят 

като причина за развитие на зъбен кариес. 

Ключови думи: хранене, кариес, деца от 3 до 7 години 

EN Abstract 

Introduction. Tooth decay is a common disease that is a health and financial problem for many 

countries. In recent years it has become one of the most common chronic diseases in childhood. 

Aim. To evaluate the relationship between eating habits and the risk of tooth decay in children 

attending kindergartens in Plovdiv. 

Material and methods. An anonymous survey was conducted among 174 parents of children, 

between 3 and 7 years of age (90 parents of boys and 84 of girls) of kindergartens in Plovdiv. Our 

own toolkit was used - a questionnaire containing questions related to children's eating habits and 

consumption of cariogenic and tooth decay protective food. 

Results. For some of the children night-time eating was stopped too late and there were some that did 

not stop at all. Children prefer cariesogenic foods, which they take as a snack, dessert or as a reward. 

A large percentage of children consume sweet fruits, sweetened milk and drinks after dinner.  

Conclusion. Some children have eating disorders that can be a cause of tooth decay. 

Keywords: nutrition, tooth decay, dental caries, children from 3 to 7 years 
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39.  Килова К, Милков Д, Матева Н. Приложими ли са персоналните дигитални устройства в 

здравеопазването? Здравна политика и мениджмънт 2019; 19(2): 319-324. 

БГ Резюме 

Глобалното развитие на технологиите навлиза в сфери, касаещи човешкото здраве. 

Потребителите имат възможност да използват персоналните си дигитални устройства 

(компютър, таблет, смартфон и др.) за достъп до здравна информация, връзка с лечебни 

заведения, получаване на консултации, лечение от разстояние. Целта на настоящето проучване 

е да се изследват нагласите за използване на персонални дигитални устройства в сферата на 

здравеопазването. Настоящото проучване установи положителна нагласа на всички 

респонденти към внедряването на съвременни технологии в сферата на здравеопазването и 

възможността за дистанционен контакт с медицинско лице с помощта на персонални 

дигитални устройства. 

Ключови думи: здравеопазване, здравна информация, информационно-комуникационни 

технологии, персонални дигитални устройства, телемедицина 

EN Abstract 

Modern technologies have been progressively entering the healthcare field. Currently, people have 

the opportunity to use their personal digital devices (smartphone, computer/laptop, tablet, etc.) to 

access health information, communicate with medical centers, and receive consultation and treatment 

from a distance. The aim of the present study is to explore the attitudes regarding the use of personal 

digital devices in the healthcare field. The present study found a positive attitude among all 

respondents, regarding 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, health information, information and communication technologies, personal 

digital devices, telemedicine. 
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40.  Киркова А, Манев Х, Янева А, Пейчев Ж, Димчева Т, Килова К, Манев М, Матева Н. 

Стандарти за електронен обмен на данни в здравеопазването - развитие и съвременно 

състояние. Здравна политика и мениджмънт 2019; 19(2): 325-329. 

БГ Резюме 

Разработването и имплементирането на единни стандарти за обмен на данни е крайъгълен 

камък за въвеждането на успешно електронно здравеопазване. Цел на настоящата разработка 

е да се проучат и анализират съвременните стандарти за обмен на данни в здравните 

информационни системи в някои европейски страни и САЩ. Разгледани са основните 

характеристики на стандартите HL7, DICOM, xDT, Hprim Santé и PN13. Извършена е 

съпоставка между стандартите HL7 и DICOM по отношение на характеристиките на 

електронния медицински запис. Разгледано е прилагането на стандарти за обмен на данни в 

медицината и здравеопазването в България. В заключение се подчертава, че прилагането на 

стандарти за оперативна съвместимост между медицинските приложения в България изостава, 

което налага разработване на процедури за избор и прилагане на международно утвърдени 

стандарти. 

Ключови думи: медицински данни, стандарти, интероперабилност 

EN Abstract 

The development and implementation of uniform data exchange standards is a milestone for the 

introduction of successful eHealth. The aim of this paper is to explore and analyze modern standards 

for data exchange in health information systems in some European countries and the United States. 

The main features of the HL7, DICOM, xDT, Hprim Santé and PN13 standards are considered. A 

comparison has been made between the HL7 and DICOM standards with regard to the characteristics 

of electronic medical record. The implementation of standards for data exchange in medicine and 

healthcare in Bulgaria has been considered. Finally, it is emphasized that the implementation of 

interoperability standards between medical applications in Bulgaria is lagging behind, which requires 

the development of procedures for the selection and application of internationally established 

standards. 

Ключови думи: медицински данни, стандарти, интероперабилност 
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41.  Kilova K, Milkov D, Kitova T, Mateva N. Trends in the use of information and communication 

technologies in the field of healthcare - a literary review. Knowledge - International Journal 2019; 

31(4): 1181-1187. 

БГ Резюме 

Глобалното развитието на технологиите постепенно навлиза в сфери, касаещи човешкото 

здраве. Днес потребителите имат възможност да използват информационни и комуникационни 

технологии (ИКТ) за достъп до здравна информация, връзка с лечебни заведения, получаване 

на консултации, лечение от разстояние.  

Възможностите, които предоставят информационните и комуникационни технологии в 

сферата на здравеопазването непрекъснато нарастват. С тяхна помощ могат да се подобрят 

дейностите по отношение на здравната промоция, чиято мисията е да издигне здравето като 

основна ценност. Те повлияват на профилактиката, лечението и рехабилитацията на редица 

заболявания. ИКТ в сферата на здравеопазването е възможност за повишаване на здравната 

култура на населението, което от своя страна ще подобри функционирането на системата на 

здравеопазването като цяло. Здравно информираните хора биха могли по-добре да спазват 

препоръките за профилактиката на заболяванията, да знаят кога трябва да потърсят 

медицинска помощ и да имат по-добър комплайънс при назначено лечение. По-високата 

здравна култура на обществото и неговата информираност за заболяванията ще улесни 

работата на лекарите и другите медицински специалисти в лечебните заведения. Всичко това 

би довело постепенно до развитие на общество с по-ниска заболеваемост и болестност, по-

добри резултати от лечение, по-ниски разходи за здравеопазване. 

Ключови думи: информационни и комуникационни технологии, здравеопазване, здравна 

информация, здраве 

EN Abstract 

Global technological developments are gradually entering spheres, concerning human health. Today, 

users have the opportunity to use information and communication technologies (ICTs) to access health 

information, communicate with healthcare establishments and receive remote consultation and 

treatment.  

The opportunities provided by information and communication technologies in the healthcare sector 

are steadily increasing. With ICT, health promotion activities, whose mission is to promote health as 

a core value, can be improved. They affect the prophylaxis, treatment and rehabilitation of a number 

of diseases. ICT in healthcare is an opportunity to raise the health culture of the population, which 

will improve the functioning of the healthcare system as a whole. People who are well informed about 

health as a whole could better follow the recommendations for disease prevention, know when to seek 

medical attention, and have better compliance with a prescribed treatment. Higher public health 

culture and disease awareness will make it easier for doctors and other health care professionals in 

medical centers. All this would gradually lead to the development of a society with lower morbidity 

and disease, better treatment outcomes, lower healthcare costs. 

Keywords: information and communication technologies, healthcare, health information, health 
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42.  Kilova K, Stoev T. Strategic planning of University scientific publishing house to the Medical 

University - Plovdiv. Knowledge – International Journal 2019; 31(4): 1167-1173. 

БГ Резюме 

Стратегията е ръководно начало в дейността на всяка организация. Тя е интегриран инструмент 

за управление, насочен към постигането на организационните цели и съобразен във всеки 

конкретен случай със спецификата на обекта на управление и външната и вътрешната среда.  

Стратегическото планиране е проактивен процес на оценка на настоящите условия, в които се 

намира организацията, определяне на желаното бъдеще и определяне на действията, които ще 

доведат до постигането на това бъдеще.  

Стратегическото планиране на едно университетско издателство отразява неговата мисия, 

настоящите му приоритети и стила му на управление. Това е предпоставка за неговото бъдещо 

развитие. 

Основната мисия на Университетското научно издателство към Медицински университет – 

Пловдив е да обезпечава студентската и академична общност с необходимата научна и учебна 

литература. 

Основната цел на Университетското научно издателството е издаване на учебна и научна 

литература в областта на медицинските и други свързани с медицината науки. 

Дългосрочните цели на Университетското научно издателството са: създаване на лидерска 

позиция в дела на издавана научна и учебна литература в Пловдивския регион; представяне на 

печатните издания, изграждане и поддържане на добър имидж за университетското 

книгоиздателство и Медицински университет – Пловдив. 

Краткосрочните цели на Университетското научно издателството са: създаване на по-добри 

познания в областта на книгоиздаването; изграждане на контакти и лични отношения с 

директори на други университетски издателства и свързани с книгоиздателството фирми. 

Създаването на собствена професионална издателска среда за Медицински университет – 

Пловдив, ще предостави възможност да се открои най-значимата научна литература на 

университетските преподаватели. По този начин ще се осигури необходимият за обучението 

на студенти, специализанти и докторанти набор от учебници и учебни помагала и постепенно 

да се синхронизира българската и европейската издателска практика. 

В процеса на своето утвърждаване Университетското научно издателство на Медицински 

университет – Пловдив ще изработи издателска, икономическа и мениджърска стратегия, 

благодарение на която ще се превърне в безспорен авторитет, задаващ моделите и стила в 

издаването на научни книги. 

Ключови думи: Стратегическо планиране, стратегия, университетско научно издателство 

EN Abstract 

The strategy is a guiding principle in the activity of each organization. It is an integrated management 

tool aimed at achieving the organizational goals and tailored in each case to the specifics of the object 

of management and the external and internal environment. 

Strategic planning is a proactive process of assessing the current conditions in which the organization 

is located, defining the desired future and identifying the actions that will lead to this future. 

The strategic planning of a university publishing house reflects its mission, its current priorities and 

its style of management. This is a prerequisite for its future development. 
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The main mission of the University Scientific Publishing House of the Medical University - Plovdiv 

is to provide the students and the academic community with the necessary scientific and educational 

literature. 

The aim of the University Scientific Publishing House is to publish educational and scientific literature 

in the field of medical and other medical-related sciences. 

The long-term goals of the University Scientific Publishing House are: to establish leadership in the 

field of scientific and scholarly literature published in the Plovdiv region; to present printed 

publications, to construct and maintain a good image for the university book publishing and Medical 

University - Plovdiv. 

The short-term goals of the University Scientific Publishing House are: to create better knowledge in 

the field of book publishing; to build contacts and personal relationships with directors of other 

university publishing houses and publishing companies. 

The creation of a professional publishing environment for the Medical University - Plovdiv will 

provide an opportunity to highlight the most important scientific literature of the university lecturers. 

This will ensure the provision of a set of textbooks and learning aids for students, graduates and PhD 

students, and will gradually synchronize the Bulgarian and European publishing practices. 

In the process of its establishment the University Scientific Publishing House of the Medical 

University - Plovdiv will elaborate a publishing, economic and management strategy thanks to which 

it will become an undisputed authority that sets the models and style in the publishing of scientific 

books. 

Keywords: strategic planning, strategy, university scientific publishing house 
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43.  Bakova D, Kilova K, Semerdjieva M. Application of bioprinting in contemporary medicine (review). 

Knowledge - International Journal 2019; 31(4): 1099-1102. 

БГ Резюме 

3D печатането е съвременна технология, която се явява революционна алтернатива с 

разнообразни приложения в трансплантационната и здравната индустрия. Приложението на 

3D биопринтирането се изследва в различни области на здравеопазването, някои от които са 

представени в настоящата статия. 3D отпечатването на човешки тъкани и органи има 

изключително влияние чрез увеличаване на средната продължителност на живота и значително 

подобряване на качеството на живот за милиони хора. Нуждаещите се пациенти няма да се 

налага да чакат месеци или години за донор с правилна кръвна група, ще се намали до минимум 

отхвърлянето на органи ще бъде премахнат незаконният трафик на хора за донорство и т.н. 3D 

биопринтирането може да има значими ползи и за регенеративната медицина и качеството на 

живот. Същевременно е необходимо да бъдат сведени до минимум евентуалните социални и 

правни проблеми, които биха възникнали при масовото приложение в медицината.  

Ключови думи: биопринтиране, социални въпроси, правни аспекти 

EN Abstract 

3D printing is an advanced recent technology, which can be a revolutionary alternative with a variety 

of applications in the transplant and healthcare industry in general. 3D printing research is investigated 

in various fields within the healthcare industry; some of which are discussed in this article. 3D printing 

of human tissue and organs can revolutionize the healthcare industry by extending the average life 

expectancy and greatly improving the quality of life for millions of people. Organ recipients will no 

longer have to wait months or years for a donor with the correct blood type, organ transplant rejection 

will be abolished, illegal human trafficking for organ harvesting can be minimized, and war and 

accident amputees can once again gain full mobility. 3D Bioprinting may have unprecedented 

consequences on regenerative medicine and quality of life while minimizing social and legal issues 

which currently surround human embryo techniques.  

Keywords: bioprinting, social issues, legal aspects 
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44.  Yaneva A, Kilova K, Dimcheva T. Successful cognitive aging - cognitive reserve and neuroplasticity. 

Knowledge - International Journal 2019; 31(4): 1005-1008. 

БГ Резюме 

С напредване на възрастта при възрастните хора се наблюдават промени в когнитивните 

функции. Когнитивните упражнения могат да позволят мозъкът да остане активен и динамичен 

дори в по-късна възраст. Имайки предвид застаряването на населението в световен мащаб и 

увеличаването на възрастните хора, насърчаването на успешното когнитивно стареене е тема 

от голямо значение и предизвикателство за общественото здраве.  

Тази статия разглежда три концепции – концепцията за успешното когнитивно стареене, 

когнитивният резерв и мозъчната пластичност и връзката им с цялостното когнитивно 

функциониране при възрастните хора. Концепцията за когнитивният резев има за цел да обясни 

разминаването между степента на увреждане на мозъка и начина, по който той реагира. 

Когнитивният резерв се основава на текущата мозъчна активност, която се формира вследствие 

на преживявания и дейности през целия живот. Теорията за когнитивния резерв е в 

съответствие с проучванията, свързани с мозъчната пластичността при възрастните хора и 

факта, че когнитивните интервенции могат да бъде полезна при стареене. В основата за всички 

мозъчни упражнения или игри е концепцията за мозъчната пластичност или невропластичност 

и се свързва с предполагаемите промени в невронната организация, които могат да доведат до 

различни поведенчески промени и развититето на компенсаторни механизми, когато са налице 

функционални загуби вследствие на стареенето или увреждане на мозъка. Моделът на 

когнитивната пластичност при възрастни хора, предложен от Lövdén твърди, че когнитивните 

интервенции са ефективни, когато има несъответствие между познавателните способности на 

индивида и изискванията на задачата.  

От гледна точка на представените концепции, успешното когнитивното стареене може да бъде 

постижимо от възрастните хора. Мозъкът може да продължи да се адаптира и да развива нови 

способности през целия живот. Тази способност за реорганизация и създаване на нови пътища 

стои в основата на когнитивното обучение - инструмент, който може да бъде използван от 

здравните специалисти, за да допълва и подпомага подобряването на терапевтичните подходи. 

Изследванията показват, че системното мозъчно обучение може потенциално да доведе до 

подобряване на редица познавателни умения.  

Ключови думи: когнитивни функции, когнитивен резерв, невропластичност. 

EN Abstract 

As people age they tend to experience changes in cognitive function. Cognitive exercise can allow the 

brain to remain active and dynamic even at a later age. The promotion of successful cognitive aging 

is a topic of great importance and a challenge to public health considering the growth and the aging 

of the world population.  

This article discusses three concepts - the concept of successful cognitive aging, cognitive reserve and 

neuroplasticity, and their relationship to the overall cognitive functioning of the elderly. The concept 

of the cognitive reserve explains the discrepancy between the degree of brain damage and the way the 

individual responds. Cognitive reserve is based on current brain activity which is formed by the 

experiences and the activities throughout life. Cognitive reserve theory corresponds with the studies 

of brain plasticity in the elderly and the fact that cognitive interventions can be useful during aging. 

The concept of brain plasticity or neuroplasticity is the foundation of all brain exercises or games and 

relates to the changes in the neuronal organization that can lead to behavioral changes and the 

development of compensatory mechanisms in older people with cognitive dysfunction due to aging 

or brain pathology. The model of cognitive plasticity in elderly people proposed by Lövden argues 
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that cognitive interventions are effective when there is a mismatch between the cognitive ability of 

the individual and the difficulty level of the cognitive task.  

According to the concepts presented in this article, successful cognitive aging can be achieved by the 

elderly. The brain can continue to adapt and develop new abilities throughout life. The ability of the 

brain to reorganize and create new roads is at the key of cognitive learning - an instrument that can be 

used by health professionals to complement and support the improvement of therapeutic approaches. 

Research has shown that systemic brain training can potentially lead to the improvement of a number 

of cognitive skills.  

Keywords: cognition, cognitive reserve, neuroplasticity 
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45.  Kilova K. Studying the style of learning in bachelor's and master's programs after graduating from 

the Medical University of Plovdiv using the David Kolb's method International Journal of Advances 

in Science Engineering and Technology 2019; 7(Iss-1, Spl. Iss-2): 25-27. 

БГ Резюме 

Нова парадигма в образованието поставя учащия се в центъра на педагогическия процес. 

Познаването на стила на учене дава възможност да се разкриe потенциалът на всеки студент, 

да се развият неговите способности за учене, което е предпоставка за успешно учене. В 

днешната среда методът за учене на Дейвид Колб е най-популярният. Цел. Да се проучи стилът 

на учене в бакалавърските и магистърските програми след завършване на Медицински 

университет – Пловдив по метода на Дейвид Колб.  

Материал и методи. Използва се директна групова анонимна анкета за определяне на стила 

на учене по метода на Колб чрез адаптиран и валидиран за българската общност инструмент 

от А. Пожарлиев. За статистическа обработка на данни е използван софтуер SPSS v.17.0, а за 

графично представяне на резултатите – MS Excel 2016. 

Резултати. Анкетирани са 156 студенти от бакалавърски и магистърски програми след висше 

образование, следващи във Факултета по обществено здраве, Медицински университет – 

Пловдив. Възрастовият диапазон на анкетираните е 23÷62 години, а средната възраст е 

35.37±9.26 години. Резултатите показват, че начинът на учене на студентите не е пряко свързан 

с пола, но има статистически значима връзка между възрастта, изучаваната специалност и 

нивото на образование. Стилът на учене е преобладаващ (36.5%), следван от асимилативен 

(21.8%) и конвергентен (17.3%). 

Заключение. Познаването на стила на учене може да ни насочи какви дейности и учебни 

материали да планираме и как да предоставим теоретичното съдържание, за да създадем 

ангажиращо, мотивирано и приятно учене за по-голямата част от аудиторията. 

Ключови думи: стил на учене, ученици, образование 

EN Abstract 

New paradigm in education places the learner at the center of the pedagogical process. Knowledge of 

the style of learning makes it possible to reveal the potential of each student, to develop his/her 

learning abilities, which is a prerequisite for successful learning. In today's environment David Kolb's 

procedural method of learning is the most popular one. Aim. To study the style of learning in 

Bachelor's and Master's programs after graduating from the Medical University of Plovdiv using the 

David Kolb's method. 

Material and methods. Direct group anonymous poll for determining the style of learning using the 

Kolb’s method is used through an adapted and validated for the Bulgarian community instrument by 

A. Pojarliev. For statistical data processing software SPSS v.17.0 was used and for graphical 

presentation of results – MS Excel 2016. 

Results. 156 students from Bachelor’s and Master's programs after higher education studied at the 

Faculty of Public Health, Medical University - Plovdiv were interviewed. The age range of the 

respondents is 23÷62 years and the average age is 35.37±9.26 years. The results show that the way 

students study is not directly related to gender, but there is a statistically significant relation between 

age, studied specialty and level of education. The learning style is predominant (36.5%), followed by 

assimilative (21.8%) and convergent (17.3%). 

Conclusion. Knowing the style of learning can guide us what activities and teaching materials to plan 

and how to deliver the theoretical content in order to create engaging, motivated and enjoyable 

learning for the majority of the audience. 

Key words: learning style, students, education 
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46.  Kilova K, Bakova D, Mateva N, Peychev Z, Yaneva A. Business plan of a University press to the 

Medical University of Plovdiv. Knowledge - International Journal 2019; 30(6): 1663-1670. 

БГ Резюме 

Създаването на университетско издателство е предпоставка за издигане авторитета на 

Медицински университет – Пловдив. Със своята значима научна продукция и голям брой 

студенти, то ще представлява лицето на университета пред научните общности и ще е важен 

елемент от националното и международно междууниверситетско общуване. Чрез 

документиране на индивидуалните качества на преподавателите се съхранява знанието и се 

подпомага неговото развитие, като по този начин се отговаря и на обществените изисквания. 

Без развита издателска дейност трудно може да се реализира творческият потенциал на 

преподаватели и студенти. Университетското издателство, от една страна, е реален участник в 

учебния процес, тъй като улеснява достъпа на студентите до учебници и учебни помагала, 

както и до новостите в науката. От друга страна то е и естествен център на университетския 

живот.  

Ключови думи: университет, научно издателство, бизнес план, мениджмънт 

EN Abstract 

The creation of a university press is a prerequisite for raising the reputation of the Medical University 

- Plovdiv. With its significant scientific output and the large number of students, it will represent the 

face of theu niversity in front of the scientific communities and will be an important element of the 

national and international interuniversity communication. By documenting the individual qualities of 

the teachers, knowledge is preserved and its development is assisted, thus meeting the public demands. 

Without a developed publishing activity, it is difficult to evolve the creative potential of teachers and 

students. The university press, on the one hand, is a real participant in the learning process, as it 

facilitates students' access to books as well as novelties in science. On the other hand, it is also a 

natural center of university life.  

Keywords: University, science, press, business plan, management 
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47.  Kilova K. Web-based information systems for surveys of the quality of higher education (roundup). 

Knowledge - International Journal 2019; 30(2): 311-314. 

БГ Резюме 

Стратегическа цел на Европейския съюз е да изгради конкурентоспособна и динамична 

икономика, основана на знания, и осигуряваща устойчив икономически растеж. В контекста на 

Лисабонската програма и Болонския процес основният ресурс за постигане на тази цел 

несъмнено е качеството на образованието. Това прави въпроса за качеството на висшето 

образование изключително актуален. В университетите са изградени системи за управление на 

качеството на висшето образование. Като основен критерий за оценка на тяхната работа служат 

анкети, даващи обратна връзка за целия извършен процес. 

По-интензивното използване на интернет дава възможност за създаване и използване на уеб 

базирани информационни системи за изследване на качеството на висшето образование. 

Ключови думи: качество, висше образование, проучвания, информационни системи 

EN Abstract 

Strategic aim of the European Union is to build a competitive and dynamic economy based on 

knowledge and ensuring sustainable economic growth. In the context of the Lisbon agenda and the 

Bologna process, the main resource for achieving this goal is undoubtedly the quality of education. 

This makes the issue of the quality of higher education extremely relevant. In universities have been 

set up systems to manage the quality of higher education. As main criterion for assessing their work 

serve surveys giving feedback on the entire process performed.  

More intensive use of the Internet enables the creation and use of web-based information systems for 

surveys of the quality of higher education.  

Keywords: quality, higher education, surveys, information systems 
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48.  Kasnakova G, Giteva D, Kilova K. Digital smile design (DSD) – technology of the future. Knowledge 

- International Journal 2018; 28(7): 2507-2511. 

БГ Резюме 

Цифровият дизайн на усмивката е дигитален дизайн, който чрез изследване на 

взаимоотношенията между зъбите, венците и устните на пациента, се планира практическото 

им лечение. Използването на цифрови инструменти предлага нова перспектива за ежедневните 

клинични дейности. Цифровата информация е обективно и ефективно средство за 

комуникация между зъболекар, пациент и техник. Симулацията на DSD (Дигитален смайл 

дизайн) не е достатъчна, за да разбере и наблюдава промените, които ще се извършват върху 

зъбите. Тази комбинация от техники може да предложи предсказуемостта на резултатите, 

както и да увеличи удовлетворението на очакванията на пациентите.  

Красивата усмивка и хармоничната лицева естетика са качества, които допринасят за 

благосъстоянието на всеки пациент. Естетиката на усмивката е свързана с формата, 

структурата, цвета и подреждането на зъбите, както и с интраоралните меки тъкани. Важна цел 

на естетичното лечение е, че крайният резултат трябва възможно най-много да се доближава 

до очакванията на пациента, подобрявайки естетиката на лицето и усмивката му.  

Ключови думи: дигитален дизайн, усмивка, средство за комуникация, очаквания, естетическо 

лечение, медицински науки, здраве, стоматологична грижа 

EN Abstract 

Digital Smile Design (DSD) is a digital design of the smile by means of the study the relationships 

between the teeth, gums, and lips of the patient in order to plan their treatment virtually. The use of 

digital tools offers a new perspective to daily clinical activities. The digital information is an objective 

and efficient communication tool among dentist, patient, and technician. Тhe DSD simulation is not 

enough for the patient to understand and observe the changes that will be performed on the teeth. This 

combination of techniques can offer predictability to results as.  

A beautiful smile and harmonic facial esthetics are attributes that contribute to the well-being of any 

patient. Smile esthetics are related to the form, texture, color, and alignment of the teeth as well as to 

intraoral soft tissues. An important objective of an esthetic treatment is that the final result should be 

as close as possible to the patient's expectations, improving his/her facial esthetics and smile.  

Keywords: digital design smile, communication tool, expectations, esthetic treatment, medical 

sciences, health and dental care 
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49.  Mateva N, Tosheva A, Kirkova A, Yaneva A, Kilova K, Dimcheva T, Peychev Z, Bakova D. Is 

nutritional behavior of students healthy? Results of eating habits survey. Knowledge - International 

Journal 2018; 28(2): 591-596. 

БГ Резюме 

Проведено е пряко анонимно анкетно проучване с 200 студенти (167 жени и 33 мъже) от 

Медицински университет-Пловдив (от всички специалности), на възраст от 18 до 25 години. 

Анкетираните отговарят на две групи въпроси, които целят да отграничат навиците за 

здравословно хранене и поведение, свързано с тази ежедневна дейност, от нездравословните 

привички, обусловени от динамичните характеристики на съвременното глобализиращо се 

общество. Първата група от 15 въпроса се отнася до обстоятелства, непосредствено свързани 

с процеса на хранене, и цели да установи честотата на вредните навици, формиращи определен 

поведенчески тип, а втората група от 3 многоредни въпроса уточнява пространствено-

времевите параметри на ежедневните хранения, както и обичайното социално обкръжение на 

анкетираните по време на хранене.  

Резултатите показват отчетлива тенденция към неблагоприятни за здравословното хранене 

навици (хранене пред телевизора, пред компютъра, „прескачане“ на хранене от диетични 

съображения, вечеря след 23.00 ч., консумация на алкохол, тютюнопушене по време на 

хранене) и за наличие на реактивни поведенчески модели (преобладаващата част от 

анкетираните – над 50% – ежедневно или няколко пъти в седмицата пренебрегват сутрешната 

закуска, предпочитат да се хранят сами, не се хранят редовно в определени часове). 

Интерпретирането на тези резултати води до идентифицирането на устойчиви елементи, които 

характеризират поведенческия модел при хранене на анкетираните лица. Статистическият 

анализ открои като най-важни и статистически значими следните характеристики на 

хранителното поведение на младите хора: „Да се хранят сами“, „Да се хранят пред телевизора“, 

“Да не се хранят редовно в определени часове“, „Да не закусват сутрин“ и „Да се хранят докато 

говорят по телефона“. Тези пет елемента могат да бъдат определени както като резултати от 

негативни нагласи по отношение на здравословния режим на хранене, така и като фактори, 

повлияващи като цяло върху нагласите и поведението, свързани с храненето, на студентите от 

целевата възрастова група. 

Ключови думи: хранително поведение; хранене; хранителни навици; студенти 

EN Abstract 

A direct anonymous survey was conducted with 200 students of all specialties (167 women and 33 

men) from the Medical University of Plovdiv, aged 18 to 25 years. Respondents answered two sets of 

questions that aim at distinguishing healthy eating habits and behavior, associated with this daily 

activity, from unhealthy habits, that are conditioned by the dynamic characteristics of today's 

globalizing society. The first group of 15 questions relates to circumstances, directly connected with 

the nutrition process and aims at detecting the frequency of harmful habits of a particular behavioral 

type. The second group of 3 multilevel issues specifies the spatiotemporal parameters of daily meals, 

as well as the habitual social environment of respondents during meals. The results show a clear 

tendency towards eating habits that are unfavorable to the healthy eating (eating in front of the TV or 

the computer, omitting meals for dietary considerations, dinner after 23.00, alcohol consumption, 

smoking during meals) and the presence of reactive behavioral patterns (the overwhelming majority 

of respondents – over 50% – ignore breakfast daily or several times a week, prefer to eat alone, do not 
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eat regularly at certain times). The interpretation of these results leads to the elaboration of a model 

with sustainable elements, which characterizes the behavioral pattern of feeding in the respondents. 

The statistical analysis highlighted as the most important and statistically significant the following 

characteristics of young people's eating behavior: "To eat alone", "To eat in front of the TV", "Do not 

eat regularly at certain times", "Do not have breakfast in the morning" and "To eat while talking on 

the phone". These five elements can be defined both as a result of negative attitudes towards healthy 

eating habits and as factors that affect overall attitudes and eating habits of students of the target age 

group. 

Keywords: nutrition behavior; nutrition; eating habits; students 
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50.  Peychev Z, Mateva N, Peycheva S, Dimcheva T, Kirkova A, Kilova K, Yaneva A. Assessment of the 

quality of training during the pre-training in the pharmacy of students of the Pharmacy Faculty of the 

Medical University – Plovdiv. Management and Education 2018; 14(3): 65-68. 

БГ Резюме 

Въведение. Шестмесечният преддипломен стаж (6-МПС) на студентите магистър-фармацевти 

в България е част от обучението им. Студентите сами избират къде да го проведат – в открита 

обществена или в болнична аптека. Всеки стажант има двама ментори. Единият наблюдава 

практическата дейност, а другият е академичен преподавател, контролиращ провеждането му.  

Цел: Цел на проучването е да се оцени качеството на 6-МПС в аптека на студентите от 

фармацевтичен факултет на МУ-Пловдив.  

Материал и методи. Изследването е проведено сред български и чуждестранни студенти от 

Факултета по фармация на Медицински университет – Пловдив, академични преподаватели от 

същия факултет и ментори-фармацевти. Разработени са два специализирани въпросника за 

студенти (35 въпроса) и за ментори (23 въпроса) – анкетен метод. Обработката на резултатите 

извършихме със статистически софтуер SPSS v.19. Проучването обхваща 21 аптеки в гр. 

Пловдив и 6 в пловдивска област, където се проведе 6-МПС.  

Резултати: Част от студенентите 75 (67%) проведоха своя стаж в гр. Пловдив. Повечето 

заявяват, че са изпълнили от 50 до 200 рецепти и са обслужили от 50 до 200 пациенти на ден. 

Част от стажантите 67 (59.8%), заявяват че в аптеките има сектор за продажба на козметика. 

По време на стажа си 42 (37.5%) стажанти са продавали козметика освен лекарства. Голям брой 

от участниците в проучването 77 (68.7%) съобщават, че стажът е много добре организиран и 

ги насърчава да работят като фармацевти. Средната оценка по шестобалната система, която 

менторите дават за работата на стажантите, е много добра – 5.05.  

Заключение: Резултатите от проучването сред стажанти и ментори за преддипломния стаж в 

аптека показват, че участниците са удовлетворени от практическите му аспекти. Анализът на 

данните сред стажанти сочи, че стажът е важен, а натрупаният опит – много добър. Въпреки 

това някои от тях споделят, че не се чувстват добре подготвени да осъществят самостоятелна 

организация и административна работа в аптека.  

Ключови думи: преддипломен стаж, фармация 

EN Abstract 

Introduction. The six-month pre-diploma internship of the master pharmacist students in Bulgaria is 

part of their education. Students choose where to spend it – in an open public or in a hospital pharmacy. 

Each intern has two mentors. One monitors the practical activity, and the other is an academic lecturer, 

supervising its implementation. 

Aim: The aim of the study is to assess the quality of the six-month pre-diploma internship in a 

pharmacy of students from the Faculty of Pharmacy, MU-Plovdiv. 

Material and methods. The study was conducted among Bulgarian and foreign students from the 

Faculty of Pharmacy, Medical University - Plovdiv, academic professors from the same faculty and 

mentors-pharmacists. Two specialized questionnaires were developed for students (35 questions) and 

for mentors (23 questions) - a survey method. We processed the results with statistical software SPSS 

v.19. The study covers 21 pharmacies in Plovdiv and 6 in Plovdiv region, where six-month pre-

diploma internships are conducted. 

Results: 75 of the students (67%) spent their internship in Plovdiv. More of them state they have 

supplemented 50 to 200 prescriptions and served 50 to 200 patients a day. Some of the trainees 67 

(59.8%) inform that there is a cosmetics sector in the pharmacies. During their internship, 42 (37.5%) 
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interns sold cosmetics in addition to medicines. A large number of the participants 77 (68.7%) report 

that the internship is very well organized and motivates them to work as pharmacists. The average 

score on the six-point system that mentors give for the work of trainees is very good - 5.05. 

Conclusion: The results of the survey among interns and mentors for the undergraduate internship in 

a pharmacy display that the participants are satisfied with its practical aspects. The analysis of the data 

among trainees shows that the internship is important, and the experience gained is very good. 

However, some of them say that they do not feel well prepared to carry out independent organization 

and administrative work in a pharmacy. 

Key words: pre-diploma internship, pharmacy 
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51.  Peychev Z, Mateva N, Peycheva S, Kirkova A, Kilova K, Yaneva A. Creating a mobile application 

model as part of a surveillance information system for chronically ill patients treated with 

homeopathy. Knowledge - International Journal 2018; 22(5): 1189-1192. 

БГ Резюме 

Хомеопатията е нетрадиционен терапевтичен метод с над двеста годишна 

история.Хомеопатията не причинява странични ефекти, но необходимостта от медицинско 

наблюдение на пациентите е задължителна, особено при хронични заболявания. Използването 

на съвременните информационни технологии от медицински специалисти промени много 

аспекти на клиничната практика. Импредоставя възможност за разработване на мобилно 

приложение за мониторинг на хронично болни, лекувани с хомеопатия, както и подобряване 

на качеството и ефективността от лечението.  

Цел. Създаване на модел на мобилно приложение като част от информационна система за 

наблюдение за хронично болни пациенти, лекувани с хомеопатия.  

Материал и методи. Използвахме схематичен метод за изграждане и описание на модел на 

мобилно приложение. Внедрихме модела в информационната система "Хомеопатичен 

асистент", която създадохме в предишните ни разработки.  

Резултати. Представен е схематичен модел на мобилно приложение с интеграционни връзки 

към информационна система „Хомеопатичен асистент“. С помощта на него лекарят-хомеопат 

може адекватно да следи етапите от лечението на своите пациенти и ако е необходимо, да 

назначи ново, да прекрати или да предпише допълнително лечение. Мобилното приложение 

осигурява н аспециалиста постоянен 24-часов достъп до всички системни ресурси. Лекарят-

хомеопат, използващ мобилното приложение, има достъп до базата данни и всички ресурси на 

хомеопатичната информационна система "Хомеопатичен асистент", което прави мобилният 

софтуер приложим в общата практика наспециалистите.  

Заключение. Разработеният модел за мобилно приложение значително ще подобри качеството 

на терапевтичния процес. Софтуерът позволява непрекъснат контрол на ефекта от лечението, 

както и обратна връзка между лекаря и пациента.  

Ключови думи: Хомепатия, мобилни приложения, информцационни системи 

EN Abstract 

Homeopathy is a non-traditional therapeutic method with over two hundred years of history. 

Homeopathy treatment does not cause side effects, but the need for medical supervision of patients is 

mandatory, especially for chronic diseases. The use of mobile devices by medical professionals has 

changed many aspects of clinical practice. Modern information technologies provide an opportunity 

to develop a mobile application for the monitoring of chronic patients treated with homeopathy to 

improve the quality and effectiveness of treatment. 

Aim. Creating a mobile application model as part of a surveillance information system for chronically 

ill patients treated with homeopathy.  

Material and methods. We used a schematic method to build and describe the mobile application 

model. We implemented the model in the information system "Homeopathic Assistant", which we 

created in our previous developments.  

Results.A block diagram and conceptual design of a mobile application with integration links to the 

homeopathic assistant information system is presented.With the help of it the homeopathic physician 
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can adequately follow the stages of the treatment of his patients and, if necessary, appoint new, 

discontinue or prescribe additional treatment. The mobile application provides the specialist with 

constant access to all system resources.The homeopathic doctor using the mobile application has 

access to the database and all the resources of the Homeopathic Information System "Homeopathic 

Assistant", which makes the mobile application usable in the general practice of the specialists. 

Conclusion.The developed mobile application model will significantly improve the quality of the 

therapeutic process. It allows continuous 24-hour control of the effect of treatment, as well as a 

feedback between the doctor and patient.  

Keywords: homeopathy, mobile applications,information systems 
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52.  Килова К, Матева Н, Стоянова Р, Китова Т, Бакова Д. Внедряване на уеб-базирана 

информационна система за оценка и мониторинг на качеството на обучение в медицинските 

университети – изследване на преподавателските нагласи. Научни трудове на Съюз на учените 

в България – Пловдив, Серия Г. Медицина, фармация и дентална медицина 2018; 22: 73-76. 

БГ Резюме 

Подобряването на качеството и ефективността на образованието е сред приоритетите на 

академичния общност не само в България, но и в Европейския съюз. През годините оценката 

на качеството се превръща в ключов фактор в процеса на подобряване на качеството на 

образованието. Той е един от най-надеждните начини за дефиниране на проблеми, свързани с 

образователната система, конкретно висше училище или конкретен студент. Качеството и 

оценката са в основата на съвременното управление на образования процес. Преподавателите 

са ключов участник в този процес, така че обратната връзка „студент-преподавател“ се 

превърща в основната мярка. Решихме да използваме информационните и комуникационни 

технологии с цел създаване на уеб базирана информационна система за оценка и мониторинг 

на качеството на образование като част от Системата за управление на качеството в 

Медицински университет - Пловдив. 

Целта е да се изследва отношението на преподавателите към използването на информационна 

система за оценяване и мониторинг на качеството на обучението. 

Материали и методи. Изследването се основава на пряко анонимно проучване сред 211 

преподаватели в Медицински университет Пловдив. 

Резултати. По-голямата част от анкетираните дават положителен отговор на въпроса „Бихте 

ли се регистрирали в уеб-базиран модул за оценка и мониторинг на качеството на обучение в 

Медицинския Университет - Пловдив?”. Основната причина за отказ за регистрация (57,3%) 

от анкетираните) е „Липса на време". 

Заключение. Проучването показва положителното отношение на преподавателите към 

регистрацията в уеб базирана информационна система за оценка и мониторинг на качеството 

на обучението. Значителна част от респондентите подчертават липсата на време и че 

анонимността не е гарантирана като основни причини за отказ за регистрация. Според 

лекторите „допълнителна квалификация“ и „Подобряване на съоръженията“ са основните 

фактори за подобряване на качеството на образованието. 

Ключови думи. качество, обучение, преподаватели, информационна система, уеб-базирана 

система 

EN Abstract 

Improving the quality and efficiency of education is among the priorities of the academic community 

not only in Bulgaria but also in the European Union. Over the years, quality assessment has become 

a key factor in the process of improving the quality of education. It is one of the most reliable ways 

to define problems related to the education system, a particular school or a particular student. Quality 

and evaluation are the basis of modern management of the educational process. 

Teachers are a key player in this process, so student-teacher feedback is becoming the main measure. 

We decided to use information and communication technologies in order to create a web-based 

information system for evaluation and monitoring of the quality of education as part of the Quality 

Management System at the Medical University - Plovdiv. 
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The aim is to study the attitude of teachers to the use of information system for assessing and 

monitoring the quality of education. 

Materials and methods. The study is based on a direct anonymous survey of 211 lecturers at the 

Medical University of Plovdiv. 

Results. The majority of respondents give a positive answer to the question "Would you register for 

a web-based module for evaluation and monitoring of the quality of education at the Medical 

University - Plovdiv?”. The main reason for refusal to register (57.3% of respondents) is "Lack of 

time". 

Conclusion. The study shows the positive attitude of teachers to registration in a web-based 

information system for evaluation and monitoring of the quality of education. A significant number 

of respondents emphasize the lack of time and that anonymity is not guaranteed as the main reason 

for refusing to register. According to the speakers, "additional qualification" and "Improvement of 

facilities" are the main factors for improving the quality of education. 

Key words: quality, education, teachers, information system, web-based system 
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53.  Киркова A, Килова К, Янева A, Пейчев Ж, Димчева Т, Матева Н. Интерактивни уроци в 

Moodle за студенти по здравни грижи. Сборник доклади от Втора варненска конференция по 

електронно обучение и управление на знанието 2018: 38-43. 

БГ Резюме 

Една от основните причини за големия интерес към обучението посредством технологиите е, 

че то може да бъде персонализирано и проектирано така, че да отговаря на индивидуалните 

характеристики на всеки студент. Moodle е популярна платформа за виртуално обучение, 

широко използвана в България, която реализира конструктивната теория на обучението и 

предлага набор от функционалности за развитие на обучение с фокус върху ученика. Тази 

статия изследва използването на модула „Урок“ в Moodle за създаване на интерактивно учебно 

съдържание за самостоятелно обучение на студенти по здравни грижи. Проучени бяха 

мненията на студентите за качеството на предложените уроци и за ползите от този начин на 

предоставяне на учебни материали. Установени са някои проблеми, които създават 

затруднения за студентите. След нанесени корекции уроците отново бяха оценени. Резултатите 

показват, че бъдещите здравни специалисти демонстрират критично мислене и позитивни 

нагласи, изразени чрез мнението, че уроците са интересни, забавни и ангажиращи. Основният 

извод от изследването е, че модулът „Урок“ е удобна възможност за разработване на 

интерактивно, ориентирано към студентите електронно обучение. 

Ключови думи: интерактивно обучение, Moodle, студенти по здравеопазване 

EN Abstract 

One of the main reasons for the great interest in learning by technology is that it can be personalized 

and designed to fit the individual characteristics of each student. Moodle is a popular virtual learning 

platform, widely-used in Bulgaria, that implements the constructive learning theory and offers a range 

of functionalities to develop training with a focus on the student. This article explores the use of the 

“Lesson” module in Moodle to create interactive learning content for selfstudy of healthcare students. 

Students' views on the quality of the proposed lessons and on the benefits of this way of providing 

teaching materials were studied. Some problems have been identified that caused difficulties to the 

students. After corrections, the lessons were evaluated by students again. The results show that future 

healthcare professionals demonstrate critical thinking and positive attitudes, expressed in the opinion 

that the lessons are interesting, entertaining and engaging. Themain conclusion of the study is that the 

"Lesson" module is a convenient opportunity to develop an interactive, student-centred e-learning. 

Key words: interactive learning, Moodle, healthcare students 
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54.  Тенев А, Милков Д, Стоилов Б, Василева М, Китова Т, Сираков Н, Килова К, Учикова Е, 

Велкова К. Фетална функционалнамагнитно-резонансна томографияи нейната роля в 

прецизната диагностикана вродени аномалии, Сборник научни съобщения Наука и младост 

2018: 120-123. 

БГ Резюме 

Въведение. Вродените малформации се търсят в повечето страни посредством скринингови 

пренатални ехографски изследвания и ако е необходимо в последствие, чрез детайлно 

магнитно резонансно изследване. 

Цел. Да бъдат представени първоначалнитерезултати от пилотно проучване на фетуси с МРТ 

по време на бременността, както за потвърждаване на открититесонографски находки и 

откриването на допълнителни малформации, така ипроследяване на морфологията на 

развиващия се мозък. 

Материал и метод. Осъществено е МРТ изследване на десет жени по време на 3 – 5 л.м. от 

бременността, при които сонографското изследване е открило налични малформации на плода. 

Изледването е проведено в Комплекс по транслационна невронаука към Медицински 

университет – Пловдив. 

Резултати. Диагнозите поставени, чрез МРТ са вродени аномалии на ЦНС от групата на 

дефектите на нервната тръба, един полималформативен синдром и един е без установени 

аномалии. 

Заключение. Пренаталното изследване с МРТ е един от най-прецизните начини за изследване 

на феталния мозък и откриванена вродени аномалии, поради което е необходимо да стане 

неразделна част отмултидисциплинарния подход при диагностициране на вродени аномалии. 

Ключови думи: фетално магнитно резонансно изследване, дефекти на нервната тръба, 

полималформативни синдроми. 

EN Abstract 

Introduction. Congenital malformations are sought in most countries by prenatal ultrasound 

screening and, if necessary, by detailed magnetic resonance imaging. 

Objective. To present the initial results of a pilot study of fetuses with MRI during pregnancy, both 

to confirm the findings of sonographic findings and the detection of additional malformations, and to 

monitor the morphology of the developing brain. 

Material and method. MRI examination of ten women during 3 - 5 l.m. from pregnancy in which 

the sonographic examination revealed available malformations of the fetus. The study was conducted 

at the Complex of Translational Neuroscience at the Medical University - Plovdiv. 

Results. The diagnoses made by MRI are congenital anomalies of the CNS from the group of neural 

tube defects, one polymalformative syndrome and one without established anomalies. 

Conclusion. Prenatal MRI is one of the most accurate ways to examine the fetal brain and detect 

congenital anomalies, so it is necessary to become an integral part of the multidisciplinary approach 

in diagnosing congenital anomalies. 

Key words: fetal magnetic resonance imaging, neural tube defects, polymalformative syndromes. 
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55.  Dimcheva T, Mateva N, Yaneva A, Peychev Z, Kilova K. Validation of the bulgarian translation of 

the patient assessment of chronic illness care (Pacic 5As) survey. Knowledge - International Journal 

2017; 20(4): 2079-2084. 

БГ Резюме 

Въведение: Пациентска оценка на медицинските грижи при хронично болни (PACIC 5As) е 

инструмент за проучване мнението на пациентите относно характера и качеството на 

предоставените им медицински грижи, основаващ се на модела за хронична грижа (CCM). Той 

измерва редица аспекти, отнасящи се до: ангажиране на пациента съвместно с лекуващия екип 

при вземане на решения; организация на системата по предоставяне на грижи/подкрепа при 

вземане на решение; поставяне на цели; решаване на проблеми; проследяване/координиране.  

Методи: 81 пациента с хронични заболявания попълниха предения въпросник PACIC 5As. 

Тестването на надеждността беше изследвано сред по-малка група от 30 пациента, които 

попълниха повторно въпросника след 2 седмици. Тествахме неговата конструктивна 

валидност, надеждност и приемливост. Надеждността на инструмента бе оценена чрез 

определяне степента на съгласуваност на всяка една от скалите. Вътрешната съгласуваност на 

отделните области беше оценена чрез изчисляване на коефициента алфа на Кронбах 

(Cronbach’s α).  

Резултати: Надеждността на въпросника оценена чрез коефициента алфа на Кронбах 

(Cronbach’s α) за всички области е 0.95 и средната стойност на корелационните коефициенти 

между тестовите единици (intraclass correlation coefficient) е 0.288.  

Заключение: Българският превод на PACIC 5As показа висока надеждност, вътрешна 

съгласуваност и надеждност. Необходимостта от подобряване грижите за пациенти с хронични 

заболявания означава, че разработването и валидирането на подобни инструменти за тяхното 

измерване и оценка трябва да е приоритетно. Българската версия може надеждно да се прилага 

при оценката на медицинските грижи за хронично болни пациенти, основаваща се на модела 

за хронична грижа (CCM).  

Ключови думи: Модел за хронична грижа (CCM), PACIC, валидиране на въпросници, 

хронични заболявания. 

EN Abstract 

The Patient Assessment of Chronic Illness Care (PACIC 5As) is a measure of chronic illness quality 

of care, based on the influential Chronic Care Model (CCM). It measures a number of aspects of care, 

including patient activation; delivery system design and decision support; goal setting and tailoring; 

problem-solving and contextual counselling; follow-up and coordination.  

Methods: 81 patients with chronic diseases completed the translated PACIC 5As questionnaire. Test-

retest reliability was assessed in a subset of 30 patients who completed the questionnaire 2 weeks 

later. We tested the instrument by means of structural equation modeling, and examined its construct 

validity, reliability and acceptability. Internal consistency of the subscales was assessed by calculating 

Cronbach’s alphas.  

Results: The internal consistency of the entire questionnaire assessed by Cronbach’s alpha was 0.95 

and Test–retest reliability (intraclass correlation coefficient) was 0.288.  

Conclusion: The Bulgarian translation of the PACIC 5As survey demonstrated high reliability, 

internal consistency, and test-retest reliability. The importance of improving care for long-term 

conditions means that the development and validation of measures is a priority. The Bulgarian version 

can reliably be used to assess care delivered according to the Chronic Care Model.  

Keywords: Chronic Care Model, PACIC, scale validation, Long term conditions 
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56.  Peychev Z, Shishmanova-Doseva M, Peycheva S, Dimcheva T, Yaneva A, Kilova K, Kirkova A. 

Analysis of the implementation of the „Student practice“ project in the Medical University - Plovdiv 

for the period 2013-2015 Y. Knowledge - International Journal 2017; 20(4): 1671-1676. 

БГ Резюме 

Кариерната успеваемост е един от основните критерии за качество на преподавателската 

дейност във висшите училища. Важен фактор за престижа и рейтинга на Медицински 

университет Пловдив са възможностите за професионална реализация на завършилите 

студенти. Проектът „Студентски практики“, осъществен в периода м. май 2013 г. до м. 

декември 2015 г., предостави тази възможност на български и чуждестранни студенти от МУ 

Пловдив. Цел на настоящия труд е да се анализира мнението на студентите и техните ментори 

за изпълнение на дейностите по проект „Студентски практики“ в МУ Пловдив (BG051PO001-

3.3.07-0002).  

Материал и методи. Обект на наблюдението са две таргетни групи: първата включва 1635 

български и чуждестранни студенти от всички факултети на МУ Пловдив, а втората – техните 

ментори от 137 работодатели – фирми и организации от областта на здравеопазването. 

Използван е социологически (анкетен) метод – разработени са два вида въпросници отправени 

към всяка от таргетните групи. Използван е и статистическия пакет на програмата SPSS V 19.0. 

за обработка на резлутатите от мненията на студенти и ментори.  

Резултати. Анализът на дейностите по проекта се осъществи в няколко насоки: разпределение 

на практиките по специалности – медицина 35%, дентална медицина 22%, фармация 13%, 

акушерство и гинекология 13% обществено здраве 1%; териториалeн обхват и 

местороложение на работодателите – над 96% от студентските практики са реализирани в 

Пловдив и пловдивска област; относителен дял на академичните наставници от МУ Пловдив 

– медицински колеж – 32%, медицински факултет – 23%, специалност акушерка и гинекология 

– 19%, дентална медицина – 13%, фармацевтичен факултет – 9%, факултет по обществено 

здраве – 4%; брой на студентските практики и хронология на тяхната реализация; 

предложения за работа на студентите от страна на работодателите – предложена работа 

– 13%, биха предложили при възможност в бъдеще – 79%, не биха предложили – 8%; нужда 

на пазара на труда от специалисти по професионални направления – лекари – 33%, 

медицински сестри – 25%, акушерки – 17%, дентални медици, фармацевти и лаборантки – по 

8%.  

Заключение. Анализът на дейностите по проекта разкри тенденциите в професионалната 

реализация на студентите от различни специалности на МУ Пловдив. Участието на студентите 

от МУ Пловдив в проект „Студентски практики“ подобри практическата им подготовка и оказа 

положително въздействие върху качеството на тяхното обучение.  

Ключови думи: Проект „Студентски практики“ 

EN Abstract 

Career success is one of the main criteria for the quality of teaching activities in higher education 

institutions. An important factor for the prestige and rating of the Medical University of Plovdiv are 

the opportunities for professional realization of the graduates. The “Student Practices” project, 

implemented between May 2013 and December 2015, provided this opportunity to Bulgarian and 

foreign students at the Medical University of Plovdiv. The aim of the present work is to analyze the 

opinion of the students and their mentors on the implementation of the activities under the project 

“Student Practices” at the Medical University of Plovdiv (BG051PO001-3.3.07-0002).  

Material and methods: There are two target groups for the observation: the first includes 1635 

Bulgarian and foreign students from all faculties of the Medical University of Plovdiv, and the second 
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– their mentors from 137 employers – companies and organizations in the field of healthcare. 

Sociological (questionnarie) method was used – two types of questionnaires were developed for each 

of the target groups. The SPSS V 19.0. statistical package was also used to handle the outcomes of 

the opinions of the students and mentors.  

Results. The analysis of the project activities was carried out in several directions: distribution of 

practices in specialties – medicine - 35%, dentistry - 22%, pharmacy - 13%, obstetrics and gynecology 

- 13%, public health - 1%; territorial coverage and employers’ placement – over 96% of the student 

practices have been realized in Plovdiv and Plovdiv region; the relative share of the academic mentors 

from the MU of Plovdiv – medical college - 32%, medical faculty - 23%, obstetrics and gynecology - 

19%, dental medicine - 13%, faculty of pharmacy - 9%, faculty of public health - 4%; number of 

student practices and chronology of their realization; proposals for work on behalf of the employers -

13%, would offer, if possible in the future - 79%, they wouldn’t offer - 8%; labor market needs of 

professionals in professional fields – doctors - 33%, nurses - 25%, midwives - 17%, dentists, 

pharmacists and laboratory workers - 8%.  

Conclusion. The analysis of the project activities revealed the tendencies in the professional 

realization of the MU Plovdiv. The participation of the students at the MU Plovdiv in the “Student 

Practices” project improved their practical training and had a positive impact on the quality of their 

training.  

Key words: Project “Student practice” 
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57.  Kilova K, Kitova T, Yaneva A, Dimcheva T, Peychev Z, Bakova D, Mateva N. A conceptual model 

of web-based education quality assessment system in medical higher schools. Knowledge - 

International Journal 2017; 20(4): 1653-1660. 

БГ Резюме 

Качеството и оценката му са от съществено значение за съвременното управление на 

образователния процес. Той е включен в мисията, целите и задачите на всяко висше училище, 

като детайлизира събирането, анализа на необходимата информация и последващите 

адекватни управленски решения. Документът се занимава с автоматизацията на този процес. 

Представен е концептуален модел на „система за оценка на качеството на образованието, 

базирана на уеб” в медицинските висши училища с фокус върху проучване. 

Представено е изследване на основните съвременни концептуални модели и подходи за 

проектиране на архитектурата на софтуерното приложение за оценка на качеството в 

медицинското висше образование. Избраните технологични решения за проектиране и 

развитие на информационната система са обосновани. Определени са функционални и 

нефункционални изисквания и ограничения за системата. 

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

оценка. 

EN Abstract 

Quality and its assessment are essential for modern management of the educational process. It is 

included in the mission, goals and tasks of every higher school detailing in collection, analysis of the 

needed information and consequent adequate management decisions. The paper deals with the 

automation of this process. A conceptual model of “Web-based education quality assessment system” 

in medical higher schools with a focus on survey is presented.  

A study of the main modern conceptual models and approaches for a design of the architecture of the 

software application for quality assessment in medical higher education is presented. The chosen 

technological decisions for design and development of the information system are justified. Functional 

and non-functional requirements and limitations for the system are defined. 

Keywords: quality assessment, higher education, conceptual model, assessment system 
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58.  Килова К, Матева Н, Бакова Д, Китова Т. Уеб-базирана информационна система за оценка на 

качеството на обучение в Медицински университет – Пловдив – анкетно проучване. Научни 

трудове на Съюз на учените в България – Пловдив, Серия Г. Медицина, фармация и дентална 

медицина 2017, 21: 63-66. 

БГ Резюме 

Обратната връзка със обучаващите се е задължителна част от управлението на образователния 

процес. Тази статия представя резултатите от онлайн проучване, разположено в уеб базирана 

информационна система за оценка на качеството на обучението сред студентите в първата им 

година от специалност „Дентална медицина“ в Медицински университет - Пловдив. Анкетата 

съдържа 7 стандартизирани въпроси и един с възможност за свободно изразяване на мнение. 

Скалата от 5 степени на Ликерт е използвана за отговор на въпросите и за визуализиране на 

резултатите – приставката Google Carts. Проектирана уеб базирана информационна система 

осигурява лесен и удобен начин за провеждане проучвания във връзка с оценка на качеството 

на образованието в Медицинския университет – Пловдив. 

Ключови думи: качество, образование, уеб-базирана информационна система, студенти. 

EN Abstract 

Student feedback is a mandatory part of the management of the education process. This article presents 

the results of an online survey, located in a web-based information system for quality assessment of 

education among students in their first year of specialty “Dental medicine” at the Medical University 

– Plovdiv. The author's poll contained 7 standardized questions and one with the option of free 

expression of opinion. The 5-degree scale of Likert was used to answer the questions and to visualize 

the results – the Google Carts plug-in. The designed Web-based information system provides an easy 

and convenient way of conducting surveys in connection with the quality assessment of education at 

the Medical University – Plovdiv.  

Keywords: quality, education, Web-based information system, students 
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59.  Kilova K, Mateva N, Dimcheva T, Yaneva A. Comparative analysis of teachers' and students' 

opinions on the use of information system for assessing and monitoring the quality of education at the 

Medical University – Plovdiv. Knowledge - International Journal 2017; 19(1): 223-226. 

БГ Резюме 

Качеството и неговата оценка са от съществено значение за съвременното управление на 

образователния процес. Те са включени в мисията, целите и задачите на всяко висше училище, 

като детайлизират събирането, анализа на необходимата информация и последващите 

адекватни управленски решения. Обратната връзка „студент-преподавател“ се превръща в 

основна мярка за качеството на образованието. За най-ефективната обработка на събраната 

информация се използват съвременни информационни и комуникационни технологии. 

Целта е да се направи сравнителен анализ на нагласите на преподавателите и студентите към 

използването на уеб базирана информационна система за оценка и мониторинг на качеството 

на образованието. 

Материал и методи. Проучването се базира на анкета сред студенти от всички специалности 

в Медицински университет – Пловдив и преподаватели от Медицински университет – 

Пловдив. 

Резултати. По-голямата част от студентите и преподавателите дават положителен отговор на 

въпроса „Бихте ли се записали за уеб базиран модул за оценка на качеството на обучение в 

Медицински университет – Пловдив?“. Много от тях биха използвали мобилно приложение за 

попълване на анкета, за да оценят качеството на образованието. Основната причина за отказ за 

регистрация е „Липса на време“. 

Заключение. Това проучване показва положително отношение на студентите и 

преподавателите към записване в уеб базирана информационна система за оценка на 

качеството на образованието. Голяма част от респондентите посочват „липса на време“ и 

„трудности при регистрацията“ като основни причини за отказ от регистрация. Много 

респонденти вероятно ще използват мобилно приложение за попълване на онлайн анкети. 

Ключови думи: качество, образование, информационна система, уеб базиран модул. 

EN Abstract 

Quality and its assessment are essential for the modern management of the education process. They 

are included in the mission, goals and tasks of every higher school detailing in collection, analysis of 

the needed information and consequent adequate management decisions. Feedback “student-teacher” 

is becoming the main measure of the quality of education. For the most efficient processing of the 

collected information, modern information and communication technologies are used.  

The aim is to make a comparative analysis of the attitudes of teachers and students towards using a 

web-based information system for assessing and monitoring the quality of education.  

Material and methods. The study is based on a survey among students from all specialties at the 

Medical University – Plovdiv and teachers from the Medical University – Plovdiv.  

Results. The majority of students and teaches give a positive answer to the question „Would you sign 

up for a Web-based module for assessing the quality of education at the Medical University – 

Plovdiv?”. A great number of them would use a mobile application for filling out a survey in order to 

assess the quality of education. The main reason for refusal to register was „No time”.  

Conclusion. This survey shows positive attitude of students and teachers towards signing up for a 

Web-based information system for assessing the quality of education. A major part of the respondents 

highlighted “lack of time” and “registration difficulties” as the main reasons for refusal to register. A 

large number of respondents are likely to use mobile application for filling out online surveys.  

Keywords: quality, education, information system, Web-based module. 
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60.  Стоянова Р, Килова К, Димова Р, Янева А. Удовлетвореност на студентите в бакалавърски и 

магистърски програми от разпределение на времето между личния и професионален живот. 

Knowledge - International Journal 2017; 19(1): 223-226. 

БГ Резюме 

Редица проучвания показват връзка между удовлетвореността на служителите от 

продължителността на работния им ден и свободното време. Наличието на баланс между тези 

две променливи е важно за намаляване на стреса и подобряване на здравословното състояние 

и благосъстоянието сред тях. Цел: Целта на това изследване е да се проучи нивото на 

професионална и лична удовлетвореност на студентите от бакалавърски и магистърски 

програми относно разпределението между работа и свободно време. Материал и методи: 

Проведено е напречно изследване сред 57 студенти, записани в програмите за управление на 

здравеопазването и рехабилитацията, уелнес и СПА в Медицински университет - Пловдив. 

Използван е анонимен въпросник, съдържащ девет конкретни въпроса и въпроси, свързани със 

социално-демографски фактори. 5-степенната скала на Ликерт е приложена, за да се установи 

нивото на удовлетвореност на респондентите от съотношението между работа и свободно 

време. Резултати: Значителен брой респонденти 62% (n=35) не са доволни от 

продължителността на свободното време. Непараметричните и корелационни анализи доказват 

съществуването на умерена корелация между удовлетвореността от работата и 

удовлетвореността от възнаграждението faction (P=0.034, rs=-0.536). За мнозинството от 

анкетираните (82.5%, n=47) образованието е възможност за професионално развитие, а за 

80.7% (46) от тях е шанс за самоусъвършенстване и лично удовлетворение. Заключение: 

Дисбалансът между свободното време и професионалния живот води до по-ниско ниво на 

удовлетвореност сред респондентите. 

Ключови думи: свободно време, баланс между живота и работата, удовлетвореност от живота. 

EN Abstract 

A number of studies have shown a link between the satisfaction of employees with the duration of 

their working day and leisure time. The existence of balance between these two variables is significant 

in order to reduce stress and to improve health status and well-being among them. Aim: The aim of 

this study is to investigate the level of professional and personal satisfaction of students from bachelor 

and master programs with the distribution between work and leisure time. Material and Methods: A 

cross-sectional study has been carried out among 57 student enrolled in Management of Healthcare 

and Rehabilitation, Wellness, and Spa programs at the Medical University of Plovdiv. An anonymous 

questionnaire containing nine specific questions and questions related to socio-demographic factors 

is used. The 5-degree Likert scale is used in order to find out respondents’ level of satisfaction with 

the ratio between work and leisure time. Results: A significant number of respondents 62% (n=35) 

are not satisfied with the duration of leisure time. Nonparametric and correlation analyses have proven 

the existence of a moderate correlation between job satisfaction and remuneration satis- faction (P= 

0.034, rs=-0.536). For the majority of respondents (82.5%, n=47) education is an opportunity for 

professional development and for 80.7% (46) of them it is a chance for self-improvement and personal 

satisfac- tion. Conclusion: The imbalance between leisure time and professional life leads to lower 

satisfaction level among respondents.  

Key words: leisure time, work life balance, life satisfaction. 
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61.  Килова К, Матева Н, Стоянова Р, Китова Т. Проучване на преподавателското мнение за 

използване на информационна система за оценка и мониторинг на качеството на обучение 

в Медицински университет – Пловдив. Сборник с резюмета и доклади от Първа 

национална конференция “Общественото здраве – глобален приоритет в науката и 

практиката” 2017: 173-178. 

БГ Резюме 

Въведение: Преподавателите са ключов участник в образователния процес. Техният опит 

и квалификация определят качеството на обучение във всяко висше училище. Обратната 

връзка ученик-учител се превръща в негова основна мярка. За най-ефективна обработка на 

събраната информация се използват съвременни информационни и комуникационни 

технологии. Цел: Да се изследва отношението на преподавателите към използването на 

информационна система за оценка и мониторинг на качеството на образованието. 

Материали и методи: Изследването се основава на пряко анонимно проучване сред 211 

преподаватели в Медицински университет - Пловдив, проведено през март-април 2017 г. 

Резултати: По-голямата част от респондентите (82%; n=173) дават положителен отговор 

на въпроса „Бихте ли се регистрирали в уеб-базиран модул за оценка на качеството на 

образованието в Медицински университет-Пловдив?“. Голяма част от тях биха използвали 

мобилно приложение за попълване на проучването, за да оценят качеството на 

образованието - „Да“ (35.1%; n=74) и „По-вероятно да“ (19.4%; n=41 ). Основната причина 

за отказ за регистрация (57.3%; n=121 от анкетираните) е „Липса на време“. 

Заключение: Проучването показва положителното отношение на преподавателите към 

създаване и участие в система за оценка на качеството на образованието. Значителна част 

от респондентите изтъкват липсата на време и че анонимността не е гарантирана като 

основни причини за отказ за регистрация. Висок е относителният дял на респондентите, 

които е вероятно да използват мобилно приложение за попълване на онлайн проучвания. 

Според лекторите, „допълнителна квалификация“ и „подобряване на съоръженията“ са 

основните фактори за подобряване на качеството на образованието. 

Ключови думи: качество; образование; учители; информационна система; уеб-базиран 

модул 

EN Abstract 

Introduction: Teachers are a key player in the educational process. Their experience and 

qualifications determine the quality of education in each higher school. Student-teacher feedback 

becomes his main measure. Modern information and communication technologies are used for the 

most efficient processing of the collected information. 

Objective: To study the attitude of teachers to the use of information system for evaluation and 

monitoring of the quality of education. 

Materials and methods: The study is based on a direct anonymous survey of 211 lecturers at the 

Medical University of Plovdiv, conducted in March-April 2017 

Results: The majority of respondents (82.0%; n = 173) gave a positive answer to the question 

"Would you register in a web-based module for assessing the quality of education at the Medical 

University of Plovdiv?". Many of them would use a mobile application to complete the survey to 

assess the quality of education - "Yes" (35.1%; n = 74) and "Likely Yes" (19.4%; n = 41) . The 

main reason for refusing to register (57.3%; n = 121 of the respondents) is "Lack of time". 

Conclusion: The study shows the positive attitude of teachers to the creation and participation in 

a system for assessing the quality of education. A significant part of the respondents points out 

the lack of time and that anonymity is not guaranteed as the main reasons for refusing to register. 

The relative share of respondents who are likely to use a mobile application to complete online 

surveys is high. According to the speakers, "additional qualifications" and "improvement of 

facilities" are the main factors for improving the quality of education. 

Keywords: quality; education; teachers; Information System; web-based module 
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62.  Килова К, Бакова Д, Китова Т. Качеството на обучение във висшите медицински училища – 

съвременни тенденции (обзор). Научни трудове на Съюз на учените в България – Пловдив, 

Серия Г. Медицина, фармация и дентална медицина 2017, 20: 53-57. /ОНС "Доктор“/ 

БГ Резюме 

През последните години световните тенденции в образованието са насочени към практическа 

ориентация на обучението и адаптиране към нуждите на бизнеса с цел постигане на по-добро 

качество на изхода на висшите училища. За да отговорят на повишените изисквания и 

очаквания на пазара на труда, на променените бизнес отношения в системата на 

здравеопазването, медицинските университети в страната следва да бъдат фокусирани към 

световните стандарти за обучение на студенти.  

Настоящата статия има за цел да представи някои от най-съвременните тенденции за оценка 

качеството на обучението в медицинските висши училища, както и предприетите 

международни инициативи, с които да се гарантира качеството във висшето образование, 

създадените стандарти за акредитация на базисното медицинско образование, следдипломното 

медицинско образование и непрекъснатото професионално развитие на лекарите. 

Ключови думи: качество на образованието, медицинско обучение, съвременни тенденции 

EN Abstract 

In recent years, global trends in education have focused on the practical orientation of education and 

its adaptation to the needs of business in order to achieve a better quality of university education. In 

order to meet the growing demands and expectations of the labor market and the changed business 

relations in the healthcare system, the medical universities in the country need to focus on the global 

standards for training medical students. 

This article aims to present some of the latest trends in assessing the quality of education in Bulgarian 

medical universities and international initiatives taken to ensure higher quality education, based on 

established standards for accreditation of medical education and continuing professional development. 

doctors. 

Key words: quality of education, medical training, modern trends. 
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63.  Китова Т. Учикова E, Амалиев Г, Милков Д, Килова К, Беловеждов В. Синдром на Търнър. 

Научни трудове на Съюз на учените в България – Пловдив, Серия Г. Медицина, фармация и 

дентална медицина 2017; 20: 48-52. 

БГ Резюме 

Синдром Търнър диагностициран у фетус, чрез пренатално морфологично ултразвуково и 

генетично изследвание в Клиниката по акушерство и гинекология при УМБАЛ „Св. Георги“ 

ЕАД – Пловдив през призмата на фетопатологичната аутопсия, като финален етап от 

диагностиката на синдрома, както и прогнозата за следваща бременност. Фетус от женски пол, 

с тегло 75 грама, на майка на 19 г., получен след терапевтичен аборт. Кариотипното изследване 

е установява монозомия ХО. Налице са макроцефалия, билатерален аксиларен птеригиум, 

кистична хигрома на шията, подковообразен бъбрек, хипоплазия на церебелума, агенезия на 

вермиса на малкия мозък, хиполазия на оливите. Имунохистохимично изследване на мозъка с 

S100 установява хетеротопи и глиозна пролиферация в малкия мозък. Макроскопските 

аномалии са дискретни, затова поставянето на диагнозата е възможна само от систематично 

ултразвуково изследване. Кариотипното изследване е от решаващо значение, въпреки, че 

хориалната биопсия винаги е свързана с риск за бременността.ь 

EN Abstract 

Turner syndrome (ТS) in foetuses was diagnosed by prenatal morphological ultrasound and genetic 

examination in the Clinic of Obstetrics and Gynaecology at the University Hospital “St. George” - 

Plovdiv through the prism of foetopatological autopsy as a final stage of diagnosis of the syndrome, 

as well the forecast for the next pregnancy. Female foetus, weighing 75 grams, mother of 19 years 

old, obtained after therapeutic abortion. Karyotyping was established Monosomy XO. The autopsy 

founded macrocephaly, bilateral axillary pterygium, cystic hygroma of the neck, horseshoe kidney, 

cerebellar hypoplasia, cerebellar vermis agenesis, olivary hypoplasia. Immunohistochemical staining 

of the brain with S100, establishes heterotopias of macro neurons, gliosis proliferation in the 

cerebellum. Macroscopic abnormalities are discreet, so diagnosis is only possible by systematic 

ultrasound. Karyotyping is crucial, 49 although choriocentesis always involves a risk to the pregnancy. 
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64.  Kilova K, Stoyanova R. Student’s Opinion on the Use of Information System for Assessing and 

Monitoring the Quality of Education at the Medical University – Plovdiv. Knowledge - International 

Journal 2016; 15(2): 849-852. /ОНС "Доктор“/ 

БГ Резюме 

Обратната връзка за нивото на удовлетвореност на студентите от образованието е съществена 

част от информацията, включена в управлението на образователния процес. За да бъде тази 

информация достъпна и обработена в съответствие с високи стандарти за качество, съвременни 

информационни и комуникационни технологии могат да бъдат използвани. Целта е да се 

проучат нагласите на студентите към използването на система за оценка и мониторинг на 

качеството на образованието. 

Материал и методи. Проучването е базирано на анкета сред студенти от всички специалности 

на Медицински университет – Пловдив, проведена през септември 2016 г. 

Резултати. По-голямата част от анкетираните (69.4%; n = 821) дават положителен отговор на 

въпроса „Бихте ли се записали за уеб базиран модул за оценка на качеството на образованието 

в Медицински университет – Пловдив?“. Голяма част от тях биха използвали мобилно 

приложение за попълване на анкета, за да оценят качеството на образованието – „Да“ (42.9%; 

n = 507) и „По-вероятно да“ (24.6%; n = 291). Основната причина за отказ за регистрация (46.7% 

(n = 681) от анкетираните) е „Липса на време време“. 

Заключение. Това проучване показва положителното отношение на студентите към 

записването в „Система за оценка на качеството на образованието“. Значителна част от 

анкетираните изтъкват липсата на време и трудностите при влизане като основни причини за 

отказ да се регистрират. Голям брой респонденти вероятно ще използват мобилно приложение 

за попълване на онлайн анкети. 

Ключови думи: качество, образование, информационна система, уеб базиран модул. 

EN Abstract 

Feedback on the level of students’ satisfaction with education is an essential part of the information 

included in the management of educational process. In order to make this information accessible and 

processed in accordance with high quality standards, modern information and communication 

technologies can be used The aim is to survey the students’ attitudes towards using a system for 

assessing and monitoring the quality of education. 

Material and methods. The study is based on a survey among students from all specialties at Medical 

University – Plovdiv, carried out in September 2016. 

Results. The majority of respondents (69.4%; n = 821) give a positive answer to the question „Would 

you sign up for a Web-based module for assessing the quality of education at the Medical University 

– Plovdiv?”. A great number of them would use a mobile application for filling up a survey in order 

to assess the quality of education – „Yes” (42.9%; n = 507) and „More likely yes ” (24.6%; n = 291). 

The main reason for refusing to register (46.7% (n = 681) of respondents) is „No time”. 

Conclusion. This survey shows the positive attitude of students towards signing up for a „System for 

assessing the quality of education”. A considerable part of the respondents highlight the lack of time 

and difficulties in signing in as the main reasons for refusing to register. A large number of respondents 

are likely to use mobile application for filling out online surveys. 

Keywords: quality, education, information system, Web-based module. 
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65.  Киркова А, Димчева Т, Боева Т, Килова К, Пейчев Ж, Янева А, Матева Н. Статистически 

анализ на въпроси за дидактически тест. Управление и образование 2016; 12(3): 91-96. 

БГ Резюме 

Обективното, валидно и надеждно оценяване на компетенциите на студентите осигурява 

реално числено измерение на достигнатото ниво на изградените умения и повишава доверието 

в преподавателя и в образователната институция. Тази статия се занимава с одобрението и 

анализа на дидактически тестови задачи. Целта е да се демонстрира процедурата за анализ на 

предмети за съставяне на тест по компютърни науки за студенти по дентална медицина. 

Анализът е направен със софтуера с отворен код за психометричен анализ jMetrik. 

Ключови думи: тестова оценка, анализ на предмети, студенти 

EN Abstract 

Objective, valid and reliable assessment of students’ competences ensures real numerical dimension 

of the level of achievement of the built skills and increases confidence in the teacher and in the 

educational institution. This paper deals with approbation and analysis of didactic test items. The aim 

is to demonstrate the item analysis procedure for compilation of a test in Computer Science for dental 

medical students. The analysis is made with the open source software for psychometric analysis 

jMetrik.  

Key words: test assessment, item analysis, university students 
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66.  Stoyanova R, Kilova K. Attitudes of Students from “Nurse” Specialty to Introducing E-learning at 

Medical University of Plovdiv – Economic Aspect. Knowledge - International Journal 2016; 

13(2):269-272. /ОНС "Доктор“/ 

БГ Резюме 

Целта на изследването е да се проучат нагласите на студентите от специалност „Медицинска 

сестра“ към въвеждането на електронно обучение в образователната програма. 

Материал и методи: Това е описателно, неекспериментално изследване. Проведена е 

анонимна анкета сред 160 студенти от специалност „Медицинска сестра“ – първи, втори и 

трети курси, обучаващи се в Медицински университет – Пловдив. Периодът на изследването е 

март 2016 г. Въпросникът съдържа няколко въпроси, свързани със социално-демографската 

характеристика, нагласите на студентите към въвеждането на електронното обучение и оценка 

на ползите от него. Резултатите са анализирани с помощта на описателна статистика на данните 

(средно, стандартно отклонение, брой, процент) с използването на SPSS 17.0. Други 

използвани методи за статистически анализ включват непараметричен и корелационен анализ. 

Резултати: Резултатите показват, че 47.5% (n=76) от студентите са готови да бъде въведено 

електронно обучение в учебната им програма. Основните ползи от електронното обучение 

според студентите са: 1) икономия на финансови ресурси (60%; n=96); 2) гъвкавост и удобство 

при разпределяне на времето за обучение (46.2%; n=74); 3) намаляване на времето за пътуване 

(44.4%, n=71); 4) намаляване на времето за получаване на информация (26.2%; n=42). 

Резултатите установяват връзка между нагласите на медицинските сестри и тяхната възраст 

(P=0,027) и връзка между нагласите на медицинските сестри и ползите от прилагането му 

(P=0,000). 

Заключение: Анкетата показва ясно доказателства за положителните нагласи на студентите 

от специалност „Медицинска сестра“ към въвеждането на електронно обучение в 

образователната им програма. 

Ключови думи: електронно обучение, медицинска сестра, образование, нагласи 

EN Abstract 

The aim of this study was to examine the attitudes of students from “Nurse” specialty to introducing 

e-learning in the educational program. 

Material and Methods: This was a descriptive, non-experimental study. An anonymous survey was 

carried out among 160 students from specialty “Nurse” – 1, 2 and 3 courses, studying at Medical 

University of Plovdiv. The period was in March 2016. The questionnaire contained several items 

related to socio-demographics characteristic, attitudes of students to introducing e-learning and 

assessment of the benefits of it. Results were analyzed using descriptive statistics of the data (mean, 

standard deviation, number, percentage), using the SPSS 17.0. Other statistical analysis methods that 

were used include non-parametric and correlation analysis. 

Results: The results show that 47.5% (n=76) of students are willing e-learning to be introduced in 

their study program. The main benefits from e-learning according students are: 1) economy of 

financial recourses (60%; n=96); 2) flexibility and convenience in allocating time for training (46.2%; 

n=74); 3) decrease of time for travelling (44.4%, n=71); 4) decrease of time for obtaining information 

(26.2%; n=42). The results found relationship between attitudes of nurses and their age (P=0,027) and 

relationship between attitudes of nurses and benefits of its implementation (P=0.000). 

Conclusion: The survey clearly shows evidence for the positive attitudes of students of specialty 

“Nurse” to introducing e-learning in their educational program. 

Keywords: e-learning, nurse, education, attitudes 
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67.  Боева Т, Килова К. Стил на учене на студентите I, II и III курс от Факултет по Дентална 

медицина, МУ – Пловдив. Научни трудове на Съюз на учените – Пловдив, Серия Г. Медицина, 

фармация и дентална медицина 2015; 18: 294-297. 

БГ Резюме 

Стилът на учене отразява възприемането и обработката на информацията. Целта на 

изследването е да определи стила на учене на студентите по дентална медицина от I, II и III 

курс и да очертае определени насоки за подходящо структуриране на учебните ресурси и 

дейности. Материал и методи: През декември 2014 г. е проведено директно групово проучване 

сред 205 студенти от I, II и III курс по дентална медицина в Медицински университет - Пловдив 

с цел определяне на стила на учене съгалсно Рейтинговата скала на Колб. Заключение: 

Изследването показва, че студентите от I, II и III курс по дентална медицина предпочитат 

конвергентния стил на учене. 

Ключови думи: Стил на учене на Колб, студенти по дентална медицина. 

EN Abstract 

The learning style reflects the perception and processing of information. The aim of the study is to 

determine the learning style of the students of Dental Medicine from I, II and III course and to outline 

certain guidelines for the appropriate structuring of the learning resources and activities. Material and 

methods: A direct group survey of 205 students of I, II and III course of Dental Medicine at the 

Medical University of Plovdiv, has been conduct in December 2014 in order to determine the learning 

style according to the Rating Scale of Kolb. Conclusion: The study shows that the students of I, II and 

III course of Dental Medicine have expressed preferences for the convergent learning style.  

Key words: Learning style by Kolb, students of Dental Medicine. 
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68.  Килова К, Боева Т, Китова Т, Милков Д. Оценка качеството на обучение по „Компютърна 

техника“ според студентите от първи курс „Дентална медицина“, Медицински Университет – 

Пловдив. Научни трудове на Съюз на учените – Пловдив, Серия Г. Медицина, фармация и 

дентална медицина 2015; 17:160-163. /ОНС "Доктор“/ 

БГ Резюме 

В областта на висшето образование качеството означава да се отговори на изискванията на 

обществото за знания и умения на завършилите в университета.  

Целта на анкетата е да се получи обратна връзка за качеството на обучението в упражненията 

по дисциплината „Компютърна техника“.  

Материал и методи. Респонденти са 110 студенти първа година, специалност „Дентална 

медицина” от Факултета по дентална медицина на МУ – Пловдив.  

Резултати и дискусия. Студентите дават висока оценка за качеството на обучение по 

„Компютърна техника“.  

Заключение. За да има качество, един от оценителите – студентите, трябва да оценяват 

услугата „образование“ като такава.  

Ключови думи: студенти, дентална медицина, качество, образование 

EN Abstract 

In the field of higher education, quality means meeting the demands of society for the knowledge and 

skills of university graduates. The aim of the survey is to get feedback on the quality of training in the 

exercises of the course "Computer Technology".  

Materials and methods. The respondents are 110 first-year students studying "Dental Medicine" 

from the Faculty of Dental Medicine, MU - Plovdiv. 

Results and discussion. Students give high marks for the quality of the course "Computer 

Technology".  

Conclusion. In order to have quality, one of the evaluators – the students, must evaluate the service 

education as such.  

Key words: students, dental medicine, quality, education. 
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69.  Матева Н, Киркова А, Торньова Б, Боева Т, Килова К, Димчева Т, Пейчев Ж. Дистанционното 

обучение в магистърски програми – оценка на медицински специалисти. Управление и 

образование 2015; 11(3): 235-240. 

БГ Резюме 

Цел: Да се оцени удовлетворението на здравните специалисти от съдържанието и учебната 

среда за курсове за дистанционно обучение за магистърски програми. Методи: Предложени 

бяха пет дистанционни курса на 162 здравни специалисти посредством магистърската 

програма „Мениджмънт на здравеопазването“ към Факултета по обществено здраве на 

Медицински университет – Пловдив. Участниците попълниха анкета от 50 въпроса в края на 

модула на дистанционната програма, за да оценят възприятията си относно опита от 

дистанционното обучение. Въпросите се отнасят до следните теми: учебна документация и 

образователни цели; екип, осигуряващ дистанционно обучение; инфраструктура за 

дистанционно обучение; организиране и провеждане на обучение; поддържане на информация; 

образователни материали и дейности; комуникация; оценка; поддържа; дизайн; препоръки. 

Всеки елемент беше оценен по петобална скала (от 1 – лошо/категорично не до 5 – отлично). 

Резултати: Отговорите показват, че по-голямата част от участниците имат добро 

удовлетворение по отношение на много аспекти на учебната среда. Повече от половината от 

анкетираните 103 (63.6%) дават отлична оценка, 52 (32.1%) много добра и само 7 (4.3%) 

оценяват качеството на дистанционното обучение като добро. Заключение: Дистанционното 

обучение предлага независимост на местоположението и добавя гъвкавост на времето. При 

използване на методи за дистанционно обучение здравните специалисти, които участваха в 

това проучване, показаха добро удовлетворение от магистърската програма. 

Ключови думи: продължаващо образование, развитие на здравните специалисти, 

дистанционно обучение 

EN Abstract 

Aim: To evaluate health care professionals’ satisfaction with content and learning environment for a 

distance learning courses for master’s degree programs. Methods: Five distance courses were offered 

to 162 health care professionals through the Health care management master program at the Faculty 

of Public Health in Medical University - Plovdiv. Participants completed a 50-question survey at the 

end of the distance program module to evaluate their perceptions of the distance learning experience. 

The questions concern to the following topics: study documentation and educational goals; team 

providing distance education; distant learning infrastructure; arrangement and delivery of training; 

information maintenance; educational materials and activities; communication; evaluation; support; 

design; recommendations. Each item was evaluated with a five-point scale (from 1 – bad/definitely 

not to 5 – excellent). Results: Responses indicated that the majority of participants showed a good 

satisfaction with many aspects of the learning environment. More than a half of the respondents 103 

(63.6%) give an excellent evaluation, 52 (32.1%) very good and only 7 (4.3%) evaluate the quality of 

the distance learning as good. Conclusion: Distance learning offers the independence of location and 

adds the flexibility of time. When using distance education delivery methods, health care professionals 

who participated in this study showed good satisfaction with their master degree program.  

Keywords: continuing education, health care professionals development, distance learning 
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70.  Kilova K, Boeva T. Most common mistakes made in designing and formatting scientific text. 

Knowledge –International Journal 2015; 8(1): 416-419. 

БГ Резюме 

Въведение: Научният текст може да бъде представен в различни форми – доклади, реферати, 

статии, дисертации, монографии, учебници, постери, презентации и др. Всички те се оформят 

според различни правила, наложени от практиката, публикуващата организация или 

изискванията на конкретен форум. Целта на настоящето проучване е да се разгледат най-често 

допусканите грешки при техническо оформяне и форматиране на научни текстове.  

Материал и методи. Разгледани са 150 научни съобщения (доклади, автореферати, 

монографии, дисертации, сборници и др.), с различна форма на представяне, постъпили за 

предпечат и печат в Център за компютърни системи и комуникации на Медицински 

университет – Пловдив. По предварително подбрани критерии са отчетени грешки, допуснати 

при оформянето. Получените данни обработихме със статистически програмен пакет SPSS 

17.0.  

Резултати. Най-често допусканите грешки при оформяне и форматиране на научен текст, с 

цел неговото популяризиране са: неправилен избор на: размер на печатаемото поле, шрифт, 

големина на буквите, стил на структуриране на отделните елементи, големина на 

визуализиращите елементи; прилагане на неподходящи графики; използване на снимки с 

ниско качество и др.  

Заключение. За да се избегнат основните грешки и съпътстващите ги проблеми е добре 

предварително да се провеждат консултации със специалистите по предпечат.  

Ключови думи: научен текст, оформяне, форматиране 

EN Abstract 

The scientific text may be presented in different forms – reports, abstracts, articles, dissertations, 

monographs, textbooks, posters, presentations and more. All of them are formed according to different 

rules, imposed by practice, publishing organization or requirements of a particular forum. The present 

research aims at examining the most common mistakes in technical design and formatting of scientific 

texts.  

Material and methods. 150 scientific messages have been reviewed (reports, abstracts, monographs, 

dissertations, repertories and more) with different form of presentation, entered for prepress and 

printing at Centre for computer systems and communications, Medical University – Plovdiv. On pre-

selected criteria are reported errors in shape. The results are statistically processed with SPSS 17.0.  

Results. The most common mistakes in design and formatting of scientific text for its popularization 

are: incorrect choice of: the size of printing format, font, size of letters, style of structuring the 

individual elements, the size of the visualization elements; use of inappropriate graphics; use of low-

quality photos and more.  

Conclusions. To avoid major mistakes and accompanying problems it is better to consult in advance 

with the prepress specialists.  

Keywords: scientific text, design, formatting 

  



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

91 
 

 

71.  Boeva T, Kilova K. Teaching of students of Dental medicine‖ in Computer technology. Knowledge –

International Journal 2015; 8(1): 250-254. 

БГ Резюме 

Според Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по 

специалностите „Медицина“ и „Дентална медицина“ за образователно – квалификационна 

степен „магистър“ в обучението на студенти по специалност „Дентална медицина“ към 

задължителните учебни дисциплини е включена дисциплината „Компютърна техника“ с 

хорариум 30 учебни часа. Във Факултета по дентална медицина на Медицински университет – 

Пловдив това обучение се провежда от преподаватели от Катедра по Медицинска 

информатика, биостатистика и електронно обучение в компютърни зали под формата на 

практически упражнения.  

Цел на настоящото проучване е да се проследи интереса на изследвания контингент към 

учебното съдържание на дисциплината „Компютърна техника“. Да се разгледа мнението им 

относно формите на обучение, в кой курс да се провежда обучението, какви допълнителни теми 

да бъдат разглеждани.  

Материал и методи. Проведено е пряко групово анкетно проучване, с три различни анкетни 

карти на студенти от първи курс; студенти от втори, трети, четвърти и пети курс; 

преподаватели от Факултета по дентална медицина, Медицински университет – Пловдив. 

Резултатите са обработени с помощта на статистически пакет SPSS 17.0.  

Резултати. Резултатите показват различен интерес към застъпените в учебното съдържание 

теми. Има предложения за запознаване с по-специфични софтуерни продукти. Преобладава 

мнението дисциплината да бъде изучавана в първи курс, както и формата на обучение да остане 

практически упражнения.  

Заключение. Програмата по дисциплината „Компютърна техника“ трябва непрекъснато да 

бъде актуализирана. 

Ключови думи: обучение, компютърна техника, дентална медицина 

EN Abstract 

According to the Ordinance on the Unified Sstate Rrequirements for acquiring an educational 

qualification degree "Master" higher education in "Medicine" and "Dental Medicine", for the 

educational qualification degree "Master" the discipline "Computer Technology" with classes of 30 

hours i is included as a compulsory subject in the training of dental medical students of ―Dental 

Medicine‖ to the compulsory subject is included the discipline "Computer Technology" with classes 

of 30 hours. At the Faculty of Dental Medicine, Medical University – Plovdiv this education is 

conducted by lecturers from the Department of Medical Informatics, biostatistics and e-learning in 

computer halls in the form of practical exercises classes. The present survey aims at examining the 

interest of the researched contingent to in the content of "Computer Technology". To consider their 

views on forms of training, in which course should the training be held, what additional topics to be 

considered studied.  

Material and Methods. A direct group survey is held, with three different questionnaires of first year 

students, of second to fifth year students; of teachers from FDM, Medical University - Plovdiv. The 

results are statistically processed with prepared with SPSS 17.0. 

Results. The results show different interest in the included in the training content topics. There are 

proposals to introduce more specific software products. The prevailing opinion is the discipline to be 

studied in the first year, as well as the form of training to remain practical exercises classes.  

Conclusion. The program of "Computer Technology" must be constantly updated.  

Keywords: training, computer technology, dental medicine 

  



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

92 
 

 

72.  Китова Т, Минков Р, Милков Д, Килова К. Фетус с Тризомия 21. Научни трудове на Съюз на 

учените в България – Пловдив. Серия Г. Медицина, фармация и дентална медицина 2014; 16: 

167-170. 

БГ Резюме 

Болестта на Даун е състояние, характеризиращо се с множество вродени малформации и 

забнавено умствено развитие с особено социално значение за самия индвид, семейството и 

обществото. Патогномоничните фетопатологични симптоми за поставяне на диагнозата 

Тризомия 21 в настоящия случай са: типична лицева дисморфия, скъсена бедрена кост, 

задебелена нухална гънка, билокуларна хигрома на шията, хипоплазия на средната фаланга на 

пети пръст на китката, плацента циркумвалата с латерална инсерция на кордона. 

EN Abstract 

Down's disease is a condition characterized by multiple congenital malformations and impaired 

mental development of particular social significance to the individual, family and society. The 

pathognomonic fetopathological symptoms for the diagnosis of Trisomy 21 in the present case are: 

typical facial dysmorphia, shortened femur, thickened nuchal fold, bilocular hygroma of the neck, 

hypoplasia of the middle phalanx of the fifth finger of the wrist, placenta, cervical cervical 

circumference. 
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73.  Bakova D, Маteva N, Кilova К. Development of occupational functioning after rehabilitation in 

patients with lumbar intervertebral disc damage with radikulopathy. Scientific researches of the Union 

of Scientists in Bulgaria - Plovdiv. Series G. Medicine, Pharmacy and Dental Medicine 2013; 14:196-

200. 

БГ Резюме 

Целта на настоящото изследване е да анализира и оцени функционалните способности в 

ежедневието. 

Материал и методи: Проучването е проведено в Специализирани болници за рехабилитация 

– Национален комплекс ЕАД, клон Хисар и клон Баните. То включва 124 пациенти, от които 

34 (27.42%) мъже и 90 жени (72.58%), на възраст от 35 до 85 г. (средна възраст 57.98 ± 0.87 г.). 

Измерването е извършено в началото, в края и три месеца след рехабилитация. 

Резултати: Общият скор на функционалните способности в ежедневието в началото на 

рехабилитацията е 6.76±0.18, в края на рехабилитацията е 7.15±0.22 и три месеца по-късно –  

6.91±0.19.  

Заключение: Установен е положителен ефект от рехабилитационния процес по отношение на 

функционалните способности в ежедневието. 

Ключови думи: рехабилитация, ежедневни дейности, подвижност, хронични заболявания 

EN Abstract 

The purpose of the present study is to analyze and evaluate the occupational functioning of patients 

with intervertebral disc damage with raduculopathy after rehabilitation using a self-assessment 

questionnaire.  

Material and methods: The study was conducted in Specialized hospital for rehabilitation - National 

complex EAD. It included 124 patients - 34 men (27.42%) and 90 women (72.58%), aged from 35 to 

85. 32 (mean age 57.98 ± 0.87). Measurement were performed at the beginning, at the end and three 

months after rehabilitation (RH). 

Results: Total mean score occupational functioning at the beginning of RH is 6.76 ± 0.18, at the end 

of RH is 7.15 ± 0.22 and three months after RH is 6.91 ± 0.19. 

Conclusion: A positive effect on the rehabilitation process of the occupational functioning in patients 

with lumbar intervertebral disc damage with radiculopathy is found. 

Key words: rehabilitation, everyday activities, mobility, chronic diseases 
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74.  Кitova Т, Masmoudi A, Кilova К, Gaigi SS. Fetal Patau syndrome. Scientific researches of the Union 

of Scientists in Bulgaria - Plovdiv. Series G. Medicine, Pharmacy and Dental Medicine 2013; 14: 

192-195. 

БГ Резюме 

Въведение: Синдромът на Патау представлява бройна хромозомна аберация, при която има 

три копия на хромозома 13 вместо обичайните две. 

Материал и методи: Отнася се за фетус от женски пол, който е получен, чрез прекъсване на 

бременността по медицински показания в 26 гестационна седмица поради холопрозенцефалия 

в Центъра по Майчинсто и Неонатология гр. Тунис. Приложен е метод на класическа аутопсия 

на фетуси след оторизация за нея и кариотипно изследване. 

Резултати: Макроскопското изследване разкрива: микроцефалия, циклопия, палатинна цепка, 

цепнатина на бузата, назална агенезия, макроглосия, хипофизна жлеза, всички проенцефални 

структури, както и агенезия на оливарния комплекс, хипоплазия на малкия мозък и 

апроенцефалия. Изследването на вътрешните органи установи хипопазия на белите дробове и 

двурога матка. Кариотипното изследване доказа свободна тризомия 47, XX,+13. 

Заключение: Всяко съмнение за аномалии на централната нерна система по време 

пренаталното ехографско изследване през 11 и 22 г. седмица изисква допълнителен  генетичен 

анализ. Само комплексното изследване би могло да докаже синдром на Патау и да осигури 

правилен подход за износване на една последваща бременност. 

Ключови думи: Синдром на Патау, пренатално ехографско изследване, микроцефалия, 

циклопия, агенезия на носа. 

EN Abstract 

Introduction: Patau syndrome is a numerical chromosomal aberration in which there are three copies 

of chromosome 13 instead of the usual two. 

Material and methods: Refers to a female fetus obtained by terminating a pregnancy on medical 

grounds at 26 weeks of gestation due to holoprosencephaly at the Center for Maternity and 

Neonatology, Tunisia. A method of classical autopsy of fetuses was applied after authorization for it 

and karyotypic examination. 

Results: Macroscopic examination revealed: microcephaly, cyclopia, palatine cleft, cheek cleft, nasal 

agenesis, macroglossia, pituitary gland, all proencephalic structures, as well as agenesis of the olivar 

complex, hypoplasia of the cerebellum and aproencephaly. Examination of the internal organs 

revealed hypopathy of the lungs and bicornuate uterus. Karyotype examination proved free trisomy 

47, XX, + 13. 

Conclusion: Any suspicion of central nervous system abnormalities during prenatal ultrasound 

examination at 11 and 22 weeks requires additional genetic analysis. Only a comprehensive study 

could prove Patau's syndrome and provide the right approach to the wear and tear of a subsequent 

pregnancy. 

Key words: Patau syndrome, prenatal ultrasound examination, microcephaly, cyclopia, nasal agenesis 
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75.  Милков Д, Китова Т, Килова К, Масмуди А, Гейжи С. Фетус със синдром на Мекел-Грубер, 

свързан с изомерия. Сборник научни съобщения от конкурсна сесия Наука и младост 2013: 

351-354. 

