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Актуалността на дисертационния труд се базира от една страна на голямото значение  
на кърменето за намаляване на риска от заразни и други остри заболявания и за 
обезпечаване на правилен растеж и развитие на децата. От друга страна, налице са 
неоспорими доказателства за  изключителната роля на кърменето в превенцията на 
хронични заболявания в по-късна възраст. Документът  „Индикатори за оценка на 
практиките на хранене при кърмачетатата и малките деца” (СЗО, 2008г.) вече е признат 
инструмент за оценка и проследяване на прогреса в подобряване на храненето и 
здравето на децата в първите 2 години от живота. Слабото му познаване и неприлагане  
у нас, наред с  липсата на сериозни проучвания в това поле на общественото здраве, 
правят темата на дисертационния труд още по-актуална от научна, практическа и 
управленска гледна точка. Литературният обзор  представя исторически и съвременен 
преглед на: практиките за  кърмене и захранване на децата в ранна възраст в различни 
страни; форми за подкрепата от страна на държавата и обществото. Представени и 
дискутирани са съвременните препоръки за хранене на кърмачетата, с акцент върху 
тези на СЗО и УНИЦЕФ. Направено и адаптирано на български език е изясняване на 
понятийния апарат, съдържащ се в индикаторите. Анализирани и изведени са 
възпрепятстващите и благоприятстващите успешното кърмене фактори от страна на 
майката, на външната среда и на детето. Целта на дисертационния труд е да се проучат 
и оценят практиките за кърмене и захранване според критериите на СЗО и да се 
разкрият факторите, които влияят върху тези практики. За реализиране на целта  са 
планирани две  проучвания :„Кърмене във Варненска област” и „ОПЛ и кърмене”. 
Методология. Срезовото изследване „Кърмене във Варненска област” върху извадка 
от 1287 майки на деца на възраст от 0 до 36 мес. са проучени знанията за ползите от 
кърменето, нагласите и подготовката за кърмене, честотата и продължителността на 
кърменето и практиките за захранване. Дизайнът на проучването позволява и 
изчисляване на повъзрастовите индикатори  за оценка на практиките на кърмене и 
захранване на децата.  Второто проучване „ОПЛ и кърмене”, обхващащо 650 ОПЛ от 5 
области на Източна България, оценява познанията им и даваните от тях препоръки за 
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естествено хранене и захранване. Специално внимание е отделено на източниците за 
актуализиране на познанията на ОПЛ по проблема и на отношението им към здравно – 
промотивните дейности в ранна детска възраст. И за двете проучвания са разработени 
анкетни карти и приложени в пряко индивидуално анкетиране или интервю. 
Приложените статистически методи са съобразени с вида на събраните данни, както и 
задачите на дисертационния труд. Резултатите от двете проучвания са представени в  
съдържателни многомерни статистически таблици, последвани при необходимост с 
подходящи фигури; установените зависимости са придружени с доказателства за 
статистическа значимост с използване и на  текстови анализ. На тяхна основа са 
представени аргументирани изводи: храненето на децата в България през първите 
години от живота не отговаря на съвременните изисквания и международни 
препоръки и практики, като индикаторите за оценка на кърменето са под оптималните, 
особено в групите с по-ниско образователно ниво и сред малцинствените групи.  
Установеното противоречие между убедеността на майките за ползите от кърменето и 
действителните практики на кърмене  е последвано от извеждане на факторите, които 
го пораждат: недостатъчно актуални познания и препоръки от страна на ОПЛ по 
отношение на кърменето, подценяване на здравно-промотивните дейности, 
недостатъчна подготовка на болничните здравни кадри за подкрепа  желанието на 
майките за кърмене, фактори от страна на организацията на детското здравеопазване. 
Обоснован е диференциран подход към майките от проблемни групи. На базата  на 
резултатите, които обхващат широка област на политики, научни изследвания, 
обучение и нормативно-организационна регламентация е разработен модел за 
успешно кърмене и са формулирани  конкретни препоръки  до съответните 
институции, чието изпълнение  би допринесло за подобряване на практиката на 
успешно кърмене и захранване на децата в България. 
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Монографията е посветена на социално-значим проблем, имащ отношение към 
качеството на живот на децата: кърменето, като наука, практика и обучение. В първата 
глава „Еволюция на кърменето и практиките за кърмене” е представено  
развитието на схващания и практики за кърмене на децата в света и в България.  
Интересни, увлекателно поднесени  факти  от „възхода и падението” на кърменето са 
анализирани  в широк обществено-исторически и научен контекст. На базата на научни 
доказателства са разгледани предимствата на кърменето и ефектите му върху 
доносени и недоносени деца за намаление на детската смъртност, за по-ниски нива на 
заболяемост  от  най-честите  болести  в детската възраст. Задълбочено  са  
представени протектиращите му ефекти върху развитието на  наднормено тегло и 
затлъстяване в краткосрочен и дългосрочен план, както и позитивното влияние върху 
когнитивните способности  и растежа на детето. Обсъдени са  ефектите  на кърменето в 
цялостната среда на детето: върху здравето и психиката на майката, върху  семейството 
и обществото като при последните  са отбелязани и икономическите ползи. 
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Представени и научно-аргументирани са съвременните  препоръки за хранене с 
последователни практически стъпки, както и рисковете за детето от прекалено ранното 
или късното захранване.  Във втората глава „ Научните проучвания в областта на 
кърменето” са представени основните теории, които са посветени на различни 
аспекти на  придобиване на майчината роля, на взаимодействието между майка и 
дете, на обмисленото  действие и на  планираното поведение. Разгледано е 
приложението на качествените и на количествените методи за научни проучвания 
относно кърменето, методология на научните изследвания в областта на кърменето. С 
трета глава „Обучение по въпросите на кърменето” се затваря цикъла: изследвания-
обогатяване на знания-разпространение на резултатите. На базата на потребностите от  
обучение  в областта на кърмене са предложени три типа обучение: програми за 
обучение по кърмене в магистърските медицински специалности, продължаващо 
обучение по въпросите на кърмене при медицинските и здравните специалисти, 
видове обучение на майките за кърменето.   
Заключението  на монографията  съдържа  в синтезиран вид  възгледа   на авторката 
за състоянието на проблема у нас и посоката  на необходимите  действия. 
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De Decker, E., De Craemer, M., De Bourdeaudhuij, I., Wijndaele, K., Duvinage, K., 
Koletzko, B., Grammatikaki, E., Iotova, V., Usheva, N., Fernández-Alvira, J. M., 
Zych, K., Manios, Y., Cardon, G. and ToyBox-study group (2012).  
Influencing factors of screen time in preschool children: an exploration of 
parents' perceptions through focus groups in six European countries. 
Obesity Reviews, 13: 75–84. doi: 10.1111/j.1467-789X.2011.00961.x 

 
Preschoolers already spend significant proportions of their waking hours being sedentary. 
Screen time (i.e. television/DVD viewing and computer use) has been negatively associated 
with several health outcomes but interventions aiming to reduce preschoolers’ sedentary 
behaviour are scarce. This study aimed to explore parents’ perceptions of their preschool 
children’s screen time. One hundred twenty-two parents of low and medium-high 
socioeconomic status from six European countries with children between 4 and 6 years old 
were involved in 24 focus groups. Following a qualitative content analysis, the available 
information and key findings were centrally analysed. Results showed that children tend to 
like watching television (TV) and most parents do not express worries about their children’s 
TV viewing time. Education is considered to be the main benefit of watching TV and in 
general, parents only have informal rules about TV viewing. Computer and active games use 
are less frequent compared with TV viewing. No univocal results are found about the 
influence of siblings or friends on children’s screen time. Weather conditions and parental 
habits at home are the most important factors influencing children’s screen time. 
Alternatives for screen activities and information on how to set rules for screen time should 
be provided to parents to assist them in decreasing their preschool children’s screen time. 
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Dokova, K., N. Usheva, V. Atanasova, A. Kerekovska, I. Mircheva, S. Popova, L. 
Georgieva, K. Laleva, N. Feschieva.  
Regional mortality inequalities in Bulgaria in relation to socio-economic 
deprivation. 
European Journal of Public Health, 23, 2013, Suppl. 1, 190-191. 

 
Background: Regional mortality differences are an important dimension of health 
inequalities. There is a lack of both tradition and previous research on this topic in Bulgaria. 
Aims: To assess regional differences in age-standardized mortality rates from all causes, 
cerebrovascular (CVD), ischaemic heart disease (IHD), cancer of lungs and breast for all 28 
regions in Bulgaria for 2011. To look for an association between mortality and indicators for 
socio-economic deprivation. Methods: Data on deaths from: all causes, CVD (ICD 10 I60-I69), 
IHD (I20-I25), cancer of lungs (C32-C34) and breast (C50) for 2011 and number of inhabitants 
in all 28 regions of Bulgaria are obtained from the National Statistical Institute. Aged-
standardized mortality rates are estimated with direct standardization using the population 
of Bulgaria from 2011 census as a standard. In addition rate ratios (RR) with respective 95% 
confidence intervals (95% CI) are calculated for men and women between the region with 
highest and the region with lowest mortality rate. Age standardized mortality rates are 
tested for correlation with the following indicators for economic and social deprivation: 
gross domestic product (GDP) per capita, average annual income per household member, 
unemployment rate, relative share of population living below poverty line. Results: There 
are marked regional differences in IHD, CVD and cancer mortality (p < 0.001) in Bulgaria. 
Standardized RR for IHD is 4.8 (95% CI 2.5-7.1) for men and 5.5(95% CI 3.5-7.5) for women; 
for CVD 3.4 (95% CI 1.3-5.6) for men and 4.5 (95%CI 2.6-6.4) for women. Rate ratio for breast 
cancer mortality in women is 5.4 (95%CI 4.5-6.4), for lung cancer mortality in women is 4.4 
(95%CI 3.8-4.9). The observed regional variations in age standardized mortality are more 
marked in Bulgaria than in other European countries. There is a significant positive 
correlation between mortality from all causes and percent of the population living below 
poverty line (r = 0,541, p = 0,003). Conclusion: There is a marked regional variation of 
mortality from IHD, CVD, cancer of the lungs and breast in Bulgaria. This fact has major 
implications for health policy and the health care needs of the population. This first analysis 
can be the basis for the establishment of a regional health profile project in Bulgaria which 
will support decision makers on both regional and national levels. 
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González-Gil, E. M., Mouratidou, T., Cardon, G., Androutsos, O., De 
Bourdeaudhuij, I., Góźdź, M., Usheva, N., Birnbaum, J., Manios, Y., Moreno, L. A. 
and ToyBox-study group (2014). 
Reliability of primary caregivers reports on lifestyle behaviours of European pre-
school children: the ToyBox-study. 
Obesity Reviews, 15: 61–66. doi: 10.1111/obr.12184 

 
Reliable assessments of health-related behaviours are necessary for accurate evaluation on 
the efficiency of public health interventions. The aim of the current study was to examine 
the reliability of a self-administered primary caregivers questionnaire (PCQ) used in the 
ToyBox-intervention. The questionnaire consisted of six sections addressing socio-
demographic and perinatal factors, water and beverages consumption, physical activity, 
snacking and sedentary behaviours. Parents/caregivers from six countries (Belgium, Bulgaria, 
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Germany, Greece, Poland and Spain) were asked to complete the questionnaire twice within 
a 2-week interval. A total of 93 questionnaires were collected. Test–retest reliability was 
assessed using intra-class correlation coefficient (ICC). Reliability of the six questionnaire 
sections was assessed. A stronger agreement was observed in the questions addressing 
sociodemographic and perinatal factors as opposed to questions addressing behaviours. 
Findings showed that 92% of the ToyBox PCQ had a moderate-to-excellent test–retest 
reliability (defined as ICC values from 0.41 to 1) and less than 8% poor test–retest reliability 
(ICC < 0.40). Out of the total ICC values, 67% showed good-to-excellent reliability (ICC from 
0.61 to 1). We conclude that the PCQ is a reliable tool to assess sociodemographic 
characteristics, perinatal factors and lifestyle behaviours of pre-school children and their 
families participating in the ToyBox-intervention. 
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Kerekovska, A., N. Feschieva, N. Usheva. 
Cross-cultural transfer of globally initiated health promotion policies. 
Scripta Scientifica Medica, 34, 2002, 81-83. 

 
This paper refers to the issue of cross-cultural transfer of globally initiated health promotion 
policies. The purpose of the study is to explore the possibilities of cross-cultural transfer 
looking at the international language of health promotion and to assess its applicability in 
terms of transfer to Bulgaria. It also aims to identify aspects of cross-cultural policy validity, 
consideration of which might assist the process of health promotion global policy transfer. 
The Walt model for health policy analysis was used as a basic analytical framework. The 
Hofstede model of national cultures was applied as a guiding tool to assess the cultural 
constraints and possibilities for cross-national policy transfer. The analysis revealed major 
difficulties of global health promotion policies transfer to the Bulgarian realities. Ideas were 
advanced about the need for global policy language interpretation and adaptation to 
develop a better fit for the purpose of specific locations. The results can be drawn up to set 
an agenda for further essential work on the pragmatic issues of how to modify the global 
policy items of health promotion and develop an interpretation that is in line with the 
realities of the Bulgarian life. 
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Ivanov, B., P. Chankov, N. Usheva, N. Deleva, L. Petkova. 
Urofluorometry and ultrasound measurement of residual urine in early 
Parkinson’s disease.  
Scripta Scientifica Medica, vol. 35, 2003, 65-67. 

 
Urovesical dysautonomic symptoms are present in 27-97% of the patients with Parkinson's 
disease (PD) depending on patients' selection criteria and methods used. The micturitional 
distur bances are typical of patients with more severe PD. The authors studied the urovesical 
function in 23 PD patients aged 41-60 years and with out subjective micturitional complaints 
by uroflowmetry and ultra sound measurement of residual urine. Urovesical disturbances 
were established in 30,4% of the patients. The average results for Max Flow Rate (MFR) were 
21,85 ±5,49 ml/sec and for residual urine 27,83 ±25,58 ml. The most influencing factor was 
the severity of the disease measured by the UPDRS. Our results were important additions to 
the existing information on the urovesical function in PD. Dysautonomic micturitional 
disturbances were found even in patients without subjective complaints in the early stages 
of the disease. Their degree correlated most closely to the severity of PD. The necessity of 



Резюмета на научните трудове на гл.ас. д-р Наталия Василевна Ушева 6 

specialized examiantions of dysautonomic urovesical symptoms imposes the presence of a 
tailor-made patient approach for their early detection and adequate treatment. 
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Tzoukeva, A., N. Deleva, I. Dimitrov, N. Usheva. 
Assessment of the subjective visual disfunction of patients with multiple sclerosis 
using specialized questionnaires.   
Scripta Scientifica Medica, vol. 35, 2003, 75-78. 

 
Recently, the questions of the limited opportunities for measurement of the subjective and 
often subclinical visual dysfunction are very topical. NEI-VFQ, the questionnaire of the 
National Eye Institute in the USA and VFQ-25, its short ver sion (25-item Vision Function 
Questionnaire) are validated for visual-specific assessment of the quality of life of multiple 
sclerosis (MS) patients. MSVQ-7, a specific 7-item MS Vision Questionnaire is proposed, too. 
The authors used the VFQ-25 translated into Bulgarian, the MSVQ-7 and their correlation 
with the binocular visual acuity. These questionnaires were administered to 108 MS patients 
without history of optic neuritis and after optic neuritis as well registered in the MS Centre in 
Varna and to 30 healthy subjects. There was a statistically significant difference (ð<0,0001) 
between MS patients and controls in all sub-scales and in the overall results from VFQ-25. 
The analysis of MSVQ-7 showed a statistically significant difference between the answers of 
question Nos 1, 2, 3 and 5 (p<0,001 to p=0,015). The correlation of the results from VFQ-25 
and the binocular visual acuity was moderate (Spearman's r=0,6; p<0,01).The application of 
questionnaires for assess ment of visual func tion may contribute to the identification of less 
known and sought subclinical visual dysfunctions that appear in normal visual acuity. Our 
data confirm the possible usage of VFQ-25 and MSVQ-7 for effective measurement of the 
subjective visual deficit in MS diagnosis.  
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Керековска, А., К. Докова, Н. Ушева. 
Промоция на здраве в България – политическо развитие и съвременни 
предизвикателства. 
Социална медицина, 2005, No 3, 14-17. 

 
Промоцията на здрав като качествено нова философия на общественото 
здравеопазване нараства по значимост в световн мащаб, превръщайки се в съществен 
елемент на съвременната здравна политика и основа на европейската политика за 
здраве през XXI век. Настоящите демократични процеси в България, нарасналото 
международно сътрудничество и напредъкът към хармонизиране с европейската 
политика и законодателство предлагат реални възможности и добри перспективи за 
развитие на политика за промоция на здраве в страната. В проучването е анализирано 
развитието на политиката за промоция на здраве в България, идентифицирани са 
основните бариери и конфликти в хода на този процес и са очертани 
предизвикателствата и бъдещите перспективи. Като основен аналитичен метод е 
приложен моделът на Уолт, предлагащ цялостна рамка за политически анализ. 
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Керековска, А., С. Попова, К. Докова, Н. Ушева. 
Оценка на технологии в здравеопазването – възможност за по-добри 
управленски решения. 
Здравен менджмънт, 6, 2006, No 2, 28-32. 

 
At the end of the sixties of the twentieth century a new field of expert activity emerged 
called Health Technology Assessment. Health technology is a broadly defined term which 
includes medicines, equipment, procedures and organizational structures for treatment and 
rehabilitation, health promotion and prevention activities. Health technology assessment is a 
multidisciplinary analysis of the medical, social, ethical. Legal and economic consequences of 
the development, distribution and application of a certain technology. The process is 
directed towards the needs of health care decision-makers at all levels, with the aim to 
achieve adequate and effective use of of scarce resources. Based on a historical review and 
documentary analysis, the substance, development, institutionalization and the 
international distribution of health technology assessment are revealed. 
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Ушева, Н., А. Керековска, В. Атанасова, Ц. Кондова. 
Здравно поведение на студенти от Медицинския колеж - Варна. 
Здравни грижи, 2006, No 2, 12-17 

 
Проучването е насочено към стила на живот на студенти от Медицинския колеж – 
Варна. Целта е да се изследва тяхното здравно поведение и да се разкрият най-честите 
мотиви за практикуването му. Проведено е социологическо проучване (пряка групова 
анкета) обхващащо 191 студенти от 1, 2 и 3/ти курс за учебната 2004/2005 година от 
специалностите медицинска сестра, акушерка, медицински лаборант, санитарен 
инспектор и зъботехник. Изследвани са: тютюнопушене, начин на хранене, употреба на 
алкохол и психотропни вещества, физическа активност и сексуално поведение. 
Проучени са също здравни нагласи и мотиви за определено поведение, както и 
самооценка на здравето и степента на психоемоционален стрес. Резултатите разкриват 
висока честота на разпространение на рисковите поведения – тютюнопушене, рискова 
консумация на алкохол, психоемоционален стрес, небалансирано и нередовно 
хранене, прекомерна употреба на готварска сол и рафинирани захари при относително 
ниска честота на протективните поведенчески фактори – физическа активност, 
консумация на пресни плодове и зеленчуци и адекватен режим на хранене. Като 
особено важни фактори, свързани с риска за здравето при студентите, се очертават 
тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол и ниската физическа активност, където 
полът се оказва съществена детерминанта на рисков поведение. Безспорно значение 
за формиране на здравната култура на студентите има обучението им в медицинския 
колеж. Освен натрупване на здравни знания е необходимо постигане на промяна в 
убежденията, както и възприемане и утвърждаване на здравословно поведение. Това 
налага активизиране на интервенционните дейности сред тези групи млади хора – 
бъдещи здравни професионалисти и промотори на здраве сред населението. 
Ключови думи: здравно поведение, студенти, медицински колеж 
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12 
Ушева, Н., А. Керековска, Ц. Кондова, Н. Фесчиева. 
Експериментален здравен участък във Варна (1967-1978) – първообраз на 
съвременното здравно обслужване. 
Асклепий,19, 2006, 127-131. 

 
През 70-те години на ХХ век участъковият лекар е важна фигура в осъществяването на 
първичната здравна помощ в България. През 1967 година по инициатива на д-р Иванка 
Николаева, Главен лекар на Окръжна клинична болница – Варна, за етапното 
разширяване на диспансеризацията и преминаване към всеобща диспансеризация на 
населението е създаден експериментален участък (ЕУ) към здравното заведение. С цел 
изучаване на потребностите от медицинска помощ в градски лекарски участък в 
условията на всеобща диспансеризация. ЕУ е уникална нова форма на здравно 
обслужване, в която са обхванати 1136 лица (300 семейства) – представителна извадка 
от населението на град Варна. ЕУ функционира 11 години с постоянен състав и акцент 
на здравното обслужване на цялото семейство. Ето някои резултати, характеризиращи 
ефективността на диспансеризацията в условията на ЕУ през 1976 г. в сравнение с 1967 
г.: 1.Относителният дял на здравото население от 20,98% в началото на периода се 
увеличава на 32,52% в края му; 2.Намален е делът на често боледуващите ( 3 и повече 
пъти) за сметка на неболедуващите и боледувалите  1-2 пъти през годината; 3.Снижено 
е нивото на болестността от 2 037 %o на 1124 %o и на заболяемостта от 620,6 %o на 
316,2 %o -изключително за сметка на хроничните заболявания (от 1543,33 %o остават 
665,29 %o); 4.Значително е намалена заболяемостта от инфекционни заболявания и 
паразитози, болести на органите на кръвообращението, на храносмилателната, 
пикочно-половата система, травми, отравяния и злополуки; 5. Съотношението на 
острите към хроничните заболявания от 3,1 : 1 в началото на периода се променя на 1,5 
: 1; 6.Съществено намалява броя на усложненията при хронично болните ( от 21,1 % на 
15,5%); 7.Постигане на максимално положителен ефект на всеобща диспансеризация. 
8.Показателите на ЗВН на 4-те групи социално-значими заболявания на лицата от ЕУ са 
2-3 пъти по-ниски в сравнение с показателите на 20-те терапевтични участъка на ПОКБ. 
9.Първично инвалидизирани за 11 годишния период са 40 лица (0,7 %o годишно – за 
окръга този показател се движи от 4,5 – 5 %o). 10.Общата смъртност в ЕУ средно за 
разглеждания период е по-ниска в сравнение с показателя за Варненски окръг (ЕУ – 7,7 
%o при 11,2 %o за окръга).  
 
 

13 
Фесчиева, Н., К. Докова, А. Керековска, С. Бекярова, Н. Ушева. 
Развитие на медицинската социология в САЩ, Великобритания и България – 
сравнителен исторически анализ.  
Асклепий, 19, 2006, 240-245. 

 
In the thirties of the twentieth century a new era began – the era of social importance of 
man. This was a prerequisite for the development of a new interdisciplinary field of scientific 
research, practical activities and educational efforts – medical sociology. It was formally 
established in most European countries and the USA, passed through a very rapid process of 
growth and proved its importance and contribution for the development of both social and 
medical sciences. We present the historical development of medical sociology in the USA, 
Great Britain and Bulgaria with the aim to find out the most important factors, which 
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influenced its evolution as a scientific field, an area of practical work and educational 
discipline. The difficulties in the establishment of the new field in the USA and Great Britain 
were similar, related to the suspicion from the sociologists, sho felt medical sociology, as 
solely an applied activity, which lacked theoretical substance, and to the lack of appreciation 
on behalf of the conservativemedical profession. While in the USA the new field was mainly 
dominated by sociologists developing the theoretical base of the science using medicine and 
health care as a framework, in Great Britain, the development of medical sociology was 
mainly directed by the medical professionals. In Bulgaria, the new science emerged in the 
sixties, on the crossroad of the sociological ideas for development of different branches of 
sociology and the ever growing interest of the medical professionals in the social factors 
influencing health and the sociological problems of the management of health care 
institutions. 
 

14 
Deleva, N., Ivanov B., Dimitrov, I., Usheva, N. 
Quality of life in Parkinson’s disease.  
Scripta Scientifica Medica, 2006, 38, 31-34. 

 
Assessment of quality of life in Parkinson`s disease with Bulgarian version of Parkinson`s 
Disease Questionnaire- 39 (PDQ- 39). Sixty patients are assessed in the study of QoL, by 
means of a specialized questionnaire (PDQ- 39), validated in Bulgaria. The distribution of 
patients was as follows: 31 males, 29 females, aged 64,28 ±7,19 years, 5,47 ±2,53 years of 
disease duration, 15 at each first 4 stages according to Hoehn- Yahr scale. The Bulgarian 
version of the disease- specific questionnaire PDQ- 39 was used for assessment of quality of 
life in Parkinson`s disease. The results were analyzed using ANOVA, One sample t test, Tukey 
Post Hoc analysis and Pearson`s correlation analysis. We found highest results for the 
domains ADL- 42,21 and Mobility- 41,17. Patients in Hoehn- Yahr I group demonstrate higher 
results for the Mobility domain - 17,94, followed by ADL- 13,61. Patients from Hoehn- Yahr 
II, III and IV groups have higher values for ADL, followed by Mobility. Other domains for all 
patients and each severity group have significantly lower values. The disease severity (higher 
Hoehn- Yahr stage) has a significant (p <0,05) regular negative impact on QoL. Patients with 
predominant rigidity and bradikynesia have statistically significant (p<0,01) higher SI than 
these with tremor for the total patients groups anf for each Hoehn- Yahr stage. We evaluate 
the dis- ease severity in each different Hoehn- Yahr stage by UPDRS part III and total score. 
There is strong positive signifi- cant (p <0,01) correlation (Pearson`s coefficient r= 0,95) for 
UPDRS total as well as strong positive significant (p <0,01) correlation (Pearson`s coefficient 
r= 0,894) for UPDRS part III. Increased disease severity affects QoL, expressed as higher SI of 
PDQ - 39. Age and disease duration do not show statistically significant influence on our 
results. Our patients note higher impact on QoL for the domain ADL. The second indicated 
domain, Mobility, drops behind only 1 point, while next domains Stigma and Emotional well- 
being have nearly 10 points lower. We found similar results, dividing patients by Hoehn - 
Yahr stage groups. Only in Hoehn- Yahr stage I, Mobility has higher impact, followed by ADL. 
That is due most often to the leading psychosocial changes in the early stages of the disease 
when the severity is not yet marked. The analysis shows statistically significant influence of 
rigidity and bradikynesia as predominant motor symptoms on the decrease of QoL in our 
patients. These patients have higher SI values for the whole contingent and for each 
different severity group. Our results confirm the significance of the disease severity on all 
PDQ - 39 items. We found parallel positive correlation between UPDRS part III and total 
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score with the SI values. The obtained data indicate higher correlation index with UPDRS 
total than the part III, which demonstrate the complex impact of PD on patients QoL, 
because the total scale includes not only motor symptoms (part III) but also cognition, 
emotional status and ADL. Our results confirm and concretize the information about the use 
of PDQ- 39 in PD patients at the first 4 Hoehn- Yahr stages and the impact of the clinical 
characteristics of the disease on the subjec- tive evaluation of QoL. The analysis allows us to 
underline once more the necessity of application of specialized questionnaires in addition to 
routine clinical rating scales. 
 

15 
Kerekovska, A., N. Feschieva, K. Dokova, N. Usheva. 
Health status of the Bulgarian population: social determinants, recent dynamics 
and policy implications.  
Scripta Scientifica Medica. 40, 2008, No 2, 111-117. 

 
This paper sets out to review the situation with regard to health status of the Bulgarian 
population and its main determinants. Revealing their recent dynamics, the study also aims 
to predict the future trends. It tries to interrelate the diseases burden and its determinants 
with necessary policy responses. High lighting the main challenges it draws out policy 
implications. The methods involve analysis of the current demographic and health situation 
and assessment of its dynamics. Some trends are analyzed comparatively for the different 
gender and residence population groups. The study is based on an analysis of previously 
published reports and official statistics. It also draws upon a number of national and local 
health surveys. Targeted and sustained investment is necessary to reverse the negative 
trends of population health and its social determinants. Clearly formulated, evidence-based, 
comprehensive and consistent policy is needed for integrated control of risk factors and 
chronic diseases, emphasizing on prevention and health promotion. Tangible political 
commitment, multisectoral collaboration and public participation are required for 
developing, implementing and sustaining healthy public policies. 
 

16 
Керековска, А., Н. Фесчиева, К. Докова, Н. Ушева. 
Проблеми, свързани с трансграничното движение на пациенти в обединена 
Европа.  
The Trakia Journal of Sciences,6, 2008, No 2, Suppl. 3, 13-18. 

 
Основна цел на настоящата разработка е да се анализират процесите на свободно 
трансгранично движение на пациенти в контекста на разширяване на Европейкия съюз 
(ЕС) и да се идентифицират основните проблеми свързани с тях. Разрастващата се 
мобилност на пациентите поражда много проблеми свързани с разнородността на 
здравните системи и различията в законодателната рамка на отделните страни; 
осигуряването на информационния обмен между тях; правата и задълженията на 
пациентите в ЕС и професионалната отговорност; планирането на здравна помощ; 
остойностяването на здравните услуги; механизмите за реимбурсиране и финансовата 
стабилност на националните здравни системи и др. Въпреки, че трансграничното 
движение на пациентите е огромно предимство за гражданите на ЕС и положителна 
перспектива за развитието на общоевропейската здравна практика, то трябва да се 
управлява ефикасно за да не се превърне в заплаха за икономиките на отделните 
страни. Все по-голямо значение придобива формулирането на обща европейска визия 



Резюмета на научните трудове на гл.ас. д-р Наталия Василевна Ушева 11 

за развитие на здравеопазването в ЕС и утвърждаването на единна регулаторна рамка 
за трансгранично здравно обслужване при отчитане на особеностите на отделните 
страни и на необходимостта от поемане на национална отговорност.  
Ключови думи: трансгранично движение на пациенти, обединена Европа, проблеми  
 

17 
Манчева, Л., Н. Ушева. 
Здравно поведение на медицинските сестри от големи болници за активно 
лечение.  
The Trakia Journal of Sciences,6, 2008, No 2, Suppl. 3, 64-67. 

 
Негативните ефекти от работата на медицинските сестри свързани с нарастване на 
сложността, работата в екип и др.неминуемо водят до промяна в здравословното 
състояние. Направено е проучване на здравното състояние и здравното поведение  на 
медицинските специалисти, работещи в големи болници както и комплексното 
въздействие на някои професионални и битови фактори. В настоящата разработка са 
представени данните за здравното поведение. Изследването е проведено сред 
медицинските сестри и акушерки от МБАЛ”Св.Анна” и СБАГАЛ „Проф. Д-р Стаматов” 
гр.Варна през август 2007 г. Резултатите от проучването сочат висока честота на 
рисковите поведения сред медицинските специалисти. Необходимо е  създаване на 
условия за възприемане на по-добро здравословно поведение чрез интервенционни 
дейности. 
 

18 
Ушева, Н., Н. Фесчиева, С. Попова, С. Янева, З. Димиева. 
Социално-демографски характеристики на майките и стартово състояние на 
новородените.  
The Trakia Journal of Sciences, 6, 2008, No 2, Suppl. 3, 134-138. 

 
Стартовото състояние на новородените е изходна база за тяхното по-нататъшно 
физическо развитие. Социално-демографските характеристики на майките на 
новородените представляват група фактори със значително влияние върху 
антропометричните показатели на децата. Цел: да се направи анализ на 
антропометричните показатели на новородените според според социално-
демографските характеристики на майките (възраст, образование, местоживеене, 
социален и семеен статус, поредност на раждането и интергенетичен интервал) в 
РБългария,  и в три представителни града. Методи: а) по данни на НСИ общо за 
страната (1990-2005) и сравнителен анализ по показатели за България, страните от ЕС и 
Източна Европа; б) документален метод въз основа “История на раждането” за три 
типа градове – голям (> 300 хил. жители), областен (до150 хил. жители), и център на 
община с 35 хил. жители; в) статистически – корелационни коефициенти и χ². Резултати 
и обсъждане: показателите раждаемост и плодовитост бележат най-голям спад в 
кризисните години на прехода 1991- 1993 и 1997 г., а преждевременната раждаемост 
(6,07% -1991г. и 7,01% - 2002г.), и нискотегловността - повишаване. Ранжирането на 
факторите: гестационна възраст под 36 г.с., висок номер на поредност на раждането, 
ниско образование и възаст на майката под 19 години, неуреден семеен статус, кратък 
интергенетичен интервал. В областния град и средно голяма община през периода 
2002-2005 се установяват високи дялове на ранна раждаемост от 45÷71%, висок дял на 
нискообразованите майки-под основно образование 45-48%; значително по-висока от 
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средното за страната честота на нискотегловните новородени. Заключение: 
резултатите могат да послужат за основа на регионална и национална политика в 
областта на майчиното и детско здравеопазване.  
Ключови думи: нискотегловност, недоносеност, социално-икономически преход. 

 

19 
Димитров, И., Трайков, Л., Миланов, И., Делева Н., Киркова В., Ушева Н. 
Субективни когнитивни оплаквания и риск за деменция при извадка от 
българско градско население.  
Българска неврология, том 10/брой 2, 2010. 64-68. 

 
Introduction: Subjective cognitive complaints represent an important feature of cognitive 
deficit. Their presence is required for establishing the diagnosis of MCI according to common 
criteria. On the other hand, their occurrence, even without objective neuropsychological 
confirmation, is discussed in the literature as a possible predecessor of MCI and dementia. 
Objective: To study subjective cognitive complaints in a community-based urban sample 
over the age of 65 years from the city of Varna, Bulgaria, and their connection with the risk 
for dementia. Design and methods: A dedicated short questionnaire for subjective cognitive 
complaints was applied as a part of the screening protocol of the first Bulgarian study of 
cognitive disturbances. The influence of subjective complaints on dementia risk according to 
DSM-IV was analyzed. Results: A statistically significant positive correlation was found 
between different subjective cognitive complaints and dementia. The risk for dementia was 
3 times higher in persons with subjective disturbances of calculation, 6 times higher in those 
with difficulties in the recall of recent information, and 10 times higher in the presence of 
orientation troubles. Discussion: Our results conform to the possible predictive value of 
subjective cognitive complaints for the development of dementia, which is discussed in the 
literature. They could support a more focused attention towards the problem in Bulgarian 
general and neurological practice, as well as in future scientific research. 
Key words: subjective cognitive complaints, dementia, MCI, risk. 
 

20 
Керековска, А., Н. Ушева. 
Основни етични измерения на авторството в биомедицинската 
публикационна практика.  
Scripta Scientifica Medica, 43, 2011, Suppl. 7,353-356. 

 
Въведение: Публикационната почтенност и нарушенията на етични норми при 
публикуване на научни резултати са тема с нарастваща популярност сред световната 
биомедицинска общност. Комплексният и колективен характер на съвременните 
биомедицински изследвания и неимоверното нарастване на обема научни публикации 
в условия на силна конкуренция и натиск в академичните среди превръщат етичните 
нарушения свързани с авторството в значим елемент на публикационната научна етика 
и актуален за международната научна общност проблем. В България, етичната 
регулация на авторството в научно-изследователската публикационна практика е 
неглижиран и нерешен проблем. Целта е да се идентифицират основните нарушения 
на етичните норми свързани свързани с авторството при публикуване на научни 
резултати от биомедицински изследвания; да се очертаят съвременни международни 
ръководства и стандарти в тази област и се изведат препоръки за насърчаване на 
добра авторска практика в научно/изследователската публикационна дейност у нас. 
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Материал и методи: Осъществен е преглед и съдържателен анализ на международни 
документи и стандарти в научноизследователската и редакционна практика, както и на 
български и международни публикации в областта на публикационната етика и 
авторството в биомедицинските научни изследвания. Резултати и обсъждане: 
Представени са основните етични аспекти на авторството в биомедицинската 
публикационна практика. Като най-чести нарушения се идентифицират: приписване на 
съавторство на лице без реално творческо участие, присвояване на авторство върху 
съавторско произведение, изключване от заслужено съавторство при отказване на 
дължимо признание за принос. Липсата на общовалидни и задължаващи стандарти за 
добра научна публикационна практика и на единни критерии и правила регулиращи 
въпросите на авторството, както и количествено ориентираната система за оценка на 
научните постижения са фактори, обуславящи нарушенията и тяхното неглижиране от 
българската научна общност. Осъществен е преглед на съвременни ръководства, 
международни критерии и етични изисквания към авторството в научната публикация 
и са изведени препоръки за насърчаване на добрата авторска практика в 
биомедицинската публикационна дейност в България. Заключение: Подобряването на 
качеството на българската наука изисква повишаване на чувствителността към етичните 
нарушения в публикационната и авторска практика. Запознаването със съвременните 
етични изисквания към авторството в биомедицинските публикации, разработването 
на общи правила на публикационната научна етика и законодателното им 
регламентиране, приемането на стандарти за добра авторска практика и въвеждането 
на единни критерии за признаване на авторски заслуги, предприемането на промени в 
системата за оценка на научните постижения и утвърждаването на авторска политика 
от научните списания са належаща задача пред българската научна общност. 
 

21 
Petkova, D., Y. Yotov, D. Paskalev, Y. Bocheva, S. Andonova, N. Usheva. 
N-Terminal B-type natriuretic peptide (NT-PROBNP) in patients with obstructive 
sleep apnea syndrome.  
Scripta Scientifica Medica, 2011; vol. 43(1), 7-10. 

 
The aim of the present study is to evaluate the plasma N-terminal pro BNP in patients with 
obstructive sleep apnea syndrome (OSAS). A prospective study of 40 patients was carried 
out. Thirteen of them were accepted for diagnostic evaluation of a suspected sleep apnea 
which was proved with polysomnography (PSG), 26 were with documented congestive heart 
failure (CHF). The values of NTpro-BNP are not different between the patients with OSAS 
without concomitant diseases. There is a significant difference in the NT pro-BNP in OSAS 
patients with and without arterial hypertension, as well as in patients with CHF. There is no 
association between the values of the natriuretic peptide and the variables assessing the 
severity of OSAS. In conclusion: the undiagnosed OSAS is not related with severe impairment 
of the left ventricular function. The analysis of the NT-pro-BNP in pa tients with possible 
OSAS may be used as a fast, easily accessible, and reliable diagnostic marker as well as suit 
able improving the treatment and control of the concomitant cardio vascular morbidity and 
mortality. 
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22 

Латева М., С. Галчева, Н. Ушева, В. Йотова. 
Обиколка на талия и ИТМ сред децa в предучилищна възраст от гр. Варна и 
връзката им с някои поведенчески детерминанти, свързани със 
затлъстяването.  
Педиатрия. 2011, кн. 2: 36-39. 

 
Детско-юношеското затлъстяване през последните десетилетия нараства с интензивни 
темпове, придобивайки пропорциите на епидемия. Според доклад на СЗО в края на 
2010 г. Близо 43 милиона деца на възраст под 5 години са с наднормено тегло (НТ) или 
затлъстяване, като повече от 4/5 от тях живеят в слабо или средно развити 
икономически страни, с преобладаване на проблема сред градската популация. Докато 
в някои напреднали в икономическо отношение страни се наблюдава тенденция към 
намаляване на темповете, на Балканите всички проучвания от последните 10 години 
откриват нарастваща честота на затлъстяването. При изследване на хранителния статус 
на българските деца, байкова и сътр. откриват, че 6,7% от участниците на възраст 7 
години са със затлъстяване. В проучване сред 6-18 годишни деца и младежи от гр. 
Варна, Галчева и сътр. установяват най/висок относителен дял на затлъстяване сред 
децата от начална училищна възраст. През последните години все по-голямо внимание 
се отделя на разпределението на мастната тъкан и наличието на абдоминално 
(централно) затлъстяване, което е във връзка с асоциираната бъдеща заболяемост от 
метаболитни и кардиоваскуларни нарушения още в детска възраст и тенденцията им 
да персистират във времето. Цел на настоящето проучване е да се определи честотата 
на генерализираното НТ и затлъстяване при деца в ранна детска и предучилищна 
възраст, и да се изследва връзката им с някои свързани със затлъстяването 
поведенчески фактори. 
 

23 
Ванкова, Д., Ушева Н., Фесчиева, Н.  
Качество на живот, свързано със здравето в общността. Резултати от 
проучване сред населението на град Бургас.  
Социална медицина, 2012, №2-3, 26-29. 

 
Качество на живот, свързано със здравето (HrQoL) е основен индикатор за оценка на 
общественото здраве. Целта на настоящата работа е двукомпонентна. Измерва се 
HrQoL на предстаителна извадка от населението, живеещо в град Бургас. В 
допълнение, се измерва и анализира влиянието на демографски, социално-
икономически и поведенчески детерминанти върху HrQoL. Данните са събрани като се 
изплзва анкетен метод – стандартизиран въпросник за субективна оценка на здравето 
– EQ-5D въпросник – здравен индекс за здравословното състояние – българска версия. 
Формирана е стратифицирана послойна извадка (n=1050; 18+ години). 26.5% от 
респондентите са посочили, че са в добро здраве. 52.2% докладват проблеми в поне 
една от петте дименсии, а 11.6% имат сериозни проблеми в някоя от областите. Най-
много проблеми са посочени в дименсията „тревожност/депресия“. Има разлики в 
самооценката на здравето според възрастта, пола, семейното положение, доходите, 
образованието. Анализирана е и връзката на здравния статус с пушаческите навици, 
спорт и хоби. EQ-5D въпросникът е практичен и икономически изгоден начин за 
измерване на здравето на населението и за оценяване на разликите между отделни 
групи в общността. Периодични проучвания, като настоящето, са информативни за 
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резултатността на интервенции, целящи промяна на окръжаващата среда и 
подобряване на здравето на населението. 
 

24 
Mancheva, L., V. Gonchev, N. Usheva.  
Characteristics of smoking among nurses in large hospitals.  
The Trakia Journal of Sciences, 2012, No 10, Suppl. 3, 28-31. 

 
Smoking is the most common external, and easily preventable cause leading to disease and 
disability. It causes about 25% of all deaths in the population. There is a correlation between 
the amount of smoked cigarettes, duration of smoking and health risk. In the present study 
is an overview of the prevalance of smoking among nurses by age groups in several major 
hospitals in Bulgaria. We found that there is a rejuvenation of smokers and increase the 
intensity by increasing stress at work. 
Key words: tobacco smoking, nurses, smokers, non/smokers, hospitals  
 

25 
Ушева, Н., С. Попова, Р. Панчева, К. Досич. 
Оценка на практиките за кърмене и захранване на децата във Варненска 
област съгласно индикаторите на СЗО. 
Практическа педиатрия. Брой7/2013г. c. 8-14. 

 
Начинът на хранене на децата през първите години от живота оказва влияние върху 
здравето както в краткосрочен, така и в дългосрочен план. Успешното кърмене и 
подходящо захранване на децата се явява един от факторите за намаляване честотата 
на хроничните неинфекциозни заболявания в зряла възраст. Насърчаването на 
естественото хранене до 6-ти месец е приоритет в здравните стратегии на почти всички 
страни (вкл. Европейска здравна стратегия) и е залегнало в официалните документи на 
международни и национални организации в областта на детското здравеопазване.  
Независимо от това, че в Националния план за действие „Храни и хранене” 2005 – 2010 
на България е посочена липсата на „провеждани национални проучвания за кърменето 
според дефинициите и индикаторите на СЗО”, както и „слабата информираност на 
майките и здравните работници относно преимуществата на изключителното 
кърмене”,  все още липсва единна система за рутинно събиране на данни за 
практиките на кърмене в България, а наличните статистически данни са резултат от 
репрезентативни проучвания и разработки на научни колективи;  слаба е ролята на 
медицинските кадри, отговорни за промоция на кърменето и правилното захранване. 
Целта на работата е проучване практиките за кърмене и захранване на децата във 
Варненска област съгласно основните индикатори за оценка на СЗО, както и 
определяне на факторите, повлияващи продължителността на кърменето. Материал и 
методи: През месеците май-август на 2009 година е проведено срезово 
епидемиологично проучване сред  майки на деца на възраст от 0 до 36 месеца от 
област Варна. Извадката е формирана на случаен квотен принцип от листите на 
общопрактикуващите лекари, специалистите-педиатри от градски и селски  
извънболнични практики за медицинска помощ. Отзовалите се на поканата са майки 
на 1287 деца. Инструментариумът за набиране на информация е пряка индивидуална 
анкета, включваща въпроси относно началото и продължителността на кърмето, 
времето и видовете храни за захранване, препоръките за кърмене и захранване в 
родилното заведение, социално-икономически фактори на родителите (възраст, 
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образование, трудова заетост и етническа принадлежност). Статистическият анализ на 
данните включва алтернативен анализ за категорийни променливи величини,  
параметрични и непараметрични методи за доказване на хипотези, корелационен 
анализ за установяване на зависимости на отделните фактори върху 
продължителността на кърменето. Резултати: Едва 1,8% (n=19) от децата на възраст 0-
24 месеца са били поставени на гърда в рамките на първия час след раждането. 
Честотата на изключителното кърмене при децата от 0 до 6 месечна възраст е 
21,9%, като медианата на изключителното кърмене е 2 месеца. Измерването на 
честотата на изключителното кърмене през възрастовия период 4-5 месеца (ИК 4-5м) 
дава информация относно  продължителността на изключителното кърмене и 
представя дела на децата, които се кърмят изключително почти 6 месеца. В 
проучваната извадка този показател е 5,4%. Образованието на майката е значим 
фактор за честотата на ИК 4-5м. (р<0,001), като делът на майките с висше образование 
при тези деца е 73,6% (n=53). Продължаващото кърмене до 1- годишна възраст (ПК 
1г.), измерващо дела на кърмените деца през възрастовия период 12-15 месеца е 
16,2% (n=22). Относителният дял на децата на 6-8 месечна възраст, които получават 
твърди, полутвърди и меки храни (Въвеждане на твърди, полутвърди и меки храни) е 
около 73,9%. Показателят продължаващото кърмене до 2-годишна възраст  в 
проучената извадка  е 4,8% (n=6). Заключение: Храненето на децата през първите 
години от живота във Варненска област не отговаря на съвременните препоръки за 
изключително кърмене на децата, основните индикатори за оценка на кърменето имат 
стойности под оптималните, особено в групите с малцинствен произход, по-ниско 
образователно ниво. Необходимо е провеждане на здравно-възпитателни и социални 
мерки сред майките за повишаване честота на изключителното кърмене и адекватно 
захранване; мониториране на индикаторите за измерване на кърменето за 
предприемане на необходими действия в проблемните групи; повишаване знанията, 
компетенциите и възможностите на медицинските кадри за справяне с проблемите 
при кърмене. 
 

26 
Атанасова, В., К. Докова, Н. Ушева, А. Керековска. 
България – регионални неравенства в смъртността (първо съобщение).  
Социална Медицина, 2013, No 2, 21-23. 

 
Регионалните различия в смъртността са важен аспект на неравнопоставеността в 
здравеопазването. В България липсва както традиция, така и предишни изследвания по 
тази тема. Проучването цели да оцени регионалните различия във възрастово-
стандартизираната смъртност от всички причини, както и от някои социално-значими 
заболявания за всички 28 области в България през 2011 година. Налице са подчертани 
регионални различия на смъртността от исхемична болест на сърцето (ИБС), мозъчно-
съдова болест (МСБ) и рак на белите дробове и гърдата в България. 
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27 

Белчева, М., И. Христозова, О. Бранков, Др. Бобев, Н. Ушева, Л. Маринова, И. 
Щърбанов, М. Велев, В. Калева, Хр. Христозова, А. Стоянова, М. Спасова, И. 
Мумджиев. 
Клинична характеристика, терапевтично поведение и преживяемост при 
пациенти с невробластом /обобщени данни от центровете по детска 
онкология и хематология в България за периода 1997-2008 година/. 
Педиатрия 2013;3:26-32. 

 
Характерна особеност на невробластома (Н) е биологичната му хетерогенност, 
определяща широkия спеkтър на клиничното протичане - от случаи на спонтанна 
регресия и диференциация дo случаи с бърза туморна прогресия, независимо от 
прцпоженото интензивно комплексно лечение. Установяването на дocтоверни 
npeдикmopи на прогнозата и определянето на оптимална терапевтична стратегия за 
вceки отделен пациент от десетилетия са във фокyса на клиничните изследвания при 
този чест за дemcкama възраст тумор. През последните години стратификацията на 
болните cnopeд pиcкa е базирана върху комбинация от рутинно изследвани в 
npaкmикama клинични и биологични дeтерминанти. В опит дa yeднакви кpиmepииme и 
с това дa направи възможно съпоставяне то на пациентите и резултатите от лечението 
им, новата International NeurobIastoma Risk Group (INRG) класифиkационна система 
запазва най-мощните в прогностично отношение клинични параметри (възраст npи 
диагнозата, клиничен cmaдий и хистологичен вариант на тумора) и ги комбинира с 
биологични маркери на прогнозата (N-myc статус, хромозомни аберации В 11q, 
плоидия).(1) Все още обаче, използВаните прогностични дemepминанти варират за 
различните центрове. Към настоящия момент клиниките по дemcкa онкология в 
нашата страна не разполагат с възможности за детайлно изследване на 
цитогенетичните и молекyлярни xapaкmepиcmики на тумора npи пациентите с Н. Все 
още липсва и eдинeн за mpиme центъра протокол за лечението на тези болни. 
Настоящето проучване предстаВя за първи път обобщени дaнни за пациентите с Н, 
лекувани в България за 12-годишен nepиoд, касаещи клиничната xapaкmepиcmикa на 
заболяването, методите на лечение и резултатите от комплеkсна конвенционална 
терапия, ориентирана на базата на клинични фактори на прогнозата. 
 

28 
Белчева, М., В. Калева, Хр. Христозова, И. Рачева, Л. Маринова, Н. Ушева 
Клинична характеристика, терапевтичен подход и лечебни резултати при 
деца с Хочкинов лимфом.  
Педиатрия 2013;4:54-59 

 
Болестта на Хочкин е eднo от най-честите лимфопролиферативни заболявания в 
дeтcкaтa възраст, но етиологията и патогенетичният му модел са все още недостатъчно 
изяснени. При децата преобладават двa основни субтипа на Хочкинов лимфом (ХЛ) - 
смесено-клетъчен и склеро-нодуларен, с явни различия в географското 
разпространение, отключващите фактopи и клиничните прояви (1). Наличието на 
дocтъnнa и доказано ефективна терапия npи това заболяване насочва усилията към 
индивидуализиране на лечението чрез оценка на прогностичните фактори и отчитане 
на ранния отговор npи вceки отделен пациент. 
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Настоящото проучване представя клиничната xapaктepиcтикa и постигнатите 
терапевтични резултати npи децата с ХЛ, диагностицирани и лекувани в Клиниката по 
дeтcкa онкохематология, Варна през последните 20 години.  
 

29 
Димитров И. С. Милчева, А. Капрелян, Н. Ушева, Б. Иванов 
Оценка на депресията при пациенти с множествена склероза чрез скалата на 
Zung.  
Психиатрия. Издателство Стено, 2013; брой №3 (47), 3-8. 

 
Множествената склероза е хронично невродегенеративно и демиелинизиращо  
заболяване, което засяга предимно хора в активна възраст. Депресивните симптоми са 
обичайни коморбидни състояния при МС, но и при редица други неврологични 
заболявания. Известно е, че депресията оказва силно влияние върху качеството на 
живот и върху изхода на първичното неврологично заболяване. За откриването й се 
прилагат различни скали, някои от които са универсални, а друи – специално 
разработени. В настоящото проучване представяме приложението на скалата за 
депресия на Zung при контингент от пациенти с пристъпно-ремитентна множествена 
склероза извън пристъп и здрави лица. Отчитаме по-висока честота на депресивни 
симптоми при пациентите. Обсъждаме приложимостта на скалата на .. и 
необходимостта от провеждане на скринингово изследване за депресия при подобен 
контонгент. 
Ключови думи: множествена склероза, депресия, скала на Zung 
 
 
 

30 
Ушева, Н., Петкова, И.  
Лактатемия, КАС и спирометрия при бронхиална астма.  
Наука пулмология, 2014; №4 (33), 16-24. 

 
Статията е върху промените в спирометрията, КАП и лактата в кръвта при пристъп на 
бронхиална астма и взаимовръзката между тях. Лактатемията и лактатната 
метаболитна ацидоза при пристъп на бронхиална астма се дължат както на хипоксията 
и продукцията на лактат от дихателната мускулатура, така и на прилаганото лечение – 
бета2-агонисти, метилксантини и кортикостериоди. В нашето изследване с лактатемия 
са 39% от болните. Лактатът в кръвта има слаба корелация както с показателите на 
ФИД, така и с киселинно-алкалното равновесие (КАР); с ФЕО1, МСЕД 25, МСЕД 25/75 – 
слаба отрицателна, с МСЕД 50 – слаба положителна, с рН и РаО2 – слаба положителна, 
а с РаСО2 – слаба отрицателна. 
 

31 
Ушева, Н., К. Докова, А. Керековска. 
Неравенства в здравето и достъпа до медицинска помощ сред майките във 
Варненска област. 
Социална Медицина, 2014, No 2, 4-6. 

 
През последното столетие е постигнат значителен напредък в сферата на 
здравеопазването, но въпреки това нивото на неравенствата между различните 
социални групи остава неприемливо голямо. Неравенствата по отношение на здравето 
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са не само несправедливи, те имат огромна икономическа и социална цена. В тази 
връзка политическите документи на национално и международно ниво са насочени 
към осигуряване на равен достъп до здравеопазването и дългосрочна грижа за 
уязвими групи от населението като начин за намаляване на неравнопоставеността и за 
борба със социалното изключване. 
 
 
 
 
 
 

32 
Тодоров, И., Ушева Н.  
Комбинирано приложение на инжекционен колаген и кинезитерапия за 
лечение на синдрома на замръзнало рамо.  
Физикална медицина, рехабилитация , здраве. 2014; №1, 8-12. 

 
Цел: Изследването цели да се проучи ефектът на комбинираното приложение на 
инжекционен колаген, приложен по схема, и кинезитерапевтичен комплекс, състоящ 
се от подбрани упражнения при пациенти със синдром на замръзналото рамо. 
Методика: 12 пациенти на средна възраст 44,7 години са допуснати до проучването. 
Първоначална оценка на обема на движение в гленохумералната става е осъществена 
посредством ъглометрия, а оценка на болката при активно и пасивно движение – с 
помощта на визуално-аналогова скала от 10 степени. На пациентите е приложен курс 
инжекционна терапия с колаген по схема, състоящ се от 6 инжекции в 
субакромиалното пространство в рамките на 1 месец. След третата инжекция всички 
пациенти са провели 15-дневен курс кинезитерапия в рамките на 3 работни седмици. 
Контроли са проведени на 4-ата и 12-ата седмица след началото на проучването. 
Резултати: При 10 пациенти обемът на движение в гленохумералната става, както и 
болката при активно и пасивно движение са сигнификантно подобрени при контролата 
на 12-ата седмица. При останалите двама пациенти е налично подобрение по 
отношение на болката, но промяната в обема на движение в изследваните равнини е 
под 15⁰ и като общ резултат не е сигнификантна. Заключение: Приложената 
терапевтична схема е сигнификантно ефективна при 83% от пациентите. Приложението 
на инжекционен колаген се доказва като алтернатива на кортикостероидните 
апликации, което, комбинирано с кинезитерапия, може да се утвърди като 
предпочитана терапевтична схема. Необходимо е проучване на дългосрочния ефект от 
терапията, както и сравнително проучване с терапевтичната комбинация инжекционни 
кортикостероиди и кинезитерапия. 
Ключови думи: синдром на замръзналото рамо, кинезитерапия, инжекционен колаген, 
болка, обем на движение  
 

33 
Панчева Р., Д. Близнакова, М. Георгиева, Н. Ушева, Д. Найденова.  
Има ли ефект кърмата за профилактика на инфекциите на пикочните 
пътища?  
Мединфо, 2014; №6, 48-50. 
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За значението на кърменето се говори особено интензивно през последните 30-40 г. 
Сред най-важните здравни ефекти на естественото хранене е профилактиката на 
инфекции в детска възраст. Доказателствата за действието и касаят предимно 
намаляване честотата на острите гастроентерити и острия отит и не толкова 
категоричен ефект по отношение инфекциите на долните дихателни пътища. В статията 
се разглеждат научните данни от ефекта на кърменето върху честотата на инфекциите 
на пикочните пътища. Изтъкват се някои причини за възможността за такъв ефект. 
 
 
 
 

34 
Usheva, N.  
General practice health promotion activities for infants.  
Scripta Scientifica Salutis Publicae, vol. 1, №1, 2015, 9-14. 

 
Introduction: Health promotion and disease prevention are the key elements of modern 
Primary Health Care (PHC). The objective of this study is to estimate the time allocated for 
health promotion activities in the GP daily routine. Methods: An anonimous servey was 
conducted among 526 GPs in 5 regions from the Eastern part of Bulgaria: Varna, Burgas, 
Shumen, Dobrich, Ruse (June-August 2009). Results: The time allocated for disease 
prevention and health promotion activities is mostly estimated as “average” (n=257; 48.9%). 
47.6% (n=20) of the medical professionals who have obtained two specialties – GP and 
Paediatrics, as well as those with Paediatrics – 44.3% (n=58), allocate “much time” for health 
prevention activities (χ²=41.03; р=0.002; Spearman’s ρ= 0.13, p=0.009). The majority of GPs 
(72.4%; n=380) consider the allocated time of 20.6 (±5.9; 5÷40) minutes for children health 
check to be also adequate for disease prevention and health promotion activities. 336 
(63.9%) of the GPs would assign these activities to the nurse they work with, while contact 
with breastfeeding consultants would be advised by 78.6% (n=81) of the GPs acquainted 
with the BC duties; and 65.2% (n=260) of the GPs who do not know these. The respondents 
who assess the health promotion activities for infants as “unsatisfactory” are 54.9% (n=259) 
with the main reasons for this being: poor organization of the children PHC, parents’ 
passivity and untrained GPs neglecting health promotion. Conclusions: PHC has been still 
focusing mainly on disease and its treatment. The study identified a necessity for dispatching 
the health promotion activities for infants to professionals trained to these (healthcare 
nurses, breastfeeding and nutrition consultants, etc.). 
Keywords: primary health care, GP, infant, promotion, Eastern Bulgaria 
 
 

ПЪЛНОТЕКСТОВИ ПУБЛИКАЦИИ В СБОРНИЦИ 
 
 

35 

Usheva, N., L. Mancheva, A. Kerekovska, K. Dokova.  
Health Status of Bulgarian Nurses: A Study among Hospital Nurses. Public Health 
and Health Care Policies in Greece and Bulgaria: the Challenge of the Cross-
border Collaboration.  
Parazissis Publishers, Athens 2010, pp. 1205-1209. 
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The medical professionals around the world exhibit a significant feminization, therefore their 
health problems could be referenced on one hand as a particular case of female health, 
while on the other – as workers exposed to the impact of their work conditions. Thе 
negative effects in nurses’ work associated with the increased complexity, team work, etc., 
lead inevitably to changes in their health status. The scope of the present study has included 
the health status and health behavior of medical specialists from big hospitals, as well as the 
cumulative influence of several professional and communal factors.  The study was 
conducted among the nurses and midwives (n=1100) from 6 hospitals: Multiprofile Active 
Treatment Hospitals (MATH) - “Sv. Anna”, ‘’St. Marina’’ and Specialized Obstetric and 
Gynecologic Active Treatment Hospital (SOGATH) in Varna, MATH Shumen, MATH Ruse, 
MATH Burgas in 2007.  The study results indicate high rates of risk behavior among the 
medical specialists. There shall be implemented measures establishing better health culture 
and awareness of healthy behavior based on proactive induction.  
Key words: health status, nurses, risk factors 
 

36 

Vankova, D, A. Kerekovska, T. Kostadinova, N. Usheva.  
Health-related Quality of Life in the Community: evidence from Bulgaria. 
29th Scientific Plenary Meeting of the EuroQol Group, Rotterdam, the 
Netherlands, September 13-15 2012,  
Busschbach J, host – Proceedings: 184-187. 2013 EuroQol Group, 183-187 
(http://www.euroqol.org/uploads/media/EQ12-P05.pdf). 

 
The overall objective of this study is to measure and analyze the health-related quality of life 
(HrQoL) in a community the town of Burgas, and further to assess the influence of 
demographic, socio-economic and behavioural factors on HrQoL. The study reflects three 
important developments in the new Bulgarian public health: (i) a broadening of our 
understanding about the nature of health and its determinants; (ii) a greater appreciation of 
the importance of the community perspective; and (iii) a growing interest in the use of 
health-related quality of life indicators. 
 

37 

Ушева, Н., П. Ушев, А. Керековска.  
Определяне на стреса при работа чрез метода на оценката на риска – 
необходимост от промяна в подхода.  
Първа национална трипартитна конференция на българското общество за 
изучаване и борба със стреса, Пловдив, септември 2003, Сборник с доклади, 
2003, 144-153. 

 
В последните години, борбата със стреса при работа се превърна в една от основните 
насоки за развитие на дейността за безопасност и здраве при работа, както в Република 
България, така и в рамките на разширяващия се Европейски съюз. Един от 
предлаганите подходи за борба със стреса при работа е интегрирането му в 
общоприетата методика на оценка и управление на риска при работа. Макар и да не се 
споменава експлицитно, стресът, като риск при работа, започва да навлиза постепенно 
в законодателството на Европейския съюз и страните членки под формата на различни 
изисквания за предотвратяване на психосоциалните рискове и свързаните с тях 
заболявания. В същото време, необмисленото налагане на стреса, като обособен 
елемент на риска при работа и обвързването му с държавното законодателство може 
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да доведе до усложнения и противоречия, които да изместят фокуса на проблема от 
набелязаната първоначална цел, а именно осигуряването на благосъстоянието при 
работа. Анализирането на проблемите по определяне на стреса при работа сочи 
категорично, че към оценката му, а следователно и към управлението му, не може да 
се подходи чрез механично пренасяне на методологията на оценката на риска, свързан 
с физическите опасности. За да не се превърнат в източник на непрекъснати спорове и 
компрометиране на борбата със стреса на работното място, решаването на тези 
проблеми изисква концептуализирането на рамковия подход към определянето на 
стреса при работа чрез метода на оценка на риска. 
 

38 

Стоева, К., Н. Фесчиева, А. Керековска, H. Ушева.  
Измерения на психоемоционалния стрес в период на преход. 
Първа национална трипартитна конференция на българското общество за 
изучаване и борба със стреса, Пловдив, септември 2003, Сборник с доклади, 
2003, 153-157. 

 
Влошаването на редица показатели характеризиращи здравното състояние на 
населението в България се свързва с т. нар. “период на преход. Многостранните 
аспекти на прехода и тяхното възприемане от отделната личност и/или група, изискват 
сериозно дълбочинно изследване. Цел: Да  се проучат в сравнителен аспект за 
последните десет години, проблемите свързани с етиологията на стреса - сигурност и 
безопасност на личността, връзките в общността, даването и получаването на социална 
поддръжка. Да се определи степента на самоконтрол върху здравното и психологично 
състояние в периода на преход. Материал и методи: Проведено е трансверзално 
проучване на малка (n =160), добре характеризирана група население на възраст от 45-
74 год.,  от район с висока честота на заболяемост и смъртност от сърдечно-съдови 
заболявания. Проучването е проведено през летния сезон (м. Юни – м. Септември) на 
2000 г. Методът на изследване е индивидуално стандартизирано интервю, съдържащо 
64 въпроса, от които 23 – рангово скалирани, за които е изчислен среден бал: от 1 – 
минимален до 5 - максимален. Резултати: Установява се значителна степен на 
несигурност (82 %), в сравнение с положението преди десет години, когато 84 % от 
интервюираните са се чувствали сигурни и в безопасност в квартала (селото) и в дома 
си, както през деня, така и през нощта. Настъпила  е промяна, макар и не така 
драстична, и в доверието към обкръжаващата социална среда – съседи, познати, 
приятели (от среден бал 3.75 на среден бал 2.70). Намалели са контактите с роднини и 
приятели, изразени с ограничаване на броя на срещите и посещенията. Със значително 
единодушие (нисък индекс на конвергенция) интервюираните съобщават за по-ниска 
степен на социална взаимопомощ. Интервюираните имат усещане за висок контрол 
върху житейските ситуации в дома и семейството и в по-малка степен - на  работното 
място. За една значителна част (68 %) през последните десет години са настъпили 
много промени, които са довели до чувство за нестабилност и загуба на контрол. 
Лицата от тази група много по-често съобщават за нисък контрол върху здравето си и 
смятат, че рискът за сърдечно-съдово заболяване не би могъл да бъде  предотвратен с 
техни действия. Изводи: Висока е чувствителността на хората към промените 
настъпили в периода на преход, особено по отношение на сигурност, безопасност и 
социална поддръжка. Неблагоприатното им въздействие върху контрола на здравето, 
респективно върху сърдечно-съдовите заболявания,  предполага  промотивните 
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дейности да акцентуират върху развиване на техники за преодоляване на стреса,  
подобряване на самоконтрола и повишаване на чувството на увереност при 
осъществяването на здравословни поведенчески промeни. 
 
 
 
 
 
 

39 

Докова, К., К. Стоева, А. Керековска, Н. Ушева. 
Стрес и здраве – индивидуална оценка при групи население от Варненска 
област.  
Първа национална трипартитна  конференция на българското общество за 
изучаване и борба със стреса, Пловдив, септември 2003, Сборник с доклади, 
2003, 232-237. 

 
Още в средата на миналия век се установява, че хроничното нервно пренапрежение 
води до редица заболявания. Съвременни проучвания потвъждават връзкатамежду 
псих/емоционалния стрес и състояния като безсъние, храносмилателни проблеми, 
хронична умора, затлъстяване. Широко дискутирана е ролята на стреса, като 
индиректен фактор за развитието на хипертония, коронарна болест на сърцето, 
сърдечна аритмия, диабет. Правилното разбиране за ролята на стреса като фактор с 
влияние върху здравето е предпоставка за провеждане на подходящи програми за 
„справяне със стреса“ сред населението с висок кардиоваскуларен риск. Настоящето 
проучване има за цел да оцени възприемането на стреса като фактор с влияние върху 
здравето и неговата връзка със самооценката на здравето. Да се определят видовете 
източници на стрес – негативни и благоприятни, степента на контрол на кръвното 
налягане и мястото на стреса сред рисковите фактори за инсулти сред населението с 
установени високи честоти на заболяемост и смъртност от сърдечно-съдови 
заболявания. 
 

40 

Делева Н., Капрелян А., Генева С., Димитров И., Иванов Б., Дренска К., 
Стайкова К., Ушева Н.  
Хипербарна оксигенация при 36 пациенти с пристъпно-ремитентна МС. 
Сборник доклади, под ред. проф. Л. Иванов. Изд. “Авто спектър” ЕООД; ISSN 
978-954-8932-45-5. Пловдив, 2007, 8-13. 

 
Въведение: Множествената склероза (МС) е възпалително, автоимунно заболяване на 
централната нервна система, което се характеризира с двигателни, координационни, 
сетивни, зрителни, стволови и др. нарушения. Съвременното терапевтично поведение 
има за цел повлияване на екзацербациит, забавяне на прогресията и симтоматично 
лечение на отделните нарушения. Хипербарната оксигенация (ХБО) е утвърден в 
световната практика метод за лечение на болни с МС, като повлиява общите и 
специфичните опаквания, а в по-малка степен и неврологичния дефицит. Цел: 
Проучване на промените в общото състояние и неврологичния дефицит при болни с 
МС, след проведен курс ХБО. Материал и методи: Проучени са 36 болни с диагноза МС 
цереброспинална форма, пристъпно-ремитентно протичане, лекувани стационарно в I 
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Клиника по нервни болести, МБАЛ „Св. Марина“ – Варна. В извънпристъпния период е 
проведен курс ХБО, включващ 20 сеанса. Преди началото и след края на курса е 
извършена оценка на състоянието, чрез съответните скали за инвалидност (EDSS), 
депресия (на Beck), умора (FSS), болка (VAS) и за самооценка (MSQOL-54) . Резултати: 
Клиничното наблюдение на болните, както и оценката на EDSS преди и след курса на 
лечение, не показват промяна в обективното състояние при двадесет и девет от 
пациентите. При 22 пациенти се забелязва тенденция за забележимо намаляване на 
влиянието на умората. Само при двама от изследваните 7 болни с хроничен болков 
синдром, двигателен дефицит и изразен спастицитет, след курса ХБО се установява 
намаление на субективната оценка на болката с 10%. След проведения курс седем от 
болните с депресивна нагласа са преценили състоянието си като по/добро от 
изходното, а единадесет с „добра“ самооценка са запазили своя краен резултат. 
Заключение: Анализът на собствените резултати потвърждава литературните данни, че 
ХБО е безвреден метод за терапевтично поведение, който упражнява положително 
въздействие върху умората и психоемоционалното състояние на болните и може да 
бъде включен в комплексното лечение на МС. 
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Ушева, Н., С. Попова, А. Керековска, К. Докова.  
Изключителното кърмене и практики за захранване на кърмачета във Варна, 
България.  
Юбилейна научна конференция с международно участие „Здраве-
опазването през 21 век”, Медицински университет Плевен, ФОЗ, 30 септ. – 2 
окт. 2010. Сборник с доклади, 1, 2010, 134-137. 

 

Въведение: Изключителното кърмене през първите месеци от живота на 
новороденото осигурява оптимален растеж, развитие и е приоритет в здравните 
стратегии на почти всички страни. Цел: Проучване разпространението на 
изключителното кърмене и практиките за захранване на новородените във Варна. 
Материал и методи: При срезово проучване на представителна извадка са анкетирани 
или интервюирани майки на 1187 деца на възраст между 6 и 30 месеца (2009г.). 
Изследвано е началото и продължителността на кърмето, времето и видовете храни за 
захранване, препоръките за кърмене и захранване в родилното заведение, социално-
икономически фактори на родителите (възраст, образование, трудова заетост и 
етническа принадлежност). Резултати: Честотата на кърмене при изследваните деца е 
86,4%, като делът на новородените, закърмени още през първия час е 2%, а след 24-ия 
час – 23%. Изключително кърмените деца през 1 месец са 177 (17,7%), през 4 месец 
14,2% и през 6-ти – 8,6%. Медианата на продължителността на изключителното 
кърмене е 1,5 месеца. Средната възраст на започване на захранването е 4 месеца 
(±1,5), ранг 1÷10м. Предпочитаните храни при започване на захранването са плодови, 
зеленчукови пюрета и сокове. При кърмачетата от ромски произход се установява 
статистически значимо по-ранно започване на захранването и включване на 
нездравословни храни (медиана 1,5 м., p<0,05), по-късно включване на яичен жълтък . 
Позитивно влияние върху продължителността на изключителното кърмене оказва по-
високото образователно ниво на майката и подготовката й през бременността за 
кърмене, започване на кърменето до 1ч след раждането (р<0,05). Заключение: 
Очертава се необходимост от провеждане на здравно-промотивни мероприятия, 
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особенно сред майките  от ромски произход за повишаване честотата на 
изключителното кърмене  и правилното захранване. 
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Ушева, Н., А. Попиванова, Р. Панчева, С. Попова.   
Консултантите по кърмене в подкрепа на естественото хранене на 
кърмачетата.  
Юбилейна научна конференция 10 години ФОЗ МУ Варна.  
Scripta Scientifica Medica, vol. 43 (7) 2011, 97-100. 

 
Въведение: Важна роля в промоция и подкрепа на кърменето в държавите, в които са 
постигнати забележителни стойности на индикаторите на СЗО за оценка на кърменето 
имат сертифицираните консултанти по кърмене (КК). Множество проучвания доказват, 
че всички видове допълнителна подкрепа на кърменето водят до увеличаване на 
неговата продължителност, а работата на  КК -  продължителността на изключителното 
кърмене. Цел. Да се представят дейностите на КК, възможностите за подготовка и 
реализация на КК в различни страни и в България.  Материал и методи: Анализирани 
са документи и научни статии по отношение на подготовката и организацията на 
дейностите на консултатнтите по кърмене в международен и национален мащаб. 
Резултати и обсъждане: Консултирането по кърмене е нова бързоразвиваща се 
здравна специалност, която се фокусира върху предотвратяване, разпознаване и 
разрешаване на проблемите при кърмене. Дейностите на КК  не заместват, а допълват 
услугите, предоставяни от медицинските професионалисти.  В повечето страни, както и 
в България, дейностите на КК се осъществяват на доброволен принцип. В други страни 
(САЩ, Австралия, Норвегия и др.) КК работят като част от болнични екипи за детска и 
майчина грижа, в практики за извънболнична медицинска помощ или в самостоятелни 
частни кабинети. Обучението на КК се извършва в учебни заведения и от 
международни здравни организации, а „златният стандарт” в сертифицирането е - 
Международният борд на екзаминаторите на KK (IBLCE), който присъжда титлата 
Консултант по кърмене сертифициран от Международния борд (IBCLC). Националният 
комитет по кърмене и Ла Лече Лига България обучават доброволни консултанти по 
кърмене, които отговарят на определи изисквания и полагат изпит в края на 
обучението си. Заключение: Промотивните дейности на КК са резерв за увеличаване 
честотата на излключителното кърмене, повишаване продължителността на кърменето 
в България чрез запознаване на медицинските среди с работата на КК и улесняване 
достъпа за майките от различни социални слоеве до КК.   
Ключови думи: консултанти по кърмене, подкрепа, изключително кърмене. 
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Инструментариум за анализ и оценка на здравното поведение и стреса във 
висшето образование – част първа.  
Международна научна конференция „Унитех-12”, 16-17 ноември 2012г., гр. 
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Габрово. Сборник доклади, том 3, 288-291. 
 
The article presents the necessity of stress analysis in university education environment. 
Health behaviour of young people affects their future performance. The adopted survey 
questionnaires aim at the life style and the evaluation of stress in higher education. 
Reducing stress has many positive effects, such as creating a favourable psychological, social 
and physical environment that allows each individual in the university to develop personal 
health, life handling skills. Prevention of stress has generally a positive impact on society and 
community. 
Keywords: assessment, stress, education. 
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Вачинска С., Н. Ушева.  
Инструментариум за анализ и оценка на здравното поведение и стреса във 
висшето образование – част втора.  
Международна научна конференция „Унитех-12”, 16-17 ноември 2012г., гр. 
Габрово. Сборник доклади, том 3, 292-296. 

 

The article presents the necessity of stress analysis in university education environment. 
Health behaviour of young people affects their future performance. The adopted survey 
questionnaires aim at the life style and the evaluation of stress in higher education. 
Reducing stress has many positive effects, such as creating a favourable psychological, social 
and physical environment that allows each individual in the university to develop personal 
health, life handling skills. Prevention of stress has generally a positive impact on society and 
community. 
Keywords: assessment, stress, education. 
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Fescieva N, N. Usheva, N. Mihailova.  
Women and physician profession in Bulgaria.  
First Balkans congress for history of medicine, Ohrid, 23-25 October 2003, Book of 
abstracts, 167-168. 

 
Admission to women to medical education in Europe in 19th century encountered a variety 
of difficulties (the United Kingdom, Russia) but at the end of the century it had been already 
established in most of the European countries. The comparative analysis reveals that the 
regulation of education is not the most significant factor for the penetration of women in 
medical profession. The development of female secondary education, the traditional 
national attitudes towards women’s societal position, the philosophical concepts and the 
spirit of equality between women and men are the influencing factors. Before the opening of 
the first medical faculty in Bulgaria in 1918 the women had gained their medical degree in 
France, Russia, Switzerland the second decade of the 20th century in Germany and Austria as 
well. The Bulgarian medical students from the end of the 19th and the beginning of the 20th 
century represented a significant proportion of the medical students in a number of popular 
universities in Europe. In this rating the Bulgarian female students were considerably 
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outrunning their mates from countries like Germany, Austria and others. All of the facts 
mentioned above, influenced women’s participation as medical doctors in Bulgaria. They had 
been 5% at the beginning of 20th century, 5,6% in 1915 and 15,6% in 1940. Among the 
beneficial factors for this advance, a significant role played the common growth in the 
Balkan countries which were relatively young in their formation and therefore lacking the 
burden of negative traditions. A special analysis was conducted upon the factors that had led 
to high rate of feminization – over 60% in the period 1970-1998 in Bulgaria. 
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Kerekovska A., S. Popova, N. Feschieva,  N. Usheva., Bekyarova S.  
The development of the hospital activities in Bulgaria (1978-2002)  
First Balkans congress for history of medicine, Ohrid, 23-25 October 2003. Book 
of abstracts, 73-74. 

 
Development of the hospitals in Bulgaria during 125 years period had been considered in 
following aspects: legislation, property, hospital’s beds needs, quantitative evaluation 
(number of hospitals, number of beds per 1000 habitants and other hospital’s indicators), 
specialization of hospital beds, a place of the hospital in the health care system as a whole; 
the principles of the hospital management; education and permanent training of the medical 
professionals. Object of investigation are the problems, connected with innovative hospital 
policy and social functions of hospital. There exist 5 periods in the development of hospitals 
in Bulgaria. A special attention is devoted on the periods of deep organizational changes: 
1950 – 1960, 1991 – 2001. 
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Tzoukeva, N. Deleva, B. Ivanov, I. Dimitrov, N. Usheva.  
Low – contrast visual acuity in early Parkinson’s disease.  
36th International Danube symposium for neurological sciences and continuing 
education, 15 –18 September 2004, Sofia, Bulgaria,  Book of reports, 68 –69. 

 
Many investigations have shown that patients with neurological disorders, which affect the 
afferent visual pathway such as multiple sclerosis (MS) and Parkinson’s disease (PD), 
demonstrate reduced contrast sensitivity (CS). Several studies indicate that low-contrast 
charts are diagnostically at least as sensitive as the sine wave grating contrast sensitivity test. 
Patients with PD commonly complain of poor vision, despite of normal high-contrast visual 
acuity. This minimal visual deficit can be detected by low-contrast charts. The purpose of this 
study was to examine the visual dysfunction in patients with early PD and normal high-
contrast visual acuity, using low-contrast number charts. Data analysis: The interclass 
correlation coefficient (ICC), based upon the numbers identified correctly, was used to 
quantify the degree of agreement between the two independent raters. Paired t-tests were 
also used to test the significance of the differences in mean number scores between the two 
raters. The significance of the differences in mean number scores for patients vs. controls 
was determined using an independent t-test.To examine the relation between high-contrast 
visual acuity and low-contrast number scores in patients with early PD, Spearman’s rank 
correlation coefficients were calculated for average number scores on the 100% contrast 
charts (visual acuity charts) vs. average scores for each of the other contrast levels (3% and 
1.5%). The high interclass correlation coefficient is noted at the three contrast levels 
(p<0,001). There are no statistically significant differences between mean number scores of 

the two raters at the three contrast levels (p0,096). Conclusions: 1. Confirming previous 
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reports this study demonstrates that low-contrast number chart testing may provide 
information on an aspect of afferent visual dysfunction in patients with early PD and with 
visual acuities of 1.0 or better. 2. The low-contrast number chart like low-contrast letter 
chart could provide a valuable supplement to the standard visual acuity chart. 
 
 
 

48 
Karatodorova, P., K. Hristozov, B. Zvetanova, N. Иsheva.  
Screening for gestational diabetes mellitus in Bulgaria-first results.  
5th International Symposium on diabetes and pregnancy. March 26-28, 2009, 
Sorrento, Italy. Book of abstracts, p. 95. 

 
Background: In Bulgaria, throughout the entire duration of pregnancy female consultations 
are obliged by the National Sick Fund to measure only four fasting blood sugars. Universal 
screening with OGTT is not accepted thus the real incidence of GDM remains unknown. 
Study design: Observational prospective study, conducted in Department of Endocrinology 
and Metabolism, University Hospital “St. Marina, Varna; start of enrollment – March. 2007; 
all pregnant women participate in the study after signing of Written Informed Consent 
approved by the Local Ethic Committee. Aims: To determine GDM incidence in nonselected 
population of pregnant women with targeted gestational age 24-28 g.w. To analyze the 
relationship of GDM with maternal age, height and pre-pregnancy BMI. Methods: 
Standardized questionnaire – demographic and obstetric (age, gestational age, parity, 
previous GDM), anthropometric data (pre-pregnancy BMI, height), family and personal 
history of diabetes mellitus; 2-hour 75g.- Oral Glucose Tolerance Test; plasma glucose 
measured at 0’, 60’, 120’ using glucose-oxidase method; applied criteria for GD - WHO 
(1999). Conclusions: In this first excerpt of the targeted population the found percentage of 
pregnant women with GDM is 13,7%. 94,4% of all GDM – women have normal fasting 
plasma glucose (< 6,1 mmol/l) and therefore can not be identified until OGTT is performed. 
94,4% of the cases with GDM are in the group of gestational abnormal glucose tolerance. 
There is significant positive correlation between plasma glucose levels (0’, 60’, 120’) and 
maternal age, pre-pregnancy BMI and negative correlation with height. Besides the well 
known risk factors for GD (higher maternal age, higher pre-pregnancy BMI), short stature 
should draw attention as another possible risk factor. The realization of this study will give us 
real picture about GDM – incidence in Bulgaria. The final results will promote introduction of 
universal or selected OGTT in routine clinical practice and thus the care for pregnant women 
and their babies will be improved. 
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Karatodorova, P., K. Hristozov, B. Zvetanova, V. Chobanova, N. Usheva.  
Lipid metabolism changes in late second and third trimester pregnant women 
with and without gestational diabetes mellitus.  
5th International Symposium on diabetes and pregnancy. March 26-28, 2009, 
Sorrento, Italy. Book of abstracts, p.141.  

 
Background: Traditionally high blood sugar is considered to be the main culprit for adverse 
pregnancy outcomes in gestational diabetes mellitus. The role of the other fetal fuels such as 
lipids and proteins should also be explored. Normal physiology: Normal late pregnancy – 
state of increased lipolysis and fat mobilization. Second and third trimester – increase in 
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triacylglycerols (Tg), total cholesterol, HDL-c, LDL-c and VLDL-c. Gestational Diabetes 
Mellitus: In GDM third trimester - reported associated increase in triacylglycerols and 
decrease in LDL-c  in comparison with non-diabetic pregnant women. Aims: To compare lipid 
profile changes in late second and third trimester pregnant women with and without GDM. 
To analyze the relationship between lipid fractions and HOMA-IR. Methods: Measurement 
of lab parameters: fasting total cholesterol, HDL-c, LDL-c, Tg (triacylglycerol), HOMA-IR, 
plasma glucose. Statistical analysis: Student’s t-test, Pearson correlation. Conclusions: Third 
trimester GDM-women show higher insulin resistance associated with higher Tg, and lower 
total cholesterol and LDL-c. Determination of lipid fractions in each trimester is important in 
order to better understand lipid physiology in both normal and GDM pregnancies. 
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Karatodorova, P.,Hristozov, Zvetanova,V.Chobanova, N.Usheva.  
Prevalense of Gestational Diabetes Mellitus and Maternal  Height.  
20th World Diabetes Congress, Montreal, Canada,18-22 October 2009, Book of 
abstracts, 2009; D-0975. 

 
Background: Short maternal stature is one of the reported factors associated with increased 
prevalence of gestational diabetes mellitus (GDM) in different ethnic groups. Aim: to find 
out the prevalence of GDM in a sample of Bulgarian women according to their height and to 
analyze the association between maternal stature and gestational diabetes. Material and 
methods: we studied a sample including 189 consecutive pregnant women who underwent 
2-h 75-g OGTT as a part of universal screening program (WHO 1999-criteria were applied) 
and 18 additional patients with out-of-screening diagnosed GDM. At enrollment, after 
signing a written informed consent approved by the Local Ethic Committee, a standardized 
questionnaire was completed, an anthropometry (weight, height) obtained, plasma glucose 
at 0’, 60’, 120’ was measured using glucose-oxidase method. Results: we found 11,6% 
prevalence of GDM (22women) in the whole sample of 189 screened women. All 189 women 
are stratified into five groups according to intervals of maternal height and a prevalence of 
GDM in each group is determined: < 155cm (50%); 155-159cm (13,3%); 160-164cm (12,7%); 
165-169cm (10,6%), > 170cm (7,4%). Then all pregnant women are stratified into two 
groups: with GDM (22 from the screening and 18 out-of-screening) and a second group with 
healthy women (N=167). Study population details (GDM women vs. healthy) are as follows: 
age (30,3±5,2 vs. 28,6±4,3; p=0,05); gestational weeks (27,6±5,7 vs. 27,8±3,7; p=0,5); pre-
pregnancy BMI (26,1±6,0 vs. 22,5±5,0; p<0,0001); height (1,62±0,06 vs. 1,65±0,05; p=0,008). 
Pearson correlation coefficients for maternal height with fasting, 1-h and 2-h plasma glucose 
are -0,13 (p=0,05), -0,14 (p=0,04), -0,2 (p=0,005), respectively. Discussion: maternal height is 
significantly lower in GDM women. Consistent with this finding the prevalence of GDM 
increased with decreasing the height being highest in the interval with lowest height.  
Maternal stature shows inverse weak significant relation with 1-h and 2-h post-load 
glycaemia. The role of short maternal stature as another possible risk factor for GDM should 
be explored further. 
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Usheva N., L. Mancheva, A. Kerekovska, K. Dokova. 
Health Statиs of Bulgarian Nurses: A Study among Hospital Nurses.  
Public Health and Health Care Policies in Greece and Bulgaria: the Challenge of 
the Cross-border Collaboration. Alexandroupolis, 8-10 May 2009. Book of 
Abstracts, 2009, 94-95. 
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The medical professionals around the world exhibit a significant feminization, therefore their 
health problems could be referenced as a particular case of female health, and as workers 
exposed to the impact of their work conditions. The scope of the present study has included 
the health status and health behavior of medical specialists from big hospitals, as well as the 
cumulative influence of several professional and communal factors.  Methods: An 
anonymous questionnaire survey was conducted among medical nurses and midwives 
(n=1100) from 6 big hospitals in 4 cities located in North-Eastern and South Bulgaria 2007.  
The study results indicate high rates of risk behavior among the medical specialists such as 
smoking (55,9%), unbalanced diet with excessive salt and refined sugars consumption 
accompanied by a relatively low prevalence of the protective health behaviors – physical 
activity (73,7% are physically inactive), 12,1% sleep less than 5 hours, fresh fruit and 
vegetable consumption (23,3% everyday in winter); and an adequate dietary regimen. About 
40% of the respondents (n=367) have increased body weight – BMI above 25, while 13,2% 
(n=122) indicate obesity (BMI above 30), About 15% has neurosis and 15,4% - cardiovascular 
diseases. The self assessment of the medical professionals about exposition to stress is 
81,8% (n=743) The health problems of the respondents themselves (about 32%) together 
with the problems and the uncertainty at work (27%) are considered as the main causes for 
stress. There shall be implemented measures establishing better health culture and 
awareness of healthy behavior based on proactive induction. 
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Usheva, N., R. Pancheva, A. Popivanova, B. Varbanova, M. Georgieva, V. 
Madjova. 
Awareness and practices of breastfeeding among mothers in Varna, Bulgaria.  
EGPRN Conference “Children in General Practice”, Plovdiv, 6th  – 9th  May, 2010. 
Book of abstracts,  p 9. 

 
Background: The breastfeeding awareness and practices according to WHO 
recommendations are not enough reported in Bulgaria. Research question: What is the 
awareness, the prevalence and the factors associated with the duration of breastfeeding in 
Varna. Method: The cross-sectional study of 1000 mothers (having children of age between 
6 and 30 months) was conducted in 2009. The mothers completed a theory-based 
questionnaire about the breastfeeding awareness and social influences together with 
expectation and intention for breastfeeding while pregnant. Initiation and duration of 
breastfeeding, introduction of complementary food as well as socioeconomic factors of 
parents were measured. Results: The rate of initiation of breastfeeding was 86,4%, but only 
1,9% of newborns being breastfed within an hour of birth (mean - 12 hours). Exclusive 
breastfeeding up to 6 months was determined in 18,1% of infants. Median duration of 
breastfeeding was 6 months. Multiple regression analysis showed a positive significant 
association between the duration of breastfeeding and the educational level of the mothers 
(p<0,001) and their breastfeeding awareness (p<0,01). High social support (p<0,05), the 
education level of the mothers (p<0,001), previous lactation experience for more than 2 
months (p<0,01), existence of breastfeeding preparation during pregnancy (p<0,01) and 
early initiation of lactation (= 2 hours; p=0,03) were positively associated with the duration 
of breastfeeding. Sweetened water intake by infants, early introducing of complementary 
food (<4 months) were negatively associated with the breastfeeding duration (p=0,001). 
Conclusions: The breastfeeding awareness of the respondents and the breastfeeding 
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practices do not comply with the international recommendations: exclusive breastfeeding 
has a low rate and breastfeeding duration is short. 
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De Deker E., M. DeCraemer, De Bourdeaudhuij I., Wijndaele K., Duvinage K., 
Koletzko B., Grammatikaki E., Iotova V., Usheva N., Fernandez-Alvira J., Zych K., 
Manios Y., Cardon G.  
Influencing Factors of Screen Time in Preschool Children: an exploration of 
Parents’ Perceptions trough Focus Groups in Six European Countries  
12th International Congress of Behavioural Medicine “Behavioural medicine: 
from basic science to clinical investigation and Public Health”, 29.08-01.09.2012 
Budapest Program Book p 90 (poster P315 ). 

 
Introduction: Sedentary behaviour (e.g. sitting down, watching TV) is not only highly 
prevalent in adults, also preschool children spend significant proportions of their waking 
time being sedentary (1). Screen time (i.e. TV viewing, computer use) is the most commonly 
examined sedentary behaviour and has been associated with a number of health outcomes 
in this age group. Moreover, sedentary behaviour is identified as a predictor of obesity in 
adulthood. As parents play a key role in the health behaviours of preschoolers (2), 
identifying parental perceptions of preschoolers’ screen time in multi-country focus groups 
has the potential to provide important novel information for interventions focusing on 
decreasing this behaviour. Methods: Focus groups were executed with parents of low and 
medium-high socioeconomic status in municipalities with a high prevalence of overweight in 
six European countries. All countries were trained in how they should execute the study and 
how they should report their findings. Key findings were reported by each of the countries. 
The country specific final reports were analysed and summarized using qualitative data 
analysis software. Results: A total of 122 parents participated in 24 focus groups. Almost all 
parents reported that their child likes to watch TV and most parents did not express worries 
about their children’s TV viewing time. Education and the fact that the TV keeps the children 
quiet are considered to be the main benefits of watching TV. Computer and active games 
use at home are less frequent. Weather conditions and parental habits at home are the most 
important factors influencing children’s screen time. Discussion: This study suggests that 
preschool children tend to like watching TV and that the TV is often used as a babysitter. 
Awareness about the importance of limiting TV time has to be raised. Alternatives for screen 
activities and information on how to set rules for screen time should be provided to parents 
to assist them in decreasing screen time. 
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Vankova, D., A. Kerekovska, T. Kostadinova, N. Usheva.  
Health-related Quality of Life in the Community. Assessing the Socio-economic, 
Demographic and Behavioural Impact on Health-related Qиality of Life at a 
Commиnity Level: Evidence from Bulgaria, Burgas. Evidence from Bulgaria.  
29th Scientific Plenary Meeting of the EuroQol Group, Rotterdam, the 
Netherlands, 13-15 September 2012. 
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The overall objective of this study  is to measure and analyze the health-related quality of life 
(HrQoL) in a community – the town of Burgas and further to assess the influence of 
demographic, socio-economic and behavioral factors on HrQoL. The study reflects three 
important developments in the new Bulgarian public health: (1) a broadening of our 
understanding of the nature of health and its determinants, (2) a greater appreciation of the 
importance of a community perspective, and (3) a growing interest in the use of health 
related quality of life indicators. The research did not identify any study in Bulgaria which 
investigates HrQoL of the general population, moreover at a community level.  
 Methods: A cross-sectional study was conducted in 2011 using a representative sample of 
the community of the town of Burgas (n=1050, 18 + years old). The survey sample was 
drawn using the method of two-stage random selection – fist selecting the living area and 
then randomly selecting respondents from a particular neighborhood- based on age/gender 
characteristics. The number of the respondents was determined by the official regional 
statistics for age, gender and number of people living in each neighborhood. The interviews 
were conducted by employees of the municipality under the supervision of the NGO 
“PublicHealth-99”.  Data collected for each interview includes, observations of  EQ-5D (the 3 
level version), plus an additional questionnaire on age, gender, marital status, religion, 
ethnicity, educational level, occupation, sports, hobbies, smoking behavior and membership 
in 2 types of organizations. The collected information allows analysing the relationship 
between social capital and HRQL. Preliminary Results:   The analysis was performed with 
SPSS v.12 and was conducted in two parts. Hypotheses were tested using χ² -criteria and 
Student’s t-test. The basic results of the survey are shown in the table below. 
 
Table 1.  Frequency of reported problems 

Level of 
problem 

Mobility Self-care Usual activity Pain/Discomfort Anxiety/ 
Depression 

FRQ % FRQ % FRQ % FRQ % FRQ % 

No 
problems 

690 65.7 802 76.4 748 71.3 448 42.7 454 43.2 

Some 
problems 348 33.1 230 21.9 283 27.0 560 53.5 489 46.6 

Extreme 
problems 12 1.1 13 1.7 18 1.7 42 4.0 147 10.2 

Without any problem in all 5 dimensions are 26.5% (n=278) of the respondents, whereas 

52.2% (n=548) reported a moderate problem in at least one dimension; and any extreme 

problem report 11.6% of the respondents. The mean state of health recorded on the VAS 

was 70 (SD±23).   The rate of reported problems is increasing with age (р< 0,001); Men 

reported more problems than women (р<0,001); Higher monthly income does not predict 

better HRQoL; People who declare membership in club of interest have higher HRQoL. Non- 

smokers do not declare higher HRQoL than smokers. Discussion: The study measures for the 

first time HRQL at a community level in Bulgaria. The analyses show that health is not just a 

focus of the health policy but a matter of economic and social policies. The results of this 

study could be the impetus to obtain support for the improvement of HrQoL of the 
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communities from the relevant local and national government institutions. Further analyses 

will be performed. 
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Usheva, N.  
Infant and young child feeding practicies according to the WHO indicators in 
Varna, Bulgaria.  
ISBNPA 22nd – 25th  May 2013, Ghent, Belgium. Book of abstracts, p. 399-400. 
http://secure.isbnpa.org/media/pdfs/abstracts/2013/ISBNPA2013_Abstract_Book.pdf 

 
Purpose: To assess the infant and young child feeding practices according to the WHO 
indicators from 2008. Method: The cross-sectional study of 1287 mothers (having children of 
age between 0 and 36 months) was conducted in 2009. The mothers completed a theory-
based questionnaire about the breastfeeding practices and social influences together with 
expectation and intention for breastfeeding while pregnant. Result(s): The early initiation of 
breastfeeding (within 1h of birth) was only 1,8% (mean 12 hour). Exclusive breastfeeding 
under 6 months was determined in 21,9% of infants and for infants 4-5 months – 5,4%. 
Median duration of breastfeeding was 2 months. Continued breastfeeding at 1 year – 16,3%. 
Introduction of solid, semi-solid of soft foods at 6-8 months – 73,9%. Minimum dietary 
diversity between 6-23 months is 84,1% Multiple regression analysis showed a positive 
significant association between the duration of breastfeeding and the educational level of 
the mothers (p<0,001) and their breastfeeding awareness (p<0,01). High social support 
(p<0,05), the education level of the mothers (p<0,001), previous lactation experience for 
more than 2 months (p<0,01), existence of breasfeeding preparation during pregnancy 
(p<0,01) and early initiation of lactation (≤2 hours; p=0,03) were positively associated with 
the duration of breastfeeding. Sweetened water intake by infants, early introducing of 
complimentary food (<4 months) were negatively associated with the breastfeeding 
duration (p=0,001). Minimum dietary diversity in the lowest educational groups is under 
50%. Conclusion(s): The indicators for assessing of infant and young child feeding practices 
have negative characteristics especially for mothers with low educational level.  
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Dimitrov I., Kaprelyan A., Usheva N., Ivanov B.  
Alzheimer’s disease outpatient referrals to a dementia centre: diagnostic 
challenges.  
12th International Conference on Alzheimer’s and Parkinson’s diseases Nice 
France 18-22 March 2015. Neurodegener Dis 2015;15 (suppl 1): 352-1969; p 1116. 

 
For the last several years, since partial reimbursement for anticholinesterase drugs and 
memantine has been introduced in Bulgaria for Alzheimer’s disease (AD) cases, referrals 
from general practitioners and neurologists to university hospital based dementia centers 
have increased. According to the National health insurance fund [1], only patients with 
dementia of the Alzheimer’s type according to DSM-IV criteria [2] and probable AD according 
to NINCDS-ADRDA criteria [3] are eligible for reimbursement. Nevertheless, patients with 
significant other disorders which could cause or imitate cognitive impairment, who do not 
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conform to the criteria, are often sent for administration of treatment with a diagnosis of 
AD. The objective of our study is to reevaluate cases of outpatients who have been referred 
with a diagnosis of AD and assessed at the dementia center of First neurology clinic, Sveta 
Marina university hospital in Varna, Bulgaria, for a one-year period, and point out the main 
diagnostic challenges faced by referring physicians. 
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Попова, С., Н. Ушева, К. Докова, А. Керековска.  
Мозъчните кръвоизливи като причина за детска смъртност – необходима ли 
е профилактика с витамин К? 
“Дни на общественото здраве” МУ-Плевен, 5-7 октомври 2006г. 

 
The study presents the incidence rate and the infant mortality causes in Varna district for the 
period 2000 – 2004. The purpose is to reveal the brain haemorrhages incidence rate while 
emphasizing on the intracranial haemorrhages (ICH) resulting from vitamin K deficiency. The 
study covered newborns and infants lethal cases, where the cause had been ICH with 
vitamin K deficiency. The results show low ICH incidence rate and potential for evasion of its 
negative consequences through ante- and early neonatal vitamin K prophylaxis. This study 
also concludes that there shall be conducted a nationwide study aimed at the ICH mortality 
and morbidity incidence rate induced by vitamin K deficiency bleeding, including as well a 
cost effectiveness  analysis to estimate its social burden.  
Keywords: intracranial haemorrhage, infant mortality, vitamin K prophylaxis 
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Христозов, К., П. Каратодорова, Х. Бохчелян, Н. Ушева, Д. Найденова. 
Рискови фактори за остеопорозата. 
Юбилейна научна конференция 45 години Медицински университет „Проф. 
д-р П. Стоянов”, гр. Варна 12-15 октомври 2006 г., Scripta Scientifica Medica, 
vol. 38 suppl. 1 2006, 90-91. 

 

Рискови фактори за остеопороза са фамилна анамнеза, провеждане на диета в млада 
възраст, слаба физическа активност, ниска консумация на мляко, тютюнопушене. 
Превенцията на остеопорозата като социално значимо заболяване е свързана с 
информиране на обществото относно рисковите фактори и мерките за коригирането 
им. Целта на проучването е определяне честота на остеопения и остеопороза, ниво на 
информираност и честота на рисковите фактори за остеопороза. В Клиниката по 
Ендокринология при 220 амбулаторни пациента (22 мъже, 198 жени) е извършена 
остеодензитометрия на радиус и улна с DEXA–остеометър и е произведено анкетно 
проучване. При пременопаузалните жени се установяват 32,2% с остеопения и 2% с 
остеопороза. От постменопаузалните жени 34,3% са с остеопения и 10,7% с 
остеопороза. Анализът на рисковите фактори в пре- и постменопаузалната група 
показва липса на статистически значими разлики между подгрупите по отношение на 
фамилна анамнеза за фрактура, тютюнопушене, ниска физическа активност, диета във 
възрастта 18-30 години. Най-висок дял на ниска консумация на мляко(в 81,8%) се 
установява при постменопаузалните жени с остеопороза. Нивото на познаване на 
рисковите фактори за остеопороза е значително по-ниско при мъжете (4,5%) в 
сравнение с постменопаузалните жени (34,3%) и особено пременопаузалните жени 
(53,1%). Резултатите показват значително по-висока честота на остеопороза при 
постменопаузалните жени при липса на статистически значими разлики между 
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отделните групи по отношение на основните рискови фактори с изключение на ниска 
консумация на мляко. Това потвърждава ключовото значение на естрогените за 
поддържане на нормална КМП. Необходимо е разясняване сред различните социални 
и възрастови групи в обществото на основните рискови фактори с оглед профилактика 
на остеопорозата и предпазване от усложнения. 
Ключови думи: остеопороза, костно-минерална плътност, рискови фактори 
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Цукева, А., Делева Н., Иванов, Б., Ушева Н.  
Абнормна психофизична зрителна перцепция при пациенти с Паркинсонова 
болест.  
Scripta Scientifica Medica, 2006, 38, suppl 1, 93-94. 

 
Въведение: В множество проучвания е установен психофизичният дефицит на 
контрастната чувствителност (КЧ), като специфична находка сред зрителните 
нарушения при Паркинсонова болест (ПБ). Абнормна КЧ при тези пациенти може да 
бъде регистрирана и в случаи, когато рутинната зрителна острота е нормална и липсват 
очни заболявания. Данните относно връзката на променената КЧ и тежестта на ПБ в 
литературата са противоречиви. Цел: Да се проучи графичната функция на КЧ при 
пациенти с ранна ПБ. Материал и методи: Изследвана е КЧ бинокуларно при 29 
пациента с ранна ПБ и рутинна зрителна острота >0.8 и при 30 контроли без 
неврологични и очни заболявания чрез компютърна система с вертикални синусоиди 
за пространствени честоти от 2 до 64 цикъла/градус. За всеки тестуван е изработена 
графична функция на КЧ. Резултати: Установена е статистически значимо нарушена КЧ 
при 25 пациенти с ПБ спрямо здравите лица. От тях – при 21 абнормната КЧ е в ниски и 
средни пространствени честоти, а при останалите – във високите пространствени 
честоти. Обсъждане: Резултатите от това проучване потвърждават данните от 
литературата, че абнормната КЧ е една от възможните причини за зрително-
сензорните нарушения при пациенти с ранна ПБ. Предвид регистрираните нарушения в 
ниските и средни пространствени честоти, може да се подозира влияние и на 
регулиращите мозъчни невронални системи, освен доказания ретинен 
допаминергичен дефицит.  
Ключови думи: КЧ, ранна ПБ 
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Ушева, Н., С. Попова, К. Докова, А. Керековска.  
Причини за детска смъртност във Варненска област за периода 2000-2004 г. 
(по данни от аутопсионни протоколи). 
Научна конференция «Дни на проф. д-р T. Захариев», МУ-Пловдив, 9-11 
ноември 2007г. 

 
Цел: Dа се анализират причините за детска смъртност във Варненска област за периода 
2000-2004 год, както и да се сравнят данните от официалната статистика с тези от 
проучването. Обект на проучване:  Всички случаи на мъртвораждане, починали деца 
до 1 годишна възраст, характеризирани по пол, местоживеене, причини за смъртта. По 
документален метод от “Аутопсионни протоколи” на Отделенията и Катедрите по 
патоанатомия и съдебна медицина към УМБАЛ “Св.Марина” и МБАЛ  “Св. Анна” за 
област Варна и Община Варна за период 2000-2004г.  Изводи: Установява се тенденция 
за намаляване нивото на детската смъртност във Варненска област през разглеждания 
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период. Смъртността е по-висока при момчетата. Възрастово-специфичните показатели 
за детска смъртност запазват нивото си с изкл. на перинаталната ДС, която се увеличава 
поради по-високата мъртвораждаемост. 
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Каратодорова, П., К. Христозов, Н. Ушева, Б. Цветанова. 
Скрининг за гестационен нарушен въглехидратен толеранс – анализ на  
антропометрични и лабораторни показатели (предварителни резултати). 
12ти Национален симпозиум по ендокринология „Лечение на усложненията 
на диабета”12-14 юни 2008. Ендокринология, доп.1/2008; 35-36. 

 
Гестационният нарушен въглехидратен толеранс е най-честото метаболитно 
усложнение на бременността, носещо значителен риск за майката и за плода както в 
близък перинатален аспект, така и в следващите декади. Подобно на ситуацията в 
останалата популация, по-голямата част от бременните с нарушен глюкозен толеранс 
остават недиагностицирани, ако не се търсят целенасочено. Цел на настоящето 
проучване е установяване относителния дял на категорията нарушен глюкозен 
толеранс сред неподбрана извадка от бременни жени след 20 г.с. и анализиране на 
антропометричните и лабораторни показатели. Материал и методи: проспективно 
проучване на 88 бременни жени, срок на бременността 20 – 37 г.с., с провеждане на 
антропометрия (ръст, тегло), анкета за рискови фактори и телесна маса преди 
бременността, извършване на орален глюкозотолерансен тест – 75 гр. Глюкоза с 
изследване на плазмена гликемия 0’, 60’, 120’, липиден профил и инсулинемия на 0’. 
Резултати: установи се относителен дял на НВТ 12,5%, статистически значима разлика 
между двете групи за ИТМ преди бременността и липса на такава разлика за 
показателите възраст, ръст и тегло преди бременността, кръвна захар, инсулин, HOMA-
IR, холестерол, HDL, LDL и ТАГ на гладно. Заключение: тези резултати представят 
начални данни за разпространението на „скрития“ глюкозен интолеранс сред 
български бременни жени, както и дават възможност за запознаване с 
антропометричната и метаболитната характеристика на жените с НБТ.  
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Bocheva, Y., Karatodorova, P., Cvetanova, B., K. Hristozov, N. Usheva.  
Influence of different diagnostic criteria on the prevalence of gestational 
diabetes.  
First European Joint Congress of EFCC and UEMS; 13-16 October 2010, Lisbon, 
Portugal. Book of abstracts, 196. 

 
Gestational Diabetes (GD) is the most common metabolic complication of pregnancy. Its 
prevalence varies dependent on the diagnostic criteria used. Most frequently used criteria 
are those of the American Diabetes Association (ADA) and World Health Organization 
(WHO). Most recently in March 2010 a new criteria set was published by the Internationa 
Association of Diabetes and Pregnancy Study Groups (IADPSG). Aim of the study was to 
assist the effect of the three different criteria sets (ADA, WHO-1999, and IADPSG) on the 
prevalence of gestation diabetes diagnosed. Materials and methods: 299 pregnant women 
were examined. Risk stratification based on the most commonly used risk factors and oral 
glucose tolerance test were preformed. We determined plasma glucose levels at 0’, 60’ and 
120’. Diagnostiv criteria: 1. ADA (0’ ≥5,3 mmol/l; 60’ ≥10,0 mmol/l; 120’ ≥8,6 mmol/l) – two 
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or more criteria needed. 2. WHO (0’ ≥7,0 mmol/l and /or 120’ ≥8,6 mmol/l) – two or more 
criteria needed. 3. IADPSG (0’ ≥5,1 mmol/l; 60’ ≥10,0 mmol/l; 120’ ≥8,5 mmol/l) – a single 
criteria needed. Results: We detected prevalence of GD as follows: based on ADA criteria – 
9,7% (n=29); based on WHO criteria – 16,7% (n=50); based on IADPSG criteria – 34,4% 
(n=103). 55,4,7% (n=55) of the pregnant women diagnosed as GD as per IADPSG criteria 
would have been categorized as normal glucose tolerance, if ADA and WHO criteria were 
used. 84,6% (n=253) of the pregnant have at least one of the risk factors. Discussion: The 
high prevalance of GD reported is probably due to the high risk profile of the group studied. 
As most restrictive the ADA criteria result in lowest GD prevalence. The latest IADPSG criteria 
categorize nearly a third of the pregnant – object of study as having GD due mostly to the 
acceptance of  0’ ≥5,1 mmol/l as a sufficient single criteria for the diagnosis of GD. 
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Usheva, N., S.Popova, A. Kerekovska, K. Dokova.  
Exclusive breastfeeding and infants’ complementary feeding practices in Varna, 
Bulgaria.  
Journal of Biomedical and Clinical Research. Vol. 3 (1), 2010, 30. 

 
Introduction: Exclusive breastfeeding during the first months after birth provide for optimal 
growth and development of the infants and is a priority in the health strategies of almost all 
countries. Aim: To study the prevalence of exclusive breastfeeding and infants’ 
complementary feeding practices in Varna. Material and methods: Mothers of 1187 infants, 
aged between 6 and 30 months (2009), were interviewed in person or via questionnaire as a 
part of a cross-sectional study of a representative population sample. There were studied 
the initiation and the duration of breastfeeding, the time and the food types for 
complementary feeding, the recommendations for breastfeeding and the feeding from the 
birthplace institution, the socio-economic factors of the parents (age, education, 
employment and ethnical origin). Results and discussion: The breastfeeding prevalence rate 
among the studied children is 86,4%, where the share of the newborns who had been 
breastfed during the first hour is 2% and after the 24th hour - 23%. The exclusively breastfed 
newborns during the first month are 177 (17,7%), during the 4th month 14,2% and during 
the 6th – 8,6%. The median of the duration of the exclusive breastfeeding is 1,5 months. The 
mean age for the initiation of feeding is 4 months (±1,5), rank 1÷10 months. The preferred 
foods at initiation of feeding are fruit and vegetable porridges and juices. There were found 
statistically significant earlier initiation of feeding (median 1,5 months, p<0,05) and inclusion 
of unhealthy foods, as well as delayed inclusion of yolk among the infants of Roma origin. 
Higher educational level of mothers, as well as their breastfeeding preparation during 
pregnancy and breastfeeding initiation within 1 hour after birth have positive influence upon 
the duration of the exclusive breastfeeding (p<0,05). Conclusion: There was identified 
necessity for implementation of health-promoting activities, especially among the mothers 
of Roma origin in order to raise the incidence rate of exclusive breastfeeding and 
appropriate complementary feeding. 
Keywords: exclusive breastfeeding, complementary feeding, Roma infants 
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Ушева, Н., С. Попова, Р. Панчева.  
Хранене на децата – практики на кърмене и захранване във Варна.   
ІХ Национален Конгрес по хранене с международно участие ,,Науката за 
хранене между дискусиите и доказателствата”. МДУ „Фр. Ж. Кюри”, КК”Св. 
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Константин и Елена”, гр. Варна 19-22 май 2011г. Сборник резюмета, с. 98-99. 
 
Въведение:  Първата година от живота на детето е свързана с много висок темп на 
растеж и развитие, за които основна роля играе осигуряването на пълноценно и 
рационално хранене. Цел: Установяване практиките на кърмене и захранване при 
децата съгласно индикаторите на СЗО. Материал и методи: Анкетно проучване  на 
представителна извадка на 1287 майки на деца на възраст  0-36мес. (2009) изследва 
началото и продължителността на кърменето, времето и видовете храни за захранване, 
информираността на майките и препоръките за кърмене и захранване в родилното 
заведение. Резултати: Честотата на кърмене при изследваните деца е 83,6%, като 
средната продължителност на кърменето е 5 месеца. Делът на новородените, 
закърмени през първия час е 1,9%, а след 24-ия час – 23%. Изключителното кърмене 
през 1 месец е с честота 20,7%, до 6-ти – 4,88%. Медианата на продължителността на 
изключителното кърмене е 2 месеца. Средната възраст на започване на захранването е 
4 месеца (±1,57). 45,28% от кърмените и 28,2% от некърмените деца са захранени до 6 
месец. Установени са статистически значими различия в практиките за захранване 
между българската и ромската етнически групи (по-ранно започване на захранването, 
включване на нездравословни храни, p<0,05). Заключение:  Практиките на кърмене и 
захранване са с неблагоприятни стойности, изискващи повлияване на всички ключови 
фактори. 
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Бояджиева М., К. Христозов, С. Георгиев, Н. Ушева  
HbA1c за диагноза на Т2ЗД и връзката му с гликемията при приемане при 
пациенти с проведена перкутанна коронарна интервенция поради остър 
коронарен синдром. 
ХV Национален симпозиум по ендокринология “Ендокринология без 
граници”, 19-21.04.12 г., Пловдив, Сборник резюмета; 89. 

 
Хипергликимията при приемане се среща често при пациенти с остър коронарен 
синдром и обикновено се обяснява с физиологичния стрес, ное възможно също да е 
резултат от недиагностициран диабет. Цел: да определим HbA1с cut-off за откриване на 
недиагностициран Т2ЗД и да установим вероятната му връзка с гликемията при 
приемане. Материали и методи: При 94 пациента с проведена перкутанна коронарна 
интервенция поради остър коронарен синдром и без анамнеза за гликемични 
нарушения се изследва кръвната глюкоза (КГ) при приемане. Глюкозният толеранс се 
определи между 3/10 ден след дехоспитализацията според критериите за плазмена 
глюкоза в хода на ОГТТ (СЗО/2006 г.). Резултати: 27,7% от пациентите бяха с новоткрит 
Т2ЗД според ОГТТ, а 47,4% от тях бяха с HbA1с < 6,5%. HbA1с cut-off > 5,9% имаше най-
висока комбинация от чувствителност (78,9%) и специфичност (86,5%) за откриване на 
Т2ЗД. Гликиранията хемоглобин и КГ при приемане на новоткритите диабетици бяха 
значимо по-високи в сравнение с тези при лицата с нормален глюкозен толеранс 
(7,0±0,5 спрямо 5,5±0,1%. р 0,006; 8,4±0,6 спрямо 5,5±0,3 ммол/л., р< 0,0001 съответно). 
Стойността на КГ при приемане > 7,1 ммол/л имаше 90% сензитивност и 77,3% 
специфичност за откриване на ЗД. При пациентите с HbA1с <6%, гликираният 
хемоглобин показа корелация единствено с КЗ на 120’ (Pr 0,42, р 0,01), докато при 
пациентите с HbA1с ≥6,0% се наблюдава корелация с КГ при приемане (Pr 0,76, р 
0,0002), 0’+ и 120’-КГ в хода на ОГТТ (Pr 0,89, р< 0,0001; Pr 0,69, р 0,0007 съотв.). 
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Заключение: КГ при приемане > 7,1 ммол/л, често определяна като „стресова“, налага 
по-нататъшно изследване. Оптималният cut off за HbA1с >5,9% за диагностициране на 
Т2ЗД при изследваната популация е по-нисък от прпоръчвания от СЗО и АДА. 
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Иванов, Б., И. Димитров, Н. Ушева, М. Грудкова, В. Несторова, Н. Делева.  
Коморбидност при хоспитализирани пациенти с Паркинсонова болест и 
есенциален тремор.  
XIII Национален Конгрес по неврология, 16-19 май 2013г.; к.к-с Златни 
пясъци Българска Неврология, Том 14/бр. 2; стр.107. 

 
Въведение: Коморбидните заболявания влошават общото състояние, качеството на 
живот, а нерядко влияят и на курса и менажирането на основното заболяване. 
Паркинсоновата болест (ПБ) често е придружавана от заболявания и състояния, 
типични за възрастта или за заболяването, които могат да са причина за 
хоспитализации или институционализация (4, 6). Коморбидността при есенциален 
тремор (ЕТ), най- честото двигателно нарушение, все още не е достатъчно изучена. 
Цел: Проучване и сравнителен анализ на коморбидността при хоспитализирани 
пациенти с ПБ и ЕТ. Методи: Ретроспективен анализ на медицинската документация на 
пациенти с ПБ и ЕТ, хоспитализирани в Първа клиника по нервни болести на МБАЛ „Св. 
Марина” Варна, за периода 2006- 2009 г.  Проучени са 187 пациенти с ПБ (91 М, 96 Ж), 
на възраст 68,81± 8,97 г. (40- 86 г.), с давност на заболяването 5,49± 4,18 г. (1- 23 г.) и 
283 пациенти с ЕТ (92 М, 191 Ж), на възраст 68,88± 9,72 г. (32- 88 г.), с давност на 
заболяването 6,33± 6,81 г. (1- 50 г.) Статистическата обработка е извършена чрез t- тест 
и корелационен анализ.Резултати: При 91,5% от пациентите с ПБ и при 89,1% от тези с 
ЕТ се установява поне 1 придружаващо заболяване. Най- голям относителен дял при 
двата контингента заемат заболяванията на сърдечно- съдовата (79,1% при ПБ, 80,9% 
при ЕТ) и на нервната (59,4% при ПБ и 38,9% при ЕТ) системи (Табл. 1).  Захарен диабет 
се среща при 16,1% от пациентите с ПБ и при 15,2% от тези с ЕТ, като следващи по 
честота са хиперхолестеролемията с 14,5% при ПБ и 5,7% при ЕТ, депресията с 12,3% 
при ПБ и 9,6% при ЕТ и когнитивните нарушения с 10,2% при ПБ и 5,7% ЕТ (Табл. 2). При 
сравнителния анализ статистически значимо превалиране се установява единствено за 
белодробните заболявания и бронхиалната астма при ЕТ и за хиперхолестеролемията и 
спондилозата при ПБ.  Обсъждане: Установено е, че артериалната хипертония без 
сърдечно- съдови или мозъчни усложнения не повишава леталитета при ПБ. Сърдечно- 
съдовите и мозъчно- съдовите заболявания, захарният диабет и респираторните 
инфекции са главен фактор за смъртността при ПБ, докато моторните компликации и 
психиатричните симптоми в най- голяма степен водят до институционализация (1, 2, 4).  
Сходна е картината на коморбидността при нашите 2 групи пациенти, като 
статистическите разлики помежду им са несигнификантни. Значимо превалиране се 
установява само по отношение на хиперхолестеролемията и спондилозата при ПБ и на 
белодробните заболявания, основно за сметка на бронхиалната астма, при ЕТ. 
Мненията за мястото на холестерола и статините като рисков или протективен фактор 
за ПБ все още са двуполюсни (7). Подобна е и ситуацията с ревматичните заболявания 
и употребата на нестероидни противовъзпалителни средства (3, 5). Болестността от 
ХОББ е сходна при нашите пациенти с ПБ и ЕТ, докато, неочаквано, бронхиалната астма 
е сигнификантно по- честа при ЕТ, макар и срещаща се относително рядко. През 
последното десетилетие се заговори за потенциалната роля на възпалението и 
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автоимунните процеси в патогенезата на ПБ, докато в познанието за ЕТ все още има 
големи празнини. Заключение: Най- често срещани и при двата контингента пациенти 
са заболяванията на сърдечно- съдовата и нервната системи. Налице е сходна 
коморбидност по честота и вид на патологията. Сигнификантни различия се 
установяват единствено по отношение на белодробните заболявания и бронхиалната 
астма, които се срещат по- често при ЕТ и при хиперхолестеролемията и спондилозата, 
превалиращи при ПБ. 
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Иванов, Б., А. Капрелян, И. Димитров, Н. Ушева, М. Грудкова, В. Несторова, 
Н. Делева. 
Неопластични заболявания при хоспитализирани пациенти с Паркинсонова 
болест и есенциален тремор.  
XIII Национален Конгрес по неврология, 16-19 май 2013г.; к.к-с Златни 
пясъци. Българска Неврология, Том 14/бр. 2; стр.107. 

 

Установена е по- ниска честота, в сравнение с общата популация, на неопластичните 
заболявания при Паркинсоновата болест (ПБ), както и при болестта на Алцхаймер (БА), 
захарния диабет, множествената склероза, синдрома на Даун, шизофренията и 
анорексия нервоза (4). Същевременно, за най- срещаното двигателно нарушение, 
есенциалния тремор (ЕТ), който е с 20 пъти по- голяма честота от ПБ, липсват мащабни 
проучвания в това направление. Цел: Проучване и сравнителен анализ на 
неопластичните заболявания при хоспитализирани пациенти с ПБ и ЕТ.  Методи: 
Проучени са данните на пациенти с ПБ и ЕТ, хоспитализирани в Първа клиника по 
нервни болести на МБАЛ „Св. Марина” Варна, за периода 2006- 2009 г.  Анализирана е 
медицинската документация на 187 пациенти с ПБ (91 М, 96 Ж), на възраст 68,81± 8,97 
г. (40- 86 г.), с давност на заболяването 5,49± 4,18 г. (1- 23 г.) и на 283 пациенти с ЕТ (92 
М, 192 Ж), на възраст 68,88± 9,72 г. (32- 88 г.), с давност на заболяването 6,33± 6,81 г. (1- 
50 г.). Данните са обработени чрез t- тест и корелационен анализ. Резултати: 
Неопластични заболявания се установяват при 28 (14,97%) от пациентите с ПБ и при 34 
(12,02%) от тези с ЕТ. От тях злокачествените са 8% при ПБ и 6% при ЕТ. С най- висока 
честота при двете групи се наблюдават миома, карцином на млечната жлеза и 
карцином на простатата (Табл. 1). Различията между двете групи не достигат 
статистическа значимост по отношение честотата и видовете неоплазми. Въпреки това 
се наблюдава малко по- висока честота на менингеоми при ЕТ и аденом на простатата 
при ПБ. Обсъждане:  В голям брой мащабни проучвания са установени по- ниска 
честота, сравнено с общата популация и наличието на т. нар. „атипичен патерн”, на 
неопластични заболявания при ПБ. По- рядко се срещат свързани с тютюнопушенето 
неоплазми (карцином на белия дроб, фаринкса и пикочния мехур), карциномите на 
простатата и дебелите черва, а по- чести са малигненият меланом, немеланоцитният 
кожен карцином, мозъчните тумори, карциномът на млечната жлеза и на щитовидната 
жлеза (2, 3). Обсъжда се възможността апоптозата на неврони в s. nigra да е проява на 
повишен общ апоптотичен потенциал с ефект и върху канцерогенезата. Нашите 
резултати са по- високи от регистрираните за общата популация в България 
злокачествени новообразувания (3,33% за 2007 г., 3,43% за 2008 г., 3,45% за 2009 г.) (1), 
най- вероятно поради относително малкия и специфичен контингент (хоспитализирани 
пациенти). При нашите пациенти липсват меланоми (в двете групи), свързани с 
тютюнопушенето неоплазми (в двете групи), прави впечатление относителната честота 
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на миомата, карциномите на млечната жлеза и на простатата (в двете групи). 
Продължават дебатите за еднородността на ЕТ и връзката му с ПБ. Сходството на 
честотната и видовата характеристика на неопластичните заболявания при нашите 
групи индиректно подкрепя съществуването на такава връзка. Заключение: Установява 
се сходна честотна и видова характеристика на неопластичните заболявания при 
пациентите с ПБ и ЕТ. Липсват меланоми при пациентите с ПБ, най- вероятно поради 
относително малкия брой пациенти. Очаквано, липсват неоплазми, свързани с 
тютюнопушенето, при тази група. Получените резултати могат да се разглеждат и в 
светлината на тезата за наличието на взаимовръзка между ПБ и ЕТ. 
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Ушева Н., K. Докова, А. Керековска.  
Неравенства в здравето и достъпа в до медицинска помощ сред майките 
във Варненска област.  
Доклад. Юбилейна научна конференция “Обществено здравеопазване – 
традиции и перспективи”, 30 – 31 май 2014г., гр. Варна; 50 години Катедра 
"Социална медицина и организация на здравеопазването". 

 
Цел: Да се установят практиките на кърмене и захранване при децата, съгласно 
индикаторите за оценка на СЗО. Методи:  Срезово епидемиологично проучване: 1287 
майки на деца на възраст от 0 до 36 месеца от град Варна и 6 села от област Варна; 
пряка индивидуална анкета или интервю; cтатистически методи (дескриптивни, 
параметрични и непараметрични за доказване на хипотези; регресионен анализ; SPSS 
v.17.0); май- август 2009 година. Изводи от проучванията: Установява се неравенство 
във начините на раждане, наследствената обременеост и храненето на децата през 
първите години от живота на децата във Варненска област. Храненето не отговаря и на 
съвременните  тенденции и международни препоръки, особено в групите с по-ниско 
образователно ниво и малцинствен произход. Необходимо е провеждане на 
икономически и здравно-политически мерки за намаляване неравенството сред 
населението. 
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Ivanov, B.,  A. Kaprelyan, I. Dimitrov, M. Grudkova, N. Usheva, V. Nestorova, N. 
Deleva.  
Cardiovascular Comorbidity in Parkinson’s Disease and Essential Tremor.  
24th Annual Assembly of IMAB, 15- 18.05.2014, Hotel Admiral, Golden Sands 
Resort, Varna, Bulgaria. Abstract online. 

 

Background: Despite some controversial observations, cardiovascular diseases remain a 
substantial factor for morbidity, emergency hospitalizations and mortality in Parkinson’s 
disease (PD) (2, 4, 6, 10). Single studies have found similar frequency of cardiovascular 
comorbid diseases between PD and essential tremor (ET) (8, 9), the most common 
movement disorder. Objective: Assessment of cardiovascular comorbid diseases in clinical 
settings of PD and ET. Subjects and Methods: Medical records were analyzed of 532 ET 
patients and 323 PD patients, hospitalized for a 7-year period at First clinic of Neurology, 
Sveta Marina University Hospital, Varna, Bulgaria. Baseline demographic and clinical 
characteristics of subjects with PD and ET are shown on Table 1. Age and disease duration 
did not differ significantly between both groups. There is a statistically significant prevalence 
of females in the ET group. Males, respectively females, from both groups did not differ 
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significantly regarding age and disease duration (Table 1). Results: We found slightly 
increased frequency of cardiovascular diseases in the ET group compared to PD (arterial 
hypertension (AH), angina, heart failure (HF), myocardial infarction (MI), rhythm disorders 
(RD), myocarditis, and pericarditis), except for conduction disorders (CD) and valvular 
disease (VD). Differences did not reach statistical significance (Table 2). 
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Total Cholesterol and Triglycerides in Parkinson’s Disease and Essential Tremor. 
24th Annual Assembly of IMAB, 15- 18.05.2014, Hotel Admiral, Golden Sands 
Resort, Varna, Bulgaria. Abstract online. 

 
Background: There are growing evidences that changes of lipid metabolism are involved in 
the pathophysiology of neurodegenerative diseases (15). Several large prospective and 
population- based studies described controversial results. Most authors suggest that higher 
serum cholesterol may be associated with lower future risk of PD (14). Meanwhile PD 
patients have lower cholesterol than controls (16).  Debates exist as to whether essential 
tremor (ET) shares similar pathophysiological mechanisms with PD (9). Objective: 
Assessment of serum total cholesterol (STCh) and triglycerides (3-gly) in a clinical setting of 
ET vs. PD patients. Subjects and Methods:  We analysed STCh and 3-gly levels of 216 PD 
patients (126 males, 90 females), aged 68.0± 9.3 years (40-85), with 4.6± 3.9 years (1-20) 
disease duration, and 342 ET patients (118 males, 224 females), aged 69.4± 8.3 years (32-
91), with 5.3± 6.2 years (1-40) disease duration, hospitalized in a 7-year period at First Clinic 
of Neurology, Sveta Marina University Hospital Varna, Bulgaria. Results: For the PD group 
levels of STCh and 3-gly were as follows: 5.1±1.2 mmol/l (2.5-8.9) and 1.3±0.6 mmol/l (0.4-
3.9) vs. 5.3±1.1 mmol/l (2.2-9.8) and 1.5±0.8 mmol/l (0.3-5.5) respectively for ET patients 
(Table 1). 
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Българска Неврология, 2014, 15, 1, Допълнение 2, 108. 

 
Цел и обект на изследването: Сравнителен анализ на придружаващите заболявания от 
страна на гастро/интестиналната система при клиничен контингент от пациенти с 
Паркинсонова болест (ПБ) и есенциален тремор (ЕТ). Използвани методи: Анализ на 
данните на 323 пациенти с ПБ и 532 пациенти с ЕТ, хоспитализирани за 7 годишен 
период в Първа клиника по нервни болести на МБАЛ „Св. Марина“ Варна. Резултати: С 
най-висок относителен дял и при двете групи пациенти е жлъчно-каменната болест. 
Следващи по честота са хроничният гастрит и дуоденалната язва. По-висока честота е 
налице за хроничния гастрит и жлъчно-каменната болест при пациентите с ЕТ, а на 
хроничен колит при тези с ПБ. Заключение: Интерес представлява сходното 
разпространение на гастро-интестинални заболявания при двете групи. Получените 
резултати могат да се обсъждат в светлината на хипотезите за връзка между двете 
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заболявания и са основа за последващи проучвания на фенотипната им 
характеристика. 
Ключови думи: Коморбидност, Гастро/интестинални заболявания, Паркинсонова 
болест, Есенциален тремор 
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Dimitrov I., Georgiev R., Kaprelyan A., Grudkova M., Usheva N., Ivanov B.  
Influence of White Matter Lesion Filling on Volumetric Assessment in Multiple 
Sclerosis.  
25-th Jubilee Annual Assembly of International Medical Association Bulgaria 
(IMAB) 14 - 17 May 2015. 

 
Background: The continuous progress of information technology has made possible the 
creation of tools for post processing of magnetic resonance and other imaging modalities, 
including software programmes aimed at volumetric studies of the brain. They have the 
potential to enrich visual data with precise numeric values but have to be used with caution 
because of their possible susceptibility to errors if scans with specific pathology are fed in. 
Objective: The purpose of the present study is to assess whether filling white matter lesions 
on magnetic resonance scans of multiple sclerosis patients would influence volumetric 
values. Methods: MS lesions were filled on T1 3D images of 49 patients by the lesion_filling 
algorithm of FSL, using previously created lesion masks. Volumes of brain, gray and white 
matter, peripheral gray matter and ventricle CSF were calculated using SIENAX for the filled 
and non-filled series, which were then compared. Results: There were statistically significant 
differences for white matter volume before and after lesion filling (p<0.05). No other 
volumes were significantly different. Conclusion: Filling of white matter lesions may be time-
consuming, but can improve the accuracy of SIENAX by reducing bias due to 
misidentification of tissue intensity. Sometimes though, improvement of specific values may 
not reach statistical significance. Keywords: lesion filling, multiple sclerosis, SIENAX, 
volumetric study 
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Dimitrov I., Georgiev R., Kaprelyan A., Usheva N., Grudkova M., Drenska K., 
Ivanov B.  
Brain and Lesion Volumes Correlate with EDSS in Relapsing-Remitting Multiple 
Sclerosis.  
25-th Jubilee Annual Assembly of International Medical Association Bulgaria 
(IMAB) 14 - 17 May 2015. 

 

Background: Demyelination and neurodegeneration are hallmarks of multiple sclerosis (MS). 
Axonal damage is considered to be the leading factor for persisting disability in the course of 
the disease. In different studies, expanded disability status scale (EDSS) scores have been 
found to correlate with brain atrophy, lesion load, or both. Objective: To assess the possible 
correlations between EDSS scores and volumes of brain, gray and white matter, and 
subcortical structures in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis. Subjects and 
Methods: 46 patients with RRMS were included in the study. Total brain volume, gray and 
white matter volumes were calculated using SIENAX, and subcortical structure volumes were 
obtained using FIRST, parts of FSL. EDSS was scored by a qualified rater. Statistical analysis 
was performed. Results: Moderate negative correlation of EDSS was demonstrated with 
total brain volume, grey and white matter volume, volumes of left and right pallidum, 



Резюмета на научните трудове на гл.ас. д-р Наталия Василевна Ушева 44 

putamen, caudate nucleus, n. accumbens (p<0.01), and with the volumes of left and right 
thalamus (p<0.05). Moderate positive correlation was found between EDSS and T2 lesion 
volume (p<0.01). Correlation between EDSS and hippocampal volumes was weak. 
Conclusions: Our results demonstrate that in patients with relapsing-remitting multiple 
sclerosis, higher disability correlates with lower volumes of brain, gray and white matter, 
and some subcortical structures, but also with higher T2 lesion load. We support the 
hypothesis about a possible causal relationship between white matter damage and brain 
atrophy, as well as the role of both demyelination and neurodegeneration for disability in 
MS. Keywords: multiple sclerosis, EDSS, volumetric study, lesion load 
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Димитров И., Киркова В., Капрелян А., Иванов Б., Ушева Н., Грудкова М., 
Делева Н. 
Приложение на теста със сложна фигура на Rey-Osterreieth за оценка на 
когнитивните нарушения при множествена склероза. 
XIV Национален конгрес по неврология с международно участие 7-10 май 
2015г. к.к-с Златни пясъци. Сборник резюмета, 2015, 80. 

 
Нарушенията на когнитивните функции са обичайни при множествена склероза (МС) и 
засягат 40-65% от пациентите (2), а според някои автори – до 70% (3). На преден план в 
когнитивния профил при МС са нарушенията в скоростта на обработване на 
информацията, епизодичната памет и някои аспекти на екзекутивните функции (1). В 
литературата са налице данни за хетерогенност в невропсихологичното представяне 
сред пациентите, която отразява влиянието не само на клиничния ход на заболяването, 
но и на много други фактори като генетика, пол, интелигентност, невропсихиатрична 
коморбидност и др. Предвид характерния когнитивен профил, показващ различия от 
този при болестта на Алцхаймер и други чести заболявания, свързани с дементен 
синдром, при МС се търсят специфични невропсихологични инструменти. Тестът на 
Rey-Osterrieth (ROCFT) е въведен от швейцарския психолог André Rey през 1941 г. и 
стандартизиран от Paul-Alexandre Osterrieth през 1944 г. (4, 5). Изисква първоначално 
копиране на сложна фигура с 18 елемента, последвано от рисуване на същата по памет. 
Така могат да се се оценят зрително-пространствените способности, паметта, 
вниманието, екзекутивните функции. Целта на настоящото изследване е да провери 
приложимостта на ROCFT за изследване на когнитивните нарушения при пациенти с МС 
чрез съпоставяне с резултатите на контролна група. 

 

75 
Хаджиева, Ст., С. Порожанова, Р. Панчева, Н. Ушева, В. Йотова.  
Пилотно проучване на нагласите за имунизиране във Варна.  
Национален конгрес по педиатрия с межд. Участие, 28-31 май 2015 Несебър. 
Постерна сесия П№56. 

 
Въведение. Задължителното имунизиране на населението е световно приета практика 
за контрол на заболеваемостта от тежки инфекциозни заболявания. Изнасянето на 
негативна информация в средствата за масова информация (включително в Интернет) 
може да доведе до промяна в нагласата на родителите към ваксинациите на техните 
деца. Цел. Да се проучи отношението на родители на деца до училищна възраст от 
централните части на голям град към задължителния имунизационен календар на 
България и към ваксинациите като цяло. Материали и методи. Проведено е пилотно 
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анонимно анкетно проучване сред варненски родители (70 лица) на деца до 7 - 
годишна възраст. Резултати. Почти всички анкетирани родители (95 %, 66 лица) 
твърдят, че децата им имат поставени всички задължителни ваксини за възрастта, а 
само 7 % (5 лица) от тях са поставили и допълнителни ваксини. Най-честа причина за 
отлагане на имунизация е временен здравословен проблем. Повечето от анкетираните 
родители (74 %, 52 лица) твърдят, че децата им не са получавали странични ефекти от 
ваксините, при останалите най-честата странична реакция е повишаване на 
температурата на детето в рамките на 1-3 дни. Информация за очакваните последици 
от ваксините, анкетираните получават предимно от личните лекари (84 %, 59 лица), 
Интернет (40 %; 28 лица ) и други масмедии (20 %, 14 лица). Заключение. Данните 
насочват към отказ/въздържане от имунизации при около 5 % от нашето население с 
най-висок социално-икономически статус. Това е по-висок относителен дял от световно 
съобщаваните и от по-ранните най-добри практики в България (около 99 %) и изисква 
активни пропагандни и здравни мерки за ограничаването му. Високият дял на медийно 
влияние изисква привличане на медийна подкрепа, без която успехът би бил 
невъзможен. 
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