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ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД  

 

1. Петрова, Г., Стратегически избор и модел за интегрирани здравни 

грижи в Република България в условията на членството ни в 

Европейския съюз 

 

Дисертацията засяга актуалния въпрос, свързан с необходимостта от 

прилагане на интегрирани грижи при пациентите с хронични заболявания 

и комплексни нужди.  

Теоретичният  обзор обхваща  същностните характеристики на 

интегрираните грижи, факторите насърчаващи или възпрепятстващи 

развитието им и моделите на интегрирани грижи с техните видове  и 

принципи на създаване. Разгледани са съществуващите международни 

практики и програми за интегрирани грижи.  

Изследователската теза е основана на разбирането, че разпокъсаността на 

услугите и липсата на координация е сериозен проблем при осигуряване на 

грижи за пациенти с хронични заболявания в България. Въвеждането на 

интегрирани грижи ще допринесе за по-добра комуникация и координация 

между доставчиците на грижи, както и реални ползи за потребителите. 

Целта на дисертацията е на база на примери от световната практика да се 

разработи модел за интегрирани грижи при пациенти с хронични заболявания 

и/или комплексни нужди. За постигането на тази цел са формулирани и 

изпълнени следните изследователски задачи: 
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1. Да се представят същностните характеристики на интегрирани грижи и да 

се идентифицират факторите, които насърчават или възпрепятстват 

развитието на интегрирани грижи. 

2. Да се  проучат и представят международните практики и програми за 

интегрирани грижи. 

3. Да се проучат възможностите и бариерите за въвеждане на модел за 

интегрирани грижи в България. 

4. Да се изведе алгоритъм за приложението на концептуален модел за 

интегрирани грижи в български условия.  

5. Да се верифицира модела чрез сравняване на основните му компоненти със 

съществуваща практика.  

Материалът включва българска и чужда литература, в т.ч. книги, статии, 

публикации, посветени на проблемите по интегрирани грижи и моделите 

за тях, както и данни от поетапно анкетно проучване за възможностите за 

въвеждане и развитие на интегрирани грижи в България. 

Методите включват контент анализ – систематизиране и анализиране на 

информацията от литературните източници; ситуационен анализ; 

статистически методи –  корелационен анализ, структурен анализ; метод 

на експертната оценка; SWOT анализ; анкетно проучване със структуриран 

въпросник.  

Резултати:  

Извършени са няколко последователни проучвания във времето и е 

представено развитието на въпроса за интегриране на грижи през 

последните 10 години.  

На базата на нормативните, стратегически, теоретични и практически 

постановки е изработен концептуален модел за интегрирани грижи и 

верифицирането на модела в реално съществуваща българска практика. 

Към  модела  е  представен  подробен  алгоритъм  със  стъпки  за 

приложението му в български условия. 

В допълнение са предложени критерии и параметри, чрез които се може да 

се осъществява сравнителен анализ между международните практики и 

прилагaнето им у нас. Част от тях са:  

- Роля на държавата за осигуряване на законовата и нормативна рамка 

за предоставяне на интегрирани здравни грижи на национално и/или 

регионално ниво;   
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- Степен на разпределение на финансовите ресурси за осигуряване и 

предоставяне на интегрирани грижи;  

- Организационна и структурна характеристика на интегрирани грижи – 

включва институциите и професионалистите, които ги предоставят и 

управляват, както и нормативно регламентираните между тях връзки и 

взаимодействия.  

Направени са препоръки за формиране на средата на национално и 

организационно ниво при въвеждане на модели на интегрирани грижи. 

 

ХАБИЛИТАЦИОНЕН  (МОНОГРАФИЧЕН ТРУД) 

 

2. Петрова, Г. Интегрирани грижи – съвременни подходи за здравни, 

фармацевтични и социални грижи в областта на хроничните 

заболявания  

 

През последните години здравните системи в световен мащаб са изправени 

пред много и различни предизвикателства свързани с негативните 

тенденции в демографските характеристики на населението и увеличаване 

на хроничните заболявания. Това обуславя развитието на всеобхватни 

грижи за пациентите с хронични заболявния в света и в България. Със 

застаряването на населението, здравните системи се оказват все по-

неподготвени да отговорят на нуждите на все по-възрастните пациенти, 

страдащи от множествени хронични заболявания, които се нуждаят от 

различни здравни и социални грижи. Разработването на нови начини за 

организиране и управление на здравеопазните дейности и социалните 

услуги е в интерес на отделния потребител, на ниво общност и национално 

ниво. В книгата са представени интегрираните грижи като теория и 

практика с тяхната същност, характеристики, основни понятия, дейности, 

модели и приложения.  

Разгледани са съвременните тенденции в грижите за пациенти с хронични 

заболявания. Представени са същностните характеристики на 

интегрираните грижи и видовете интеграция. Специално място е отделено 

на фармацевтичните грижи като елемент на интегрираните грижи. 

Посочени са различни модели и инструменти за прилагане на интегрирани 

грижи и някои от методите за финансиране и механизмите на заплащането 

им. Представено е състоянието на грижите за хронично болни пациенти в 
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България. Отделено е внимание на различните подсистеми в 

здравеопазването и международната интервенционна програма за 

интегрирана профилактика на хроничните неинфекциозни болести.  

Направен е кратък  сравнителен анализ относно въвеждането на 

интегрирани грижи в нашата страна. Въз основа на получените резултати и 

на база световният опит е предложена примерна програма за интегрирани 

грижи  за пациенти с хронични заболявания, съобразно спецификите на 

българското здравеопазване. Ударението се поставя върху 

мултисекторното сътрудничество, изграждане на капацитет, обучение на 

всички заинтересовани страни, управление на заболяването, което е  в 

съответствие със съвременните тенденции в грижите за хронично болни 

пациенти.   

Представени са добрите практики от Европа и света, както и примери от 

българската практика в областта на интегрираните грижи. Изведена  е  най-

често  ползваната  терминология,  като  е представен  подробен  речник  на 

термините и  списък  със  съкращенията,  за улеснение на специалистите и 

експертите при работата им в областта на интегрираните грижи. 

 

МОНОГРАФИИ, КНИГИ, УЧЕБНИ ПОМАГАЛА  

 

3. Костадинова Т., Г. Петрова. Рекреативен мениджмънт. Учебник за 

специалност „Здравен мениджмънт“, 2015 г. под печат 

 

Рекреативният мениджмънт като дисциплина предоставя знанияи 

разглежда тенденциите в организацията и управлението в областта на 

рекреацията, балнеологията, СПА и уелнес услугите, медицинския и 

здравен туризъм. Пристъпвайки към изучаването на услугите в областта 

на рекреацията като теория и практическа дейност, младите 

специалисти трябва да се запознаят първо с тяхната същност, принципи, 

функции, основни понятия и дейности.  

Учебникът е предназначен за обучение на студенти в бакалавърската 

образователна степен по здравен мениджмънт. Съдържанието му 

обхваