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Дисертация 

 

1. Ненчева Б. Слепота и слабо зрение в Източна България – съвременен подход. 

Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен 

„доктор”. Варна,  Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов”, 2014. 

98 с. 

 През последните десетилетия нараства вниманието към инвалидността и  

свързаните с нея проблеми. Изследване на инвалидността се налага поради факта, че тя 

е показател за здравното състояние на населението и коректив в работата на 

специалистите. Анализът на първичната инвалидност помага да се изведат 

специфичните причини за загуба на зрение и да  се  подберат най-важните клинични и 

обществено значими задачи, разработване на нови методологии и икономически 

ефективни решения за превенция на слепотата. Всичко това може да помогне за 

актуализиране на професионалните стандарти и подготовка на кадрите. 

 Възрастта е един от главните рискови фактори за развитието на очна 

патология, водеща до слепота и при демографската ситуация в България следва да се 

очаква нарастване на тежките очни заболявания. Независимо от факта, че 

офталмологията през последните 30 години се обогати с проучвания  върху  

патогенетичната значимост на редица биологични и социални фактори и редица 

мултицентрични рандомизирани изследвания посветени на ранната диагноза, 

индикации и методиката в  медикаментозното  и  хирургично лечение  на  диабетна 

ретинопатия,  глаукома, сенилна дегенерация на макулата ретинопатия на 

недоносените, все още тези заболявания са водещи причини за слепота в развитите 

страни. Съвременната офталмологична помощ предлага все по-ефективни 

медикаментозни и оперативни методи при редица инвалидизиращи състояния, но 

резултатите зависят от навременната диагноза и адекватния обем на лечението, както и 

от достъпа до съответната квалифицирана помощ.  

Един от приоритетите на СЗО е ликвидиране на лечимата слепота в световен 

мащаб. Изучаването на инвалидността може да помогне да се определят приоритетите 

и да се набележат съответни мерки. Провеждане на скринингови програми може да 

помогне броят на хората със зрителни нарушения да намалее значително.  

Недостатъчната информация за първичната инвалидност свързана с очни 

заболявания в Източна България е мотивът да направим това проучване, като се 

изведат водещите причини, да се анализира качеството на живот и да   се определят 

приоритетите и набелижат мерки за рехабилитация. 



Монографии  

 

2. Ненчева Б. Зрение 20/20 мит или реалност. Варна, Стено, 2014. 135 с. ISBN: 978-

619-7137-60-6, ISBN: 978-954-449-820-7 

 Тази книга е посветена на една от най-тежките причини за инвалидизации – 

слепотата. Проблем с много измерения както за обществото, така и за отделния 

индивид. Проблем, който променя съдбата на милиони хора и е тежко бреме за всички 

държави. 

В последните години въпреки усилията на някои програми слепотата нараства 

поради застаряване на населението. По прогнози на СЗО, ако не се предприемат мерки 

до 2020 г., слепотата ще се удвои. През 1999 г. СЗО и МАПС си поставят благородната 

задача да елиминират предотвратимата слепота до 2020, като инициират програма 

„Vision 20/20 Право на зрение“. 

В монографията се разглеждат приоритетните направления в борбата със 

слепотата – катаракта, глаукома, ДР, трахома, онкоцеркоза, детска слепота и 

рефракционни аномалии като причина за намалено зрение, определени на базата на 

епидемиологични проучвания в различни райони на света. Представени са данни за 

слепотата и зрителните увреждания при лица от 0–19 г. и от 20–80 г. в света. 

Отбелязани са и постигнатите успехи с определени заболявания. 

Във втората част са изложени данните за слепотата и намаленото зрение в 

Източна България, съпоставени с тези от различни части на света. Изнесените цифри 

позволяват да се изгради картина на епидемиологична обстановка в тази част на 

страната и на тази основа да се набележат програми за намаляване на причините за 

слепота.  

Монографията може да бъде полезна на офталмолози, епидемиолози и 

специализанти и обществени организации. 

 

Глави в книги, учебници, сборници 

 

3. Ненкова Б. Заболявания на конюнктивата. В: Учебник по очни болести за 

студенти по медицина и дентална медицина. Под ред. на  проф Хр.Групчева. 

Варна, Стено, 2010. с.73-78. ISBN: 978-954-449-497-1 

 Конюнктивата е тъкан, която покрива значителна част от очната повърхност. 

Изложена на въздействието на различни фактори на околната среда като запрашеност, 

лъчения, алергени, тя реагира по различен начин - с възпалителни, дегенеративни или 

неопластични процеси. 

Представена е симптоматиката на възпалителните заболявания, класификация и 

терапевтично поведение. Разгледани са дегенеративните заболявания на конюнктивата 

и тяхното лечение и различните видове злокачествени и доброкачествени 

новообразования на клепачите. 

 

 

 

 



4. Ненкова Б. Контузионни наранявания. В: Учебник по очни болести за студенти по 

медицина и дентална медицина. Под ред. на  проф Хр.Групчева. Варна, Стено, 

2010. с.179-182. ISBN: 978-954-449-497-1 

 Контузионните наранявания на окото и околоочната област са чести. 

Измененията при този вид травма зависят от силата на удара, мястото на травмата и 

агента, предизвикващ травмата (тъп предмет, взривна вълна, течност под налягане). 

Контузионните увреждания по своята тежест и често пъти неблагоприятен изход за 

зрението стоят на второ място след проникващите наранявания. 

Разгледани са различните видове контузионни наранявания на очната ябълка и 

придатъците, възможни усложнения и терапевтични схеми. 

 

Научни статии, публикувани в пълен обем  

 

5. Златарова З, Николова С, Камбурова Д, Ненкова Б.  Злокачествени тумори на 

клепачите – епидемиология и клинично протичане, Български офталмологичен 

преглед бр.3,стр.22-27 ISSN 1311-0624 

 Цел:1. Да се определят епидемиологичните и клинични характеристики на 

пациенти със злокачествени тумори на клепачите оперирани в СБОБАЛ – Варна и 

регистрирани в Онкологичен диспансер-Варна за период от 6 години. 2. Да се установи 

честотата на постоперативните рецидиви. Материал и методи: Ретрокспективен анализ 

на истории на заболяване на 89 болни за злокачествени тумори в СБОБАЛ – Варна за 

период от 6 години. Анализ на досиетата на регистрираните в Онкологичен диспансер-

Варна пациенти. Резултати: За 6 години (1999-2004) в СБОБАЛ – Варна  са извършени 

92 операции по повод злокачествени тумори на клепачите. Разпределението на 

пациетите по пол е приблизително еднакво-44 мъже и 45 жени. Честотата на 

злокачествените тумори на клепачите  е най- висока във възрастовата група между 70 и 

80 години- 36%. Базоцелуларният карцином е най- често срещания тумор- 79 (85,9%)  

случая. На второ место по честота е плоскоклетъчният карцином- 6 (6,5%) случая, 

следват 4 (4,3%) аденокарцинома. При 9 (16,4%) болни има регистиран постоперативен 

рецидив. Заключение: С цел намаляване на рецидивите е желателно използването на 

гефрирно изследване за контрол на резекционните линии или преминаване към 

двуетапна хирургия: изрязване на тумора в здраво, доказано с хистологично 

изследване,последвано от реконструкция на клепача. Високата честота  на късните 

рецидиви налага дълъг период на проследяване, за което спомага регистрирането на 

пациентите в онкологичните диспансери. 

 

6. Zlatarova Z, Hristova R, Nenkova B, Softova E. Rare Malignant eyelid tumours – case 

report. Postering research on rare diseases in Eastern European contries Sept 2006:204-

206 

 The purpose of this report is to describe two cases of patients with rare malignant 

eyelid tumors and to discuss briefly the problems of diagnosis and treatment. Merkel cell 

carcinoma is an uncommon skin malignancy-10%. Kaposi sarcoma  occurs on the eyelids and 

presents as a chronicq nontender reddish nodule, which may cause ocular discomfort or visual 

obstruction. 

 



7. Златарова З., Б. Ненкова, Д. Камбурова Критерий ли е хистологичната находка в 

резекционните линии за реоперация по повод базоцелуларен карцином на 

клепача?; ИЦ - МУ Плевен, 2006,Тумори на окото и очните придатъци;стр.74-79 

ISBN 954-756-056-5-978-954-756-056-7 

 Базоцелуларният карцином е най- често срещания  злокачествен тумор с 

клепачна локализация. Метод на избор на лечението му е хирургичната ексцизия в 

здрава тъкан. Оценка за адекватността на изрязването тумора се прави от патолога на 

база наличие или не на туморни клетки в резекционните линии. Цел: Съпоставка 

между хистологична находка и ангажираност на резекционните линии. Да се определи 

оперативното лечение на базоцелуларния карцином на клепача. Материал и методи: 

Ретроспективен анализ на ИЗ  на оперирани болни в СБОБАЛ – Варна с базоцелуларен 

карцином на клепача за периода 1999- 2005г. Взетите материали са обработени по 

стандартен парафинов метод и оцветени с хемалаун- еозин, по преценка на патолога са 

използвани и специални оцветявания, ПАС- реакция с реактив на Шиф за доказване на 

слузести субстанции и по ван Гизон- за доказване на съединителна тъкан. Резултати: За 

периода 1999- 2005г. в СБОБАЛ –Варна са иперирани 87 пацента с базоцелуларен 

карцином на клепача. Средна възраст-66 години.Осем са претърпели по две операции-

трима с рецидив и пет поради заангажиране на резекционните линии. Локализация –

долен клепач 58 (66,7%), медиален ъгъл- 16(18,4%), горен клепач –при 8 (9,2%) и 

латерален ъгъл-5 (5,7%) При 28 (36,0%) случая резекционните линии са интактни, а в 

останалите 50-(64,0%) са с инфилтрация. Оперираните болни са проследени от 3 до 83 

месеца.От 23 болни с ангажиране на резекционните линии ,  при 6 има регистриран 

рецидив. Заключение: Хирургичната ексцизия на базоцелуларния карцином на клепача 

без интраоперативно изследване е свързано с висока честота на ангажиране на 

резекционните линии от туморни клетки.За да се избегне това е уместно да премине 

към двуетапна хирургична интервенция. 

 

8. Ненкова Б., З.Златарова, С. Николова Оперативно лечение на злокачествените 

тумори на клепачите, ИЦ МУ - Плевен,2006, Тумори на окото и очните 

придатъци; стр.62-66 ISBN 954-756-056-5-978-954-756-056-7 

 Лечението на туморите е различно и зависи от локализация, площ на лезията и 

патохистологична характеристика. Цел: Да се представят използваните от нас 

хиругични техники и резултатите от тях. Оценка на функционалния и козметичен 

резултат от това лечение. Материал и методи: Анализ на ИЗ на оперираните в СБОБАЛ 

– Варна пациенти по повод злокачествени тумори клепачите и хистологичен резултат. 

Анализирани са резмер на образуванието, локализация, възраст на пациента, билогично 

поведение на тумора и предхождащо лечение. Резултати: За периода 1999- 2004 г в 

СБОБАЛ –Варна са извършени 92 операции на 89 болни. Разпределение по поп е както 

следва- 44 мъже и 45 жени, на възраст между 60- 80 години Срок на проследяване  от 

3- 73 месеца. С най-честа локализация долен клепач- 62 (67,40%), според заеманата 

площ- до 25%- 37%, от 25% до  50%-42,3%,над 50%-20,7%. Най-чест тумор е 

базоцелуларния карцином, следван от плоскоклетъчен и аденокарцином. 

Разпределението на хирургичната техника  при лица с рецидив е : 5 случая-(55,5%) 

ексцизия и директно затваряне, 3 случая (33,3%) пластика по Hughes и 1 случай  с 

пластика по Cutler-Beard в 7 случая (78%) рецидивът е бил по повод карцином на долен 

клепач, в 1(11%)  -с локализация горен клепач и 1 случай (11%) в латералния ъгъл. 



Заключение: Целта на използваната оперативна техника е реконструкцията да е 

извършена така, че осигури нормално функциониране на клепачите, да имат добър 

козметичен ефект и да отстранят тотално тумора. 

 

9. Златарова З., Ненкова Б. Приложение на пластика по Hughes при реконструкция 

на големи дефекти на долен клепач. Български офталмологичен преглед 2008; 

3:32-37. ISSN 1311-0624 

 Цел: Да се представи нашият опит при възстановяване на големи дефекти на 

долен клепач с пластика по Hughes, след ексцизия на базоцелуларен карцином. 

Материал и методи: За 9 години в СБОБАЛ – Варна са оперирани 33 болни  с 

базоцелуларен карцином заемащ площ от 50% от долен клепачи ангажираш мигления 

ръб, при които след ексцизията на тумораза реконструкция на задна   клепачна ламела 

е използвано тарзоконюнктивално ламбо на краче от горен клепач. Предната ламела е 

възстановена с подкопаване и приплъзване на съседна кожа или свободна кожна 

пластика. Прерязването на тарзоконюнктивално ламбо е станало след 3 до 5 седмици. 

Резултати: За 29 от пациентите извършената операция е била първична. В 27(81,8%) 

случая за възстановяване на предна клепачна ламела е използвана съседна кожа, в 4- 

свободна кожа от горен клепач и в два –такава от предмишницата. Оперираните болни 

са проследени средно 24 месеца. При всички има добре оформен миглен ръб, стабилно 

положение на клепачите, липса на проблем с роговицата. Заключение: Изборът на 

техника за реконструкция на големи дефекти на долен клепач зависи както от опита на 

офталмохирурга, така  и от състоянието на пациента. Пластиката по Hughes е 

относително лесно изпълнима процедура и осигурява отличен функционален и много 

добър естетичен резултат. 

 

10. Ненкова Б, З. Златарова, Е.Софтова. Клинико-морфологична характеристика на 

меланом на увеята МУ Плевен, 2008, Тумори на окото и очните придатъци;стр.74-

79 ISBN 954-756-056-5-978-954-756-056-7 

 Aim: A retrospective study of patients operated for uveal melanoma during the period 

2003-2007 in Specialized Eye Hospital Varna. Methods and results: Charts, registry and 

histopathologic spaciments of 23 patients with uveal melanoma were analyzed. The data was 

evaluated according to patients age, sex, tumor size, clinical signs, histologixal cell type. 

Conclusions:Despite of the diagnostic possibilities currently available, the majority of UM 

are diagnosed at late stage,which requires radicl surgical treatment.The knowledge about the 

varirty of UM clnical and histological signs may help diagnose UM at early stage which will 

facilitate the use of such type of treatment which spares particularly the visual function. 

 

11. Златарова З, Ненкова Б, Софтова Е. Двуетапна хирургия при злокачествени 

тумори на клепачите МУ Плевен, 2006,Тумори на окото и очните 

придатъци;стр167-170 ISBN 954-756-056-5-978-954-756-056-7 

 Aim: To analyse the outcome of two step surgery of eyelid malignancies. Materials 

and methods: Sixteen patients with eyelid malignancies were operated. The tumor was 

excised with 3mm margins and the repair delayed for 4 days, providing time for histological 

confirmation of complete excision with paraffin sections. Any incomplete excised tumors 

underwent further resection of 2-3mm. Results: All tumors were basal cell carcinoma. Seven 

Patients required second excision toachieve clear margins. No patient complained of pain or 



disability between excision and repair and no wound became infected. Conclusions: Tumor 

excision with delayed repair is a safe and efficient method that decreased risk of relapses. 

 

12. Златарова З, Ненкова Б. Операция на Quickert за корекция на инволутивен 

ентропион. Реферативен бюлетин. 6/2009, с. 33 – 36 ISSN: 1310-3792 

 Инволутивните промени, настъпващи с възрастта в клепача, са  причина за 

нарушаване на нормалната им позиция. Цел на настоящата работа е да се представят 

резултатите от приложението на операция на на Quickert  при корекция на инволутивен 

ентропион. Пациенти и методи: За период от две години са извършени 28 операции на 

23 болни на средна възраст 73,4 години. Постоперативното проследяване е средно 14 

месеца. Анализирани са настъпилите усложнения, честота на рецидивите и естетичният 

резултат. Резултати: При двама болни (7,1%) ентропионът рецидивира 6 месеца след 

операцията. При останалите  получихме стабилен натомичен и много добър  естетичен 

резултат. Заключение: Описаната техника е лесно приложима и дава много добър 

резултата при лечение на инволутивен ентропион. 

 

13. Златарова З., Ненкова Б. Лечение на паралитичен ектропион с корекция в 

медиалния клепачен ъгъл. Реферативен бюлетин. 5/2009, с. 31 – 35 ISSN: 1310-3792 

 Известни са различни методи за хирургично лечение на паралитичен 

ектропион. Целта на настоящата статия е да споделим своя опит с прилагане на 

корекция в областта на медиалния клепачен ъгъл. Оперирани са 7 болни, като  при 

четирима сме използвали медиална кантопластика, а  при  останалите трима- медиална 

клиновидна ексцизия. Анатомично положението на долния клепач спрямо очната 

ябълка се подобри при всички болни, сълзенето намаля значително при всички 

оперирани, а при четирима изчезна напълно. 

 

14. Ненкова Б, З Златарова,Иванчева В. Епидемиологичен анализ на злокачествени 

образувания на клепачите МУ Плевен, 2010,Тумори на окото и очните 

придатъци;стр.74-80 ISBN 954-756-056-5-978-954-756-056-7 

 The present study aims to analyze the number of patients with malignant formations 

of the eyelids for a 12-year period, observing the histological type of the tumors, their 

localization, size, and the operative technique used, the condition of the resection lines, 

frequency of relapses. A comparative evaluation was made based on these indicators for a 3-

year period. 159 patients operated in Specialized eye-disease hospital for active treat-ment-

Varna (SYDHAT -Varna), were followed. The analysis showed that the most frequent type of 

tumor is the basal cell carcinoma located at the lower eyelid. The most frequently used 

technique is excision with skin reconstruction using adjacent tissue. The observation of the 

resection lines shows an increase in the number of patients with intact ones. The study of the 

disease term manifests a negative tendency for an increase in the number of eyelid tumors 

over 1 year. 

 

15. Златарова З, Ненкова Б.  Възможности за реконструкция на предна клепачна 

ламела със свободна кожа МУ Плевен, 2010,Тумори на окото и очните 

придатъци;стр.91-97 ISBN 954-756-056-5-978-954-756-056-7 

 The aim of the study is to present our experience in reconstruction of anterior lamella 

with full thickness skin graft (FTSG) in patients operated for periocular malignancy. The 



study included 21 patients treated in Specialized Eye Hospital – Varna. FTSG donor sites 

included upper lid in 13 cases and inner brachial area in 8 cases. The parameters analyzed 

were tumor localization, duration and size, histological classification of malignancy, type of 

technique used for lid reconstruction and postsurgical complications. Although we have 

identified several possible host site complications associated with periocular FTSG, they are 

not common and often do not require active treatment, making FTSG a good choice in eyelid 

reconstructive surgery. 

 

16. Ненкова Б, Златарова З. Защо оперирираме клепачите? Реферативен бюлетин по 

офталмология 2012;1:27-34 ISSN 1310-3792 

 Цел: Да се направи ретроспективен изследване на пациентите, оперирани по 

повод заболявания на клепачите- халацион, хордеолум, травми, доброкачествени и 

злокачествени новообразования, клепачни малпозиции, ектропион, ентропион, птоза, 

дерматохалаза и ксантелазми в СБОБАЛ –Варна за пет годишен период-2006-2010г. 

Материал и методи: За проследения период са еперирани 1214 болни, от които 636 с 

блефаропластика и реконструкция  и 1581 с хордеолум и халацион.Проследена е 

патологията на клепачите, демографска характеристика и оперативна техника при 

различните заболявания, данните са получени от история на заболяването на 

проучените болни. Резултати: Операциите на клепачите са 15,48% от общия брой на 

оперираните в СБОБАЛ –Варна, болни. От тези с блефаропластични операции са 213 

(33,49%) са жени и 423 (66,51%) са мъже. От Варна  са 362 (58,49%) от оперираните, от 

областта са 98 (15,41%), от други области са 196 (26,10%). Най- чести причиниза 

операция са хордеолум и халацион -1581 (71,40%)болни, следвани от травмите-225 

(10,16%), доброкачествени новообразования- 178 (8,03%) и злокачествени тумори на 

клепачите -57 (2,5%). Тъй като при травматичните наранявания на клепачите 167 

(74,22%) болните са с разкъсване на клепача в частична дебелина, използваната 

оперативна техника  е  с директно възстановяване на нараняването. При операции по 

повод тумори най-често е правена ексцизия с пластика по съседство-28 (49,2%) при 

ентропион- водеща е операцията на  Quickert - 0 (74,04%) случая, при  ектропион - 

пентагонален разрез -33 (67,35%), при птоза –операция с удължаване , или скъсяване на 

апоневрозата на леватора -25 (57,35%). Заключение: Хирургията на клепачите е важна 

част от цялата хирургична дейност. Редица патологични промени на клепачите 

създават сериозни проблеми на пациента  иса предпоставка за усложнения. Целта на 

хирургията на клепачите са да се нормализират функциите им, да се отстранят 

туморните образувания, да се коригират деформации и дефекти. Тази хирургия се 

налага както по медицински така и по козметични показания. 

 

17. Ненкова Б, Пандова М. Първична инвалидност поради слепота и слабо зрение в 

детска и юношеска възраст в Източна България 2005-2012г.Русе 2013г Научни 

трудове т 52 серия 82, с.24 ISSN 1311-3321 

 Clinical data of patients below the age of 20 with best-corrected visual acuity 0.3 and 

less in one or both eyes were reviewed for the years 2005 to 2012 from the archive the 

regional ophthalmic expert committee for Eastern Bulgaria . Cumulative incidence rates were 

calculated for children from major cities, small towns and villages in severity groups and 

main causes for binocular and monocular low vision and blindness in two time intervals 

2005-2008 and 2009-2012. Binocular impairment incidence has reduced from 30.10 per 100 



000 for the boys to 26.34 and from 19.59 to 15.47 for the girls, whereas monocular 

impairment has increased significantly from 8.13 to 13.41 for the boys and from 3.17 to 10.89 

for the girls. The severity and incidence were higher among city children. Leading caused for 

binocular disability were retinopathy of prematurity and congenital glaucoma, and for 

monocular low vision and blindness - injuries and amblyopia. 

 

18. Ненкова Б, Пандова М.  Първична инвалидност поради слепота  при селското 

население на Източна България 2005-2012г. Русе 2013г Научни трудове т 52 серия 

82, с.29 ISSN 1311-3321 

 The incidence of low vision and blindness in the rural population of Eastern Bulgaria 

was estimated using the database of the expert committee for ophthalmic evaluation from 

2005 to 2012 in two intervals covering population of 540 000 people. Incidence of blindness 

increased rapidly after 60 years of age in male and female patients in similar pattern and was 

significantly higher than the average for the region. The proportion of severely handicapped 

with visual acuity below 0.05 was twice higher in the rural population compared to urban 

inhabitants. Leading cause of blindness for the children was retinopathy of prematurity, and 

for the adults - glaucoma, diabetic retinopathy, cataract and age-related macular degeneration.  

 

19. Nenkova B, Pandova M. Trends in Registered blindness in Eastern Bulgaria Scripta 

Scientifica Medica  2014 V;46 № 4 :9-21 ISSN 1214-6408 

 PURPOSE: The purpose of the study was to evaluate the incidence and causes of 

registered blindness and low vision in Eastern Bulgaria. 

METHODS: Documentation per each included patient based on archives of the 

Expert Disability committee was evaluated and divided in two intervals. The cumulative 

incidence per 100 000 was calculated in 3 severity groups for bilateral and monocular 

blindness and by residence. 

RESULTS: The incidence of binocular blindness decreased from 63.79 to 41.61 for 

males and from 64.21 to 41.14 for females during the second period. Meanwhile, monocular 

blindness increased from 41.14 to 65.14 for males and from 33.01 to 48.83 for females. It 

rapidly increases after 60 years of age and is the highest for those over 80. Patients with 

visual acuity (VA) below 0.05 comprise 40-35%, between 0.06 and 0.1 - 22- 35%, and 0.15 

to 0.3 - 38-34%. The proportion and incidence of patients with VA below 0.05 have 

decreased two times during the second period among residents of cities and remained high - 

42-48% in the rural population. Severe monocular blindness was significantly higher among 

males across the whole population. In the age group below 19 years, the leading causes of 

binocular blindness were retinopathy of prematuri¬ty (ROP), congenital glaucoma, 

microphthalmos and congenital cataract and for monocular impairment - trauma and 

amblyopia. For those above 20, the main causes were glaucoma, end-stage diabetic 

retinopathy, cataract - both with significant reduction in the incidence, AMD and trauma. 

CONCLUSIONS: Systematic evaluation of the deteriorated quality of life and 

estimation of the cost of vi¬sion loss and eye diseases to individuals and their families as well 

as extended family caregivers and third- party payers, the health care system and Bulgarian 

society is essential in the development of evidence-based interventions that translate research 

into enhanced clinical and community practice and prevention of un¬necessary visual 

impairment. 

 



20. Zlatarova Z, Nenkova B, Grupcheva C Surgical treatment of periocular basel cell 

carcinoma-15 years of experiance Scripta Scientifica Medica  2014 V;46 № 4 : 31-35 

ISSN 1214-6408 

 PURPOSE: To analyze the outcome of periocular basal cell carcinoma (BCC) treated 

by surgical excision and evaluated using formalin fixed, paraffin-embedded sections. 

METHODS: One hundred-ninety-three patients with periocular BCC, were operated 

in Department of ophthalmology and Specialized Eye Hospital, Varna, Bulgaria since 1999 to 

2013. Data were analyzed con-sidering demographics, tumor localization, histological results, 

type of eyelid reconstruction, recurrence rate and aesthetic outcome. 

RESULTS: Of the total 193 patients with BCC, 136 (70.5%) had lower eyelid 

involvement. The most com-mon histologic subtype was solid 126 (65.3%). One hundred 

seventy-six patients (91.2%) were with prima¬ry and 17 (8.8%) with recurrent tumors. Fifty-

nine percent of lid defects were treated by direct closure. The mean follow-up period was 50 

months. There were 15 (7.8%) recurrences. Excellent aesthetic outcome was achieved in 

45%. 

CONCLUSIONS: Basal cell carcinoma is the most common malignant tumor of the 

eyelid engaging main¬ly the lower eyelid. Surgical excision with paraffin sections is a viable 

technique for managing periocular BCCs. Delayed repair is advisable in cases of poorly 

demarcated tumors. Significantly higher risk of recur¬rence exists in a more aggressive form 

of BCC. Using different techniques of reconstruction provides very good functional and 

aesthetic results. 

 

21. Ненкова Б, Пандова М. Регионални неравенства в първичната инвалидност 

поради слепота в Източна България. Варненски медицински форум, т.3, 2014, 

прил. 2, с. 35 – 41 ISSN 2367-5519 

 Демографските и клинични характеристики на първично освидетелстваните 

пациенти с трайно намалено зрение  позволява оценка на проблемите и тенденциите в 

борбата с предотвратимата слепота. Цел:Анализ на първичната инвалидност поради 

слепота в Източна България. Материа и методи: Представен е анализ на кумулативната 

първична инвалидност на 100 000 население(ПИ) поради двуочна слепота и ниско 

зрение за периода 2005-2012г. за Източна България, разделени по пол, местоживеене и 

зрителна острота. Резултати и Обсъждане: Първичната инвалидност намалява 

значително през периода 2009-2012г. ,както при мъжете -63.79 на 41.61, така и при 

жените-64.22 на 40.14.Най-голям е относителния дял на лицата от 60 до 79г. , следвани 

от тези над 80г. и групата под 20г. През първите 4 г.има почти двукратни разлики  в ПИ 

на област Варна в сравнение с останалите региони,като селското население е по-

засегнато, най-вече мъжете. През втория интервал разликите между населението  на 

областните градове ,както и тези между между градското и селско население, 

значително намаляват. Най-тежко инвалидизираните във Варненска област са с 

двукратно по-ниска ПИ в сравнение с останалите при градското и селското население, 

като разликата се запазва през втория интервал, въпреки значителното намаление в 

тази категория. Относителния дял и ПИ  на най-младшата група се запазва без значими 

разлики в градовете и селата по пол. ПИ на лицата от 60-79г. във водещите области е 

двукратно по-висока от тази във Варненска област, като мъжете от селата са най- 

засегнати през целия период. Възрастните над 80г. намаляват с 60% по абсолютен брой 

и ПИ през втория интервал, особено при жените в областните градове и селата. Изводи 



и заключения. Намалението на тежката инвалидност поради слепота е значително 

постижение на фона на сложната демографска и икономическа обстановка в региона. 

Възрастното население, особено от селата е при повишен риск от загуба на зрение. 

Запазването на разликите в ПИ по области показва необходимостта от по-голяма 

наситеност с офталмолози и най-вече по-високо качество на ранната диагностика и 

лечение на водещите причини за загуба на зрение. 

 

22. Ненкова Б, Пандова М. Глаукомата – водеща причина за слепота в Източна 

България. Реферативен бюлетин по офталмология 2014;1:23-29 ISSN 1310-3792 

 Целта на настоящото проучване и да се изследва инвалидността, свързана с 

глаукома в Източна България. 

Материал и методи: Изследва¬нето е проведено на база данните от 

Специализиран ТЕЛК Варна за 8-годишен период (2005 -2012 г.). Инвалидността е 

изчис¬лена на 100 000 население. 

Резултати: Броят на лицата с глаукома е 784. Анализирана по демографски 

показатели (възраст, пол, местоживеене) двуочно слепи, както и тези с намалено зрение 

(от 0, 06-0,09 и 0,1-0,3). Направен е анализ на честотата на заболяването по области. 

Резултати: Най- висока е ПИ в Добрич за първия период и (33,07) и Ямбол за втория 

(13,3.). Вторичната глаукома не показва динамика в заболеваемостта. Изводи: 

Наблюдава се стабилност на ПИ през двата анализирани периода. Многократно по-

високата ПИ при селското население. По-засегнат се оказва мъжкият пол. 

 

23. Ненкова Б, Пандова М,  Великова В. Сравнителен анализ на КЖ при водещите 

причини за слепота и намалено зрение.  Реферативен бюлетин по офталмология 

1/2014;31-35 ISSN 1310-3792 

 Слепотата е едно от най-тежките инвалидизации, водещи до рестрикции в 

редица дейности в ежедневието, което се отразява върху качеството на живот. Цел: Да 

се направи сравнителен анализ на КЖ при пациенти с глау¬кома, катаракта, ДР, 

МДСВ. Да се изследва как различната степен и характер на зрително увреждане 

повлияват различни дейности. Да се определат фактори, формиращи КЖ при лица с 

тези заболявания 

Материал и методи: Проведена е анкета при 232 пациенти. Използван е 

въпросник LVQOL (Wolffson J.S 2000). Оценката на отделните области и субскали се 

извърши по скалата на Ликерт. Най-лошо КЖ имат пациентите с катаракта -85,5 ±17,7, 

на второ место е глаукомата с 81,5 ±17,4, МДСВ -80,7 ±19,1 и диабетна ретинопатия -

78,6 ±20,9. 

Изводи: В нашата анкета факто¬ри, определящи КЖ при лица с очна 

инвалидност, са възраст, образова¬ние, семейно положение и трудова заетост и степен 

на увреждане на зрението. 

 

24. Ненкова Б, Пандова М.  Регионални неравенства във водещите причини за 

първична инвалидност поради слепота в Източна България.  Реферативен 

бюлетин по офталмология 1/2014;15-21 ISSN 1310-3792 

 Резюме: Спецификата и динамиката в честотата на заболяванията, довели до 

трайно намаление на зрението, позволяват оценка на ефективността на 

офталмологичната практика по места. 



Цел: Анализ на водещите причини за първична инвалидност поради слепота и 

извеждане на неравествата по пол, възраст и местоживеене. 

Материал и методи: Представен е анализ на кумулативната първична 

инвалидност на 100 000 население (ПИ) поради двуочна слепота и ниско зрение по 

водещи¬те причини за осемгодишен период 2005 - 2012 г. 

Резултати и обсъждане: За целия период водеща е глаукомата с многократни 

разлики в ПИ през първия период за Варненска област в сравнение с другите региони 

както при мъжете, така и при жените. Особено тежко са засегнати мъжете от селата, 

следвани от жените от селата, които са с двукратно по-висока ПИ в сравнение с 

областните градове. Освидетелстваните по области флуктуират през втория период, но 

се очертава намаление на ПИ, най-вече при жените в областните градове. ПИ поради 

диабетни усложнения през първия интервал е с многократни разлики във Варненска 

област в сравнение с останалите региони, като жените в областните градове и селското 

население като цяло са по-засегнати. През втория период ПИ рязко намалява в целия 

регион. Лицата с катаракта не по¬казват значими разлики по пол и е по- висока при 

селското население. През втория период намалява двукратно, но във водещите области 

по тежест е без големи разлики. Сенилната макулена дегенерация бележи намаление 

през втория период и остава без промяна при населението на Варненска област. 

Изводи и заключение: Устойчивата ПИ поради глаукома, особено при селското 

население, налага необходимостта от значително подобрение на ранната диагностика и 

лечение на първично териториално ниво. Драстичното намаление на слепотата поради 

диабетни усложнения показва ефективността от колаборация с общопрактикуващите 

лекари и интернисти независимо от сложната икономическа обстановка. При всички 

водещи причини възрастното население е с повишен риск от слепота и с нарастване 

неговия относителен дял потребността от квалифицирана помощ ще се увеличава. 

 

25. Ненкова Б, Пандова М. Регионални неравенства в първичната инвалидност 

поради слепота в Източна България. Социална медицина  2014,  3, с. 9-12 ISSN 

1310-1757 

 Целта на публикацията е да се направи оценка на регионалните неравенства в 

първичната инвалидност поради слепота в Източна България. Представен е анализ на 

кумулативната първична инвалидност (ПИ) на 100 000 на- селение поради двуочна 

слепота и ниско зрение за периода 2005-2012 г. за Източна България, разделена по пол, 

региони и зрителна острота. Първичната инвалидност намалява значително през 

периода 2009-2012 г. както при мъжете - от 63.79 на 41.61, така и при жените — от 

64.22 на 40.14. Най-висока е ПИ на лицата от 60 до 79 г., следвани от тази над 80 г. и 

групата под 20 г. През първите 4 г. има почти двукратни разлики в ПИ на област Варна 

в сравнение с останалите региони, като селското население е по-засегнато, най-вече 

мъжете. През втория интервал разликите между населението на областните градове, 

както и тези между градското и селско население, значително намаляват. 

Относителният дял и ПИ на най-младшата група се запазва без значими разлики в 

градовете и селата по пол. ПИ на лицата от 60-79 г. във водещите области е двукратно 

по-висока от тази във Варненска област, като мъжете от селата са най-засегнати през 

целия период. Пациентите над 80 г. намаляват с 60% по абсолютен брой и ПИ през 

втория интервал, особено при жените в областните градове и селата. Намалението на 

слепотата е значително постижение на фона на сложната демографска и икономическа 



обстановка в Източна България, но има значителни различия по региони. Възрастното 

на- сечение, особено от селата е с повишен риск от загуба на зрение. 

 

26. Ненкова Б. Диабетна ретинопатия и инвалидност. Варненски Медицински Форум 

2015 ISSN 2367-5519 

 Въведение: Диабетната ретинопатия е едно от сериозните усложнения на 

диабета. Поради застаряване на нацията се очаква броят на тези лица да се увеличи. 

Цел: Да се анализира инвалидността свързана с диабетна ретинопатия за 

периода 2005-2012г. в Източна България.Материал и методи: Представен е анализ на 

кумулативната първична инвалидност на 100 000 души население (ПИ) поради 

диабетна ретинопатия, разделни по пол, възраст, тежест на увреждане и тип на 

ретинопатията.Резултати и обсъждане: Заболяването е на второ место като причина за 

очна инвалидност. Едноочното намаление на зрението и за двата периода и при двата 

пола бележи значително по – ниски стойности. ПИ поради диабетни усложнения през 

първия интервал е с многократни разлики във Варненска област в сравнение с 

останалите региони, като жените в областните градове и селското население като цяло 

са по-засегнати. Шуменска област е водеща при непролиферативната ретинопатия. При 

пролиферативна диабетна ретинопатия водещи са области Бургас, Добрич и Шумен 

при мъжете и Шумен, Сливен и Разград при жените.Изводи и заключение: Намалена 

ПИ през втория период говори за правилен мениджмънт на заболяването. Високата ПИ 

в някой области на Източна България , поставя въпроса за своевременната диагноза и 

лечение в тези райони. 

 

27. Nenkova B. Demographic changes and visual disability in Eastern Bulgaria Scripta 

Scientifica Medica  2015 V;47 № 3 ISSN 1214-6408 

 INTRODUCTION: Age and gender are among the risk factors influencing the 

disability frequency. Goal: To study the connection between the demographic changes in 

Eastern Bulgaria and the disability frequency. 

MATERIAL AND METHODS: The blindness and low vision per 100 000 persons 

has been calculated. The used data is provided by the National Statistical Institute and by the 

Specialized Visual Labor Expert Medi-cal Commission - Varna registry for the period 2005-

2012, processed with SPSS 20. 

RESULTS AND DISCUSSION: The data by the NSI shows an increase of the 

population above 60 years of age from 2009. The individuals up to 19 years of age are 4,90 % 

, and those of 20 years of age and above are 95,19 %. The primary disability (PD) starts to 

increase after the age of 60 and decreases to a small extent within the age group above 80 

years. The majority of the patients are city residents. Regarding the gender indica¬tor it has 

been demonstrated that contrary to monocular blindness where the male PD prevails, for 

binocu¬lar blindness above the age of 80 the PD amongst women prevails. 

CONCLUSIONS: The ageing of the nation increases the PD for individuals with 

visual conditions. 

 

28. Nenkova B, Pandova M. Quality of life of patients with glaucoma Scripta Scientifica 

Medica  2015 V;1 № 3 ISSN 1214-6408 

 INTRODUCTION: HVisual impairments are a serious problem due to the limitations 

that they impose in everyday life and the loss of independence. 



Aim of the study: to analyze the way the demographic variables (gender, age, place of 

residence, education, marital status and employment status) affect the quality of life; the way 

the quality of life changes and which activities are affected by the impairment of the visual 

functions. 

MATERIAL AND ETHODS: 54 individuals with proven glaucoma and permanent 

low vision have been surveyed (assessment criteria of the impairment degree is the correction 

of the better eye). With a view to do this we used LWQOL Wolffson J S 2000. The 

questionnaire contains four chapters: demographic, general diseases, ophthalmological status 

and psychometric section including four dimensions (Distance, mobility and illumination 

vision; Adaptation; Reading and fine work and Everyday activities). We have determined the 

reliability of the questionnaire with the help of the Cronbach 's alpha coefficient. 

RESULTS: The average quality of life score is 81,5 ± 17,4. The quality of life 

impairs with ageing (94,5±13.6 for individuals above 80 years of age). Although the 

difference in terms of place of residence is insignificant, the worst quality of life is shown by 

the village residents (82,8 ± 13,1). For the married individuals a higher quality of life is 

observed contrary to those who live alone. The lowest quality of life is observed for the 

individuals who live with their children (87,8 ± 19,7). The low educational degree correlates 

with a low quality of life. Regarding the employment status the worst indicators are observed 

for the retired individuals followed by those who have retired due to an illness. The most 

affected activities are those related to illumination, mobility and fine work. 

CONCLUSIONS: the quality of life impairment for glaucoma patients is directly 

associated to the demographic indicators and the visual impairment degree. The low 

percentage of usage of auxiliary means (7,40 %) by the questioned patients shows low 

motivation and insufficient level of information. 

 

29. Ненкова Б. Как помощните средства се отразяват на скоростта на четене при 

лица с увредено здение. Варненски Медицински Форум, 2015, т. 4, 2, ISSN 2367-

5519 

 Въведение: Четенето е един от основните инструменти, най-много засегнато от 

увреденото зрение. Тъй като четенето е неразделна част от комуникацията, често бива 

набелязано като цел на рехабилитация. Ниското зрение и слепота имат висока социо- 

икономическа цена 

Цел Анализ на скоростта на четене при лица с увредено зрение 

Материали методи: Определена е зрителната острота за близо (тест на 

Розенбаум от ЗОсм) и далеч (тест проектор) със съответна корекция. Участниците 

прочитат текст на хартиен носител от 52 думи, подредени в единични редове (черни 

символи на бял фон). След което прочитат същият тескт с лупа с увеличение 22. 

Същата процедура се повтаря при използване на таблет, като фона освен бял е и черен. 

Направи се анализ при различните категории пациенти - по тежест на увреждане, 

диагноза и в зависимост от фона. 

Резултати и обсъждане: Проведено е проучване при 70 доброволци с трайно 

намалено зрение с корекция в по-доброто око 0,05- 0,3. Средна възраст 63,7 г. ± 14,5г„ 

като преобладават тезина възраст 60г. Пациенти с намалена прозрачност на очни 

среди-44,30%, следвани от заболявания на заден сегмент 24,30% и дегенеративна 

миопия 14,30%. 

Изводи и заключение: Най-добър резултат се получава при пациенти със 



зрителна острота 0,1-0,3. Най- лоши резултати показват лицата с желание за 

рехабилитация. 

 

30. Ненкова Б, Великова В. Възрастта – рисков фактор за очна инвалидизация. Съюз 

на учените, Пловдив, 2014 – под печат 

 През последните десетилетия нараства  вниманието  към  инвалидността  и  

свързаните с нея проблеми. Изследване на инвалидността се налага поради факта, че тя 

е показател за здравното състояние на населението и коректив в работата на 

специалистите. Възрастта е един от главните рискови фактори за развитието на очна 

патология, водеща до слепота и при демографската ситуация в България следва да се 

очаква нарастване на тежките очни заболявания. 

 

31. Ненкова Б, Великова В. Качество на живот при лица с очна инвалидизация. Съюз 

на учените, Пловдив, 2014 – под печат 

 През 1974 г. СЗО формулира здравето като състояние на пълно телесно, 

психическо и социално благополучие, а не просто отсъствие на болест и недъг. 

Качеството на живот е индикатор при отчитане на резултатите в здравната и 

социалната сфера на обществената политика. Характерно за КЖ като величина е 

динамичната й структура, която до голяма степен се определя от факта, че ценностите 

и житейските преценки могат да се менят с времето в отговор на житейската ситуация, 

здравословното състояние и опита. 

 

 

НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ в национални и международни конгреси, конференции 

и симпозиуми  С ПУБЛИКУВАНО РЕЗЮМЕ 

 

32. Митов Т, Иванова Л, Ненкова Б. Терапевтични и диагностични възможности на 

корнеалната репликационна методика при херпетични кератити. Пети 

национален конгрес по офталмология, София, 26 – 28 Октомври 1990 

 Херпетичните поражения на окото се отнасят към едни от най-

разпространените вирусни забопявания при човека, като най-често се засяга роговицата 

- 20% от всички кератити. 

Диагностиката на херпетичните кератити представлява проблем в някои случаи. 

Missotten и Maudgal /1977/, Maudgal /1978/ предлагат нова in vivo методика с 

диагностична и лечебна цел при дендритна лезия вследствие херпетичен кератит. 

Техниката включва следните етапи: след изсушаване на роговицата с въз¬душна струя 

се нанася разтвор на колодион в амипиум ацетат върху нея в зоната на лезията. 

Оформената колодиева мембрана се отделя и се пренася върху предметно стъкло в 

0,1% желатин с епител, обърнат към стъклото. Впоследствие коподиевата мембрана се 

отделя от клетъчния спой . 

Така подготвеният препарат се изследва за вътреклетъчни включвания, типични 

за вируса н,а Herpes simplex ,чрез светлинна микроскопия при оцветяване с хемапаун-

еозин и имунофлуоресцентна микроскопия с акридин-оранж. 

Корнеалната реплика е ценен метод за лечение на херпетичните кератити. 



Внедряването на епитела в коподиевата мембрана предотвратява дисеминирането на 

инфектирани клетки. Друго предимство на методиката е, че амилацетатът прониква в 

повърхностните слоеве на стромата. Тъй като вирусът на Herpes simplex е чустви- 

тепен към липидните разтворители, вероятно се инактивира от амил-ацетата. 

Лесна, бързо осъществима методика, репликационната техника дава нови 

възможност ти за диагностика и лечение на херпетичните кератити. 

 

33. Ivanova, L., Mitov, T., Nenkova, B. – „Diagnostic value of corneal replication method 

for patients with superficial keratitis” - 5th European Congress of Clinical Microbiology 

and Infections Diseases, Oslo, 9-11 September 1991 

 Superficial keratitis (SK) is a serious problem in ophthalmology. Ophthalmoherpes is 

manifested with certain clinical variability, thus tending to definite diagnostic problems. In 

vivo corneal replication technique (CRT) for histologic examination of SC is applied in 

present study for 1-year period. Preparation on microbiologic slides (replicae) are fixated 

after elimination of colodium membrane and epithel cells are stained with hemalaun- eosin. 

Cytologic changes are examined under standart light microscope. Our data for changes in 

affected     corneal epithel cell are characteristic for DNA- viruses: enlarged nucleoli, A- 

granules in a- bodies filling nucleus with chromatin margination. In vivo Corneal replicae are 

applied to 27 eyes of 27 patients. Only one patient show a recidive 1 month later.CK test for 

specific antibodies is applied to support our attempt for etiologic diagnosis.In vivo CRT is 

easy to perform, allows etiologic analysis and exact satisfactory therapeutical effect. 

 

34. Златарова З, Ненкова Б. Приложение на техниката на Quickert за хирургично 

лечение на инволутивен ентропион. ХІІI годишна среща на съюза на очните 

лекари в България 12-15.05.2010 г.  Пловдив 

 Инволутивните промени настъпващи c Възрастта 8 клепачите са причина за 

нарушаване на нормалната им позиция. Цел: Да се представят резултатите от 

приложението на операция на Quickert при корекция на инволутиВен ентропион. 

Пациенти и методи: За период от две години в СБОБАЛ-Варна са извършени 28 

операции на 23 болни с инволутивен ентропион, при които е използвана описаната от 

Quickert техника. Постоперативното проследяване е средно 14 месеца. Анализирани са 

настъпилите усложнения, честотата на рецидивите и естетичния резултат. 

Резултати: При двама болни (7,1%) ентропионът рецидивира 6 месеца след 

операцията. При останалите получихме стабилен анатомичен и много добър естетичен 

резултат. 

Заключение: Описаната техника е лесно приложима и дава много добър 

резултат при лечение на инволутивен ентропион. 

