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С Т А Н О В И Щ Е 

 
от доц. д-р Мая Пенкова Дановска-Младенова, д.м. 

Началник Неврологична клиника, УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ – Плевен 

относно дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен 

„доктор” по научната специалност 03.01.19 Неврология 

на д-р КАЛИНА ВЕНЕЛИНОВА ДРЕНСКА 

на тема: „Множествена склероза и коморбидност – влияние върху качеството на 

живот” 

           На основание чл. 45, ал.2 от Правилника за развитието на академичния състав в 

МУ-Варна, заповед на Ректора №Р-109-94/01.04.2016г., протокол №1/05.04.2016г. от 

заседанието на НЖ и заповед на Ректора на МУ-Варна № Р-109-103/ 08.04.2016г. съм 

избрана за член на Научното жури със задача да представя становище относно: 

дисертационен труд на д-р Калина Венелинова Дренска, докторант на самостоятелна 

подготовка, лекар специалист в Първа клиника по нервни болести,  асистент към Катедра 

по нервни болести и невронауки на Медицински Университет „Проф. д-р Параскев 

Стоянов”–Варна, на тема: „Множествена склероза и коморбидност – влияние върху 

качеството на живот” за придобиване на образователната и научна степен „доктор”. 

           Образование, квалификация и специализации: Д-р Калина Венелинова 

Дренска е родена на 23.08.1979г. в гр. Варна. През 1998г. се дипломира в I-ва Английска 

езикова гимназия - гр. Варна. Завършва медицинско образование през 2004 г. в 

МУ„Проф. Д-р Параскев Стоянов”- Варна с пълно отличие. През 2004г. се дипломира в 

Икономически Университет – Варна, специалност „Здравен мениджмънт”. През 2005 

започва специализация по “Неврология”, а през 2007 г. работа като лекар-специализант 

в I-ва Клиника по нервни болести на УМБАЛ „Св. Марина” - Варна.  През 2010г. 

придобива клинична специалност “Неврология”. От 2013г. е асистент към Катедра по 

нервни болести и невронауки на МУ - Варна. Д-р Дренска има придобити професионални 

квалификации по клинична електроенцефалография (2015г.). Преминала е курсове на 

обучение по Отоневрология в Маастрихт, Холандия (2011г.) и по проблеми, свързани с 

Множествена склероза в Мюнхен, Германия (2011, 2012, и 2013г.), Прага, Чехия (2010 и 

2014г.), Барселона, Испания (2014 и 2015г.). 

           Професионална реализация: От 17.03.2007г. д-р Дренска започва работа 

последователно като лекар специализант и лекар специалист в Първа клиника по нервни 

болести на УМБАЛ”Св. Марина”ЕАД-гр. Варна. От 25.02.2013г. до момента д-р Дренска 

е  асистент към Катедра „Нервни болести и невронауки” на МУ – Варна. Участва в 

обучение по неврология на студенти от МУ - Варна. Член е на експертни комисии към 

НЗОК по Епилепсия, МС и ПБ. Участвала е в международни и национални конгреси, 

конференциии и симпозиуми. Д-р Дренска е член на БЛС, Българско дружество по 
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неврология, Българската Асоциация по Невроонкология (BANO) и EFNS. Владее 

писмено и говоримо английски, немски, руски, македонски и сръбски езици. 

          Значимост и актуалност на разработваната тема: Дисертационният труд на д-р 

Калина Венелинова Дренска е посветен на актуален проблем за специфичната връзка 

между Множествената склероза и придружаващите я заболявания на различни органи и 

системи, водещи до когнитивна и физическа инвалидизация, влошено  индивидуално 

качество на живот и скъсена продължителност на живота на  пациентите в млада и най-

творческа възраст. Своевременното идентифициране на ролята на коморбидността   

предоставя уникална възможност за подобряване на комплексното лечение, прогнозата 

и качеството на живот на пациенти с Множествена склероза. Всичко това прави идеята 

за многопланово изследване при болни с Множествена склероза и придружаващи 

соматични и психични заболявания значима, актуална и оригинална.  

           Обем и структура: Дисертационният труд на Д-р Калина Венелинова Дренска е 

написан на 202 стандартни машинописни страници и е структуриран съгласно 

възприетите у нас стандарти за присъждане на образователна и научна степен „доктор”. 

Литературният обзор обхваща 42 страници, а останалата част на дисертацията е 160 

страници. Библиографията включва 303 източника, от които 22 на кирилица и 281 на 

латиница. Резултатите са обобщени и илюстрирани в 102 фигури, 51 таблици и 3 

приложения. 

           Литературният обзор отразява съвременните разбирания за епидемиология, 

етиология и коморбидност на Множествената склероза с акцент върху качеството на 

живот при пациенти с Множествена склероза и интердисциплинарната проблематика на 

придружаващата заболяемост при тези пациенти. Направен е критичен  анализ на 

литературата по проблема, подробно са представени различни скали за оценка 

качеството на живот. Литературният обзор завършва с критичен анализ на литературата 

по проблемния кръг с оформяне на 4 основни направления в съвременния диагностично-

терапевтичен подход при пациенти с Множествена склероза. От използваните 

литературни източници 56 % от  заглавията са от последните 5 години. Добро 

впечатление прави задълбоченото познаване на постиженията на български учени, 

работили по проблемите на етиологията, патогенезата, клиничните особености и 

диференцирано лечение и качество на живот при пациенти с МС и световния опит, 

синтезиран в актуални терапевтични насоки в това направление. 

           Целта на дисертационния труд е да се проучи коморбидността и влиянието на 

коморбидните фактори върху качеството на живот при болни с МС, хоспитализирани в 

Първа неврологична клиника на УМБАЛ “Св. Марина“- Варна за периода от 2002г. до 

2015г.  

Задачите, произтичащи от от поставената цел  са 5 на брой, добре формулирани 

и  реално изпълними. 

           Клиничен контингент и методи: Клиничният контингент обхваща общо 335 

пациенти с МС, от които 217 са с коморбидност, лекувани в Първа неврологична клиника 

на УМБАЛ “Св. Марина“ – Варна за периода от 2002г. до 2015г.  Времето за наблюдение 

и броят проучвани пациенти са достатъчни за статистическа оценка. За целта на 

проучването са използвани различни методи: клинично наблюдение (соматичен и 
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неврологичен статус), невроизобразяващи изследвания (МРТ на глава и шия), използван 

е голям набор от оценъчни скали (EDSS, Скали за оценка на качеството на живот при 

хоспитализираните болни с МС и МС и коморбидност, MSQoL-54 и  SF-36). 

           Резултатите от проведените проучвания са получени на основата на подходящи 

статистически методи. Собствените резултати са представени в 3 раздела: Коморбидност 

при болните с МС, Оценка на болните с МС според EDSS и Качество на живот на болни 

с МС, и са добре онагледени чрез 51 таблици и 102 фигури. Направена е клинична 

характеристика на изследвания контингент по отношение на коморбидността и 

качеството на живот. Паралелно с представянето д-р  Калина Венелинова Дренска прави 

задълбочен анализ на собствените си резултати и ги сравнява с тези на други 

изследователи. От тази интерпретация проличава  нейната добра осведоменост и богат 

клиничен опит по проучвания проблем, възможността й критично да анализира 

получените резултати от собственото клинично наблюдение. 

           В заключение, д-р Дренска подчертава необходимостта от своевременно 

прецизно диагностициране, адекватно индивидуализирано лечение и редовно 

проследяване на придружаващите заболявания при болните с МС с оглед минимизиране 

на неблагоприятните въздействия на коморбидността при МС, не само върху 

индивидуалното качество на живот на пациентите, но повлияващо значимо прогнозата 

на заболяването. 

          Изводите от дисертационния труд са 6 на брой и синтезират получените резултати 

на автора. В самооценката на дисертанта са формулирани 4 приноси, изцяло научно-

приложни. За особено ценни намирам 2 извода: за значимостта на коморбидността при 

Множествената склероза, особено при пациенти с тежест на EDSS между 1.5 и 4, и 

специфичността на изява на придружаващите заболявания, асоциирана с пола. 

          Авторефератът адекватно отразява дисертацията. 

         Във връзка с темата на дисертационния труд д-р Калина Венелинова Дренска 

предоставя данни за 4 публикации в научни списания (две от които на английски език),  

в две от публикациите д-р Дренска е първи автор, и 3 публикувани резюмета и доклади, 

на които е първи автор. 

   Заключение: Представеният от д-р Калина Венелинова Дренска дисертационен 

труд е оригинален, посветен е на актуална тема при заболяване с голямо медико-

социално значение. Влиянието на коморбидността върху индивидуалното качество на 

живот на пациенти с Множествена склероза представлява сериозен интердисциплинарен 

проблем с безспорна  значимост за избора на най-правилния терапевтичен подход в 

комплексното лечение и прогнозата на заболяването. За първи път в България е направен 

опит за идентифициране и систематизиране на различни соматични и психични 

заболявания, съпътстващи Множествената склероза, и е направена комплексна оценка на 

тяхното влияние върху качеството на живот в зависимост от възрастта и степента на 

инвалидизация според EDSS. Получените резултати и първоначални изводи са основа за 

понататъшно прилагане и утвърждаване на редица оценъчни тестове като единствено 

доказана възможност за определяне степента на въздействие на Множествената склероза 

и коморбидните заболявания върху индивидуалното качество на живот. Всичко това  ми 

дава основание да дам положителна оценка на представения дисертационен труд и 
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горещо да препоръчам на уважаемите членове на Научното жури да гласуват позитивно 

за присъждане на образователната и научна степен „Доктор по медицина” на д-р Калина 

Венелинова Дренска. 

 

 

25.04.2016г.                                      Доц. д-р Мая Пенкова Дановска-Младенова, д.м. 