БГ Резюме 

Синдромът на Мекел-Грубер (MKS) е автозомно-рецисивна смъртоносна малформация. 

Етиологията не е точно известна, а общата честота на заболеваемост от синдрома е 0,02 на 10 

000 раждания. Според друго проучване честота варира от 0,07 до 0,7 на 10 000 раждания. Този 

синдром се счита за наследствено заболяване сред финландското население, тъй като честотата 

му е много по-висока във Финландия – 1,1 на 10 000 раждания. Смята се, че синдромът Мекел-

Грубер представлява 5% от всички дефекти на невралната тръба.  

Целта на настоящото изследване е да бъде представен фетус със синдром на Мекел-Грубер, 

асоцииран с тотален десен изомеризъм. 

Метод: Разгледан е фетус, резултат от абортирана бременност по медицински причини на 15 

гестационна седмица, носен от 36-годишна майка с кръвна връзка и доказателства за 

кръвосмешение, посредством класическа аутопсия на плода в Центъра за майчинство и 

неонатология Тунис през 2008 г.  

Резултати: Фетус от женски пол със силно деформиран балониран корем. Анамалиите на 

скелета са: флексия на китката и палатошизис тоталис постериор; на мозъка са: окципитално 

енцефалоцеле, кистична дилатация на фоса крании постериор, агенезия на корпус калозум и 

хидроцефалия. Изследването на вътрешните органи установи декстрокардия, хипоплазия на 

белите дробове, неправилна лобулация, десен изомеризъм и полиспления. Хистологичното 

изследване на органите от биопсията показват силно уголемени бъбреци, деформиращи 

корема, които са резултат от поликистоза. Изследването на черния дроб установи билиарна 

пролиферация и фиброза, а на мозъка – деформирана и видоизменена мозъчна тъкан. 

Заключение: Синдром на Мекел-Грубер асоцииран със ситус инверзус, палатошизис и 

вероятно синдром на Данди-Уокър. 

Ключови думи:синдром на Мекел-Грубер, енцефалоцеле, агенезия на corpus callosum 

EN Abstract 

Mekel-Gruber syndrome (MKS) is an autosomal recessive lethal malformation. The exact etiology is 

unknown, and the overall incidence of the syndrome is 0.02 per 10,000 births. According to another 

study, the frequency varies from 0.07 to 0.7 per 10,000 births. This syndrome is considered a 

hereditary disease among the Finnish population, as its incidence is much higher in Finland - 1.1 per 

10,000 births. Mekel-Gruber syndrome is estimated to account for 5% of all neural tube defects. 

The aim of the present study was to present a fetus with Mekel-Gruber syndrome associated with total 

right isomerism. 

Method: Fetus, the result of an aborted pregnancy on medical grounds at 15 weeks of gestation, worn 

by a 36-year-old mother with a blood relationship and evidence of incest, through a classic fetal 

autopsy at the Center for Maternity and Neonatology Tunisia in 2008 was examined. 

Results: Fetus of female sex with strongly deformed balloon abdomen. Skeletal anomalies are: wrist 

flexion and palatoschis totalis posterior; of the brain are: occipital encephalocele, cystic dilatation of 

the fossa cranium posterior, agenesis of the corpus callosum and hydrocephalus. Examination of the 

internal organs revealed dextrocardia, hypoplasia of the lungs, improper lobulation, right isomerism 

and polysplenia. Histological examination of the organs from the biopsy showed greatly enlarged 

kidneys, deforming the abdomen as a result of polycystosis. Examination of the liver revealed biliary 

proliferation and fibrosis, and the brain - deformed and altered brain tissue. 

Conclusion: Mekel-Gruber syndrome associated with situs inversus, palatoschisis and possibly 

Dundee-Walker syndrome. 

Key words: Mekel-Gruber syndrome, encephalocele, agenesis of the corpus callosum 
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76.  Kitova T, Kilova К, Milkov D, Marchev V, Vassilev D, Gaigi SS. Complete spinal dysraphisms: 

rachischisis, craniorachischisis, iniencephaly. Scripta Scientifica Medica 2013; 45(1, suppl. 1): 76–

81. 

БГ Резюме 

Въведение: Дефектите на нервната тръба (ДНТ) са най-честите вродени малформации. През 

2002 г. бе установен гена на краниорахисхизиса – Vangl 2. 

Цел: Да се характеризират епидемиологично пълните гръбначни дисрафии: рахисхизис, 

краниорахисхизис и иненцефалия. 

Материал и методи: Тридесет и три фетусa с пълна спинална дисрафия баха изследвани за 

период от три години (2006 – 2009) в клиниката по Фетопатология на Центъра по майчинство 

и неонатология в гр. Тунис. Всички фетуси, които са резултат на прекъсване на бремеността 

по медицински показания, спонтанен аборт и неонатална смърт, са изследвани макро- и 

микроскопски. 

Резултати: Десет (30.3%), единадесет (33.3%) и дванадесет (36.4%) от фетусите са носители 

съответно на рахисхизис, краниорахисхизис и иненцефалия. Почти половината от фетусите са 

резултат от първа бременост. Намалението на амниотичната течност е важен рисков фактор. 

Кръвосмешението (23%) също е положителен рисков фактор за получаване на пълна спинална 

дисрафия. Майчината кръвна група А+ се среща в най-често – 46.2% от случаите. 

Обсъждане: Възможното раждане на деца с пълна спинална дисрафия трябва да мотивара 

гинеколозите внимателно да изследват всяка бременост.Диагностицирането на тази тежка 

малформация е възможно посредством, биохимични тестове, ехография, магнитно резонансна 

томография и генетично изследване. 

Ключови думи: рахисхизис, краниорахисхизис, иненцефалия, рискови фактори, намаление на 

амниотичната течност 

EN Abstract 

Introduction: Neural tube defects (DNT) are the most common congenital malformations. In 2002, 

the craniochischis gene was identified as Vangl 2. 

Objective: To characterize the epidemiologically complete spinal dysraphias: rachischisis, 

craniorachischisis and inencephaly. 

Material and methods: Thirty-three fetuses with complete spinal dyspharia Bach examined for a 

period of three years (2006 - 2009) in the Clinic of Fetopathology of the Center for Maternity and 

Neonatology in Tunisia. All fetuses resulting from abortion on medical grounds , miscarriage and 

neonatal death have been examined macro- and microscopically. 

Results: Ten (30.3%), eleven (33.3%) and twelve (36.4%) fetuses were carriers of rachischis, 

craniorachischis and inencephaly, respectively. Almost half of fetuses are the result of a first 

pregnancy. Decreased amniotic fluid is an important risk factor. Incest (23%) is also a positive risk 

factor for complete spinal dysraphia. Maternal blood group A + is the most common - 46.2% of cases 

Discussion: The possible birth of children with complete spinal dysraphia should motivate 

gynecologists to carefully examine each pregnancy. Diagnosis of this severe malformation is possible 

through biochemical tests, ultrasound, magnetic resonance imaging and genetic testing. 

Key words: rachischis, craniorachischis, inencephaly, risk factors, amniotic fluid depletion 
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77.  Kitova T, Kilova К, Milkov D, Marchev V, Vassilev D, Gaigi SS. Cephalic dysraphisms – 

encephalocele and exencephaly. Scripta Scientifica Medica, 2013; 45(1, suppl. 1) : 82–87. 

БГ Резюме 

Въведение: Енцефалоцелето и екзенцефалията са вродени малформации на ЦНС с честота в 

Европа – 2,3/1000 за периода 2003 – 2007 г.  

Цел: Да се установят макро- и микроскопските характеристики на енцефалоцелето и 

екзенцефалията и асоцираните аномалии на вътрешните органи при фетуси с дефекти на 

нервната тръба (ДНТ). 

Материал и методи: Изследвани са 24 фетуса с енцефалоцеле и екзенцефалия в клиниката по 

Фетопатология на Центъра по Майчинство и Неонатология в гр. Тунис за периода 2006 – 2009. 

Всички фетуси, които са резултат на прекъсване на бремеността по медицински показания, 

спонтанен аборт и неонатална смърт, са изследвани макро- и микроскопски. 

Резултати: Най-честата локализация на енцефалоцелето е в окципитална област (25%), 

последвано от париетална област – 4,17%. Екзенцефалия бе установена в 12,5% от 

случаите.Асоцираните гастро-интестинални малформации са: аномалии на мезентериума, 

хепатоспленомегалия, полиспления, допълнителна слезка и хепатомегалия. Асоцираните 

аномалии на уринарната система са: поликистозни бъбреци, аномалии в мястото и размера на 

пикочния мехур и бъбреците. Аномалиите на дихателната система са представени от 

хипоплазия, не добра пулмонална лобулация, ситус инверзус. Малформациите на коремната 

стена са обикновено тежки – агенезия на диафрагмален дял. Генетичното изследване установи 

кариотип на триплоидия (69, XXX) при 4.2% от фетусите. 

Обсъждане: Пренаталното ехографското изследване е необходимо внимателно да изследва 

всички системи и органи на фетуса, както и амниотичните води. При съмнение за наличие на 

енцефалоцеле и/или екзенцефалия се налага генетична консултация. 

Ключови думи: енцефалоцеле, екзенцефалия, асоцирани аномалии, триподия, хипоплазия, 

пренатална диагноза 

EN Abstract 

Introduction: Encephalocele and exencephaly are congenital malformations of the CNS with a 

frequency in Europe - 2,3 / 1000 for the period 2003 - 2007.  

Objective: To establish the macro- and microscopic characteristics of encephalocele and exencephaly 

and associated abnormalities of internal organs in fetuses with neural tube defects (DNT). 

Material and methods: 24 fetuses with encephalocele and exencephaly were examined in the 

Fetopathology Clinic of the Center for Maternity and Neonatology in Tunisia for the period 2006 - 

2009. All fetuses resulting from abortion on medical grounds, miscarriage and neonatal death, were 

examined macro- and microscopically. 

Results: The most common localization of the encephalocele is in the occipital region (25%), 

followed by the parietal region - 4.17%. Exencephaly was found in 12.5% of cases. Associated 

gastrointestinal malformations are: mesenteric abnormalities, hepatosplenomegaly, polysplenia, extra 

spleen and hepatomegaly. Associated abnormalities of the urinary system are: polycystic kidneys, 

abnormalities in the location and size of the bladder and kidneys. Abnormalities of the respiratory 

system are represented by hypoplasia, poor pulmonary lobulation, inverted situs. Malformations of 

the abdominal wall are usually severe - agenesis of the diaphragmatic part. Genetic testing revealed a 

karyotype of triploidy (69, XXX) in 4.2% of fetuses. 

Discussion: Prenatal ultrasound is necessary to carefully examine all systems and organs of the fetus, 

as well as amniotic fluid. If encephalocele and / or exencephaly are suspected, genetic counseling is 

required. 

Key words: encephalocele, exencephaly, associated anomalies, tripodia, hypoplasia, prenatal 

diagnosis 
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78.  Кitova Т, Masmoudi A, Кilova К, Vasilev D, Мarchev V, Мilkov D, Chelli D, Chelli H, Gaigi SS. 

Spinal dysraphysims – spina bifida in foetuses. Scientific researches of the Union of Scientists in 

Bulgaria - Plovdiv. Series G. Medicine, Pharmacy and Dental Medicine 2013; 13: 170-174. 

БГ Резюме 

Въведение: Спинабифида е вродена малформация с честота едно на хиляда новородени. 

Цел: Да се потърсят аномалиите на вътрешните органи асоцирани със spinabifida. 

Материал и методи: Изследвани са четиридесет и седем фетуса със спинабифидаза период за 

три години (2006 - 2009) в Центъра по майчинство и неонатология - Тунис. Фетусите са 

резултат от прекъсване на бремеността по медицински показания, интраутеринна смърт на 

плода, спонтанни аборти и неонатална смърт. Фетусите са разделени на три групи: спина 

бифида цистика (SBC) – 28, менингоцеле (MC) – 8, миеломенингоцеле (MMC) – 11 фетуса. 

Резултати и обсъждане: Фетусите от мъжки пол със спина бифида са два пъти повече от тези 

от женски пол – 63%. Най-честите асоцирани аномалии със спина бифида са тези на бъбреците, 

на дихателната и храносмилателната система. Спина бифида се среща при фетуси с нормален 

кариотип, както и при такива с хромозомни аберации. 

Заключение: Клиничното поведение налага да се търсят посредством ехографско изследване 

не само данни за спина бифида, но и аномалии на вътрешните органи и системи, както и 

изследване на амниотичната течност по време на 12-та, 16-та и 22-ра гестационна седмица. 

Ключови думи: дефекти на нервната тръба, спина бифида, менингоцеле, миеломенингоцеле 

EN Abstract 

Introduction: Spinabifida is a congenital malformation with a frequency of one in a thousand 

newborns. 

Objective: To look for abnormalities of the internal organs associated with spinabifida. 

Material and methods: Forty-seven fetuses with spinabifidase for a period of three years (2006 - 

2009) were studied at the Center for Maternity and Neonatology - Tunisia. Fetuses result from medical 

termination of pregnancy, intrauterine fetal death, miscarriage and neonatal death. Fetuses are divided 

into three groups: spina bifida cystica (SBC) - 28, meningocele (MC) - 8, myelomeningocele (MMC) 

- 11 fetuses. 

Results and discussion: Male fetuses with spina bifida are twice as many as females - 63%. The most 

common associated anomalies with spina bifida are those of the kidneys, respiratory and digestive 

systems. Spina bifida occurs in fetuses with a normal karyotype, as well as in those with chromosomal 

aberrations. 

Conclusion: Clinical behavior requires ultrasound examination to search not only for spina bifida, 

but also abnormalities of internal organs and systems, as well as examination of amniotic fluid during 

the 12th, 16th and 22nd week of gestation. 

Key words: neural tube defects, spina bifida, meningocele, myelomeningocele 
 