 

35. Pandova М, B. Nenkova. Registered blindness and low vision in Eastern Bulgaria 2005-

2012 presented an E-poster entitled. World Ophthalmology Congress of the 

International Counsil Ophthalmology  2-6.04. 2014 

 Objective/ Purpose: Incidence and causes of registered blindness and low vision in 

Eastern Bulgaria from January 2005 to  December 2012 Material/patients:1855 patients were 

evaluated by  Expert Disabiliy Committee and divided in two intevals-2005 to 2008 and 2009 

to 2012 Methods: Cummulative incidence per 100 000 person years of observation was 

calculated in three severity groups-below 0.05 , between0.06 and 0.1, and 0.15 to 0.3 and by 



residence- cities small towns and villages. Results and Conclusion: Incidence of low vision 

and blindness is 63 for the males and 64 for the females during the first period and 41 for the 

males and 40 for the females during the second one. It rapidly increases after 60 year of age 

to 143 – 98 for males and 118-68 for females and after 80 years –to 677 – 390 for the males 

and 827- 230 for the females. The patients with BCVA below 0.05 comprise 40 – 35 %, 

between 0.06 and 0.1 -22- 35 % and 0.15 to 0.3 -38 – 35% -The proportion and incidence of 

patients with BCVA below 0.05 have reduced twice during the second period among 

residents of cities and small towns, and remained high 42-48 % in the rural population. In the  

age group below 19 years leading causes were ROP, congenital glaucoma, microphthalmos 

and congenital  cataract. For those above 40 years, main causes were glaucoma, end-stage 

diabetic retinopathy, cataract and AMD. Conclusions: While the incidence of severe vision 

loss had decreased among city dwellers, treatable disorders are prevalent in all age group. 

Rural population fver 69 years is more severely affected. 

 

36. Ненкова Б, Пандова М. Качество на живот при лица с инвалидност в резултат на  

глаукома. VІІ международен симпозиум по глаукома  1.10.2014 г. София 

 Цел: Оценка на качество на живо (КЖ) при болни с трайно намалена зрение 

поради глаукома. Материал и методи: 54 болни с доказана глаукома и зрителна острота 

с пълна корекция 0,3 и по-ниска, отговориха на стандартизирана анкета за изследване 

на КЖ при слабо зрящи(LVQOL Wilffson J S 2000)  с четири субскали-зрение за далеч, 

осветеност и придвижване, адаптираност към слабо осветление, четене и финна работа 

наблизо и ежедневни дейности. Отбелязано е образователното ниво, тяхната заетост, 

семейно положение, с кого живеят и техните не-очни заболявания. Анкетата LVQOL бе 

оценена чрез стандартни психометрични тестова, включително факторен анализ при 

групиране на показателите при изчисляване на общия сбор. Резултати: Анкетата 

LVQOL показа добри психометрични свойства-алфа коефициент на  за вътрешна 

консистентност бе 0,96. Средният сбор за КЖ бе 81,5 ± 17,4 и той се влошава с 

напредване на възрастта до 94,5 ± 13,6. при пациенти над 80г. Болните от селата бяха с 

по-ниско КЖ- 82,8 ± 13,1 в сравнение с тези от градовете. Болните които живеят с 

семействата си, имаха по-високо КЖ. Ниските нива на  образование корелиха с по-

лошо общо КЖ. При пенсионерите бе отбелязано по-ниско КЖ  в сравнение с 

пенсионерите по болест. Най- засегнати от увреденото зрение са дейности, свързани с 

осветеност и придвижване, както и фина работа на близо. Само 7,4% съобщиха за 

ползване на помощни средства. Заключение: Анкетата LVQOL е надежден и 

достоверен тест за оценка на свързаното със зрението КЖ при глаукома. Влошаването 

на КЖ при болни с глаукома се обуславя най-вече от тежестта на загуба на зрение, 

образователно ниво, местоживеене и икономически статус. Болшинството 

инвалидизирани болни нямат достатъчно информация за помощни средства и не са 

мотивирани да участват в рехабилитационни програми. 

 

37. Пандова М, Ненкова Б. Глаукомата – водеща причина за слепота в Източна 

България. VІІ международен симпозиум по глаукома  1.10.2014 г. София 

 Цел: Оценка на обема и динамиката на слепотата поради глаукома в Източна 

България. 

Материал и методи: Анализирани са данните за 844 болни, 501 мъже и 343 

жени, освидетелствани за първи път в Очна ТЕЛК - Варна, живеещи на територия с 



общо население 1 800 000 души за пе¬риода 2005 - 2012, представени като 

кумулативна първична инвалидност на 100 000 население над 40 години в два 4-

годишни интервала и в три категории по тежест - зрителна острота под 0.05, от 0.05 до 

0.1 и от 0.15 до 0.3. 

Резултати: Глаукомата е водещата причина за двуочна и едноочна слепота и 

увредено зрение за целия период. Групата на възраст от 60 до 79 години преобладава и 

се отбелязва значително увеличение на двучната и едноочна слепота през втория 

период поради първична и секундерна глаукома, особено сред мъжете.Тежка загуба на 

зрение е отбелязана при 50% от мъжете и 43% от жените. Първичната инвалидност на 

болните от селата е двукратно по-висока, а дълбока слепота - трикратно по-висока в 

сравнение с населението от областните градове, и разликите се увеличават през втория 

интервал. Относителният дял на добре компенсираните болни намалява с напредване 

загубата на зрение.Той е по-нисък при болните от селата и не се променя значимо през 

целия период на наблюдение. Заключение: Първичната инвалидност и тежестта на 

слепотата поради глаукома остават високи в Източна България. Селското население е 

при особено висок риск от незадоволителна компенсация на налягането и загуба на 

зрение. 

 

38. Zlatarova Z, Nenkova B.Viability of full-thickness skin grafts used for reconstruction of 

anterior lamella of the eyelid after carcinoma excision.Der Ophthalmologe, Suplement 

1,2012:114 

 Objectives:To evaluate the viability of full- thickness skin grafts(FTSG) used for 

reconstruction of anterior lamella of the eyelid after carcinoma excision and to report overall 

outcomes according functional and cosmetic results. Methods: This retrospective case series 

included all consecutive patients treated with surgical excision for eyelid carcinoma followed 

by reconstruction with FTSG, between 2005 and 2010.The parameters recorded were patient 

demographics, histo;ogical classification of malignancy, tumor localization and size, 

postoperative defect size. In cases of full thickness lower lid defect Hughes tarsoconjunctival 

flap was used for reconstruction of posterior lamella. FTSG donor sites included upper eyelid 

and inner brachial area. The primary outcome measure was skin graft viability. Secondery 

outcome measures comprised postoperative complications, eyelid function and cosmetic 

results. Results: Thirty patients(16 males ,14 females) mean age of 69 years (range 26- 

95).Twenty-seven patients were diagnosed with basal cell carcinoma and 3 with squamous 

cell carcinoma. Twenty-six tumors were localized on the lower eyelid. There was 97% 

viability of the skin grafts. There were a few early postoperative complications including 

graft hypertrophy (2 patients), graft contraction (1patient ) and partial graft failure (3 

patients)q which were overcome without additional surgery. All 30 patients had normal 

postoperative lid function. All 30 had either good (8) or excellent cosmetic results (22) six 

months after surgery. Conclusions: Our findings suggest that FTSG is a good choice in eyelid 

reconstructive surgery after carcinoma excision. All patients had normal lid function. The 

majority of patients had excellent appearance of the skin graft. 

 

 


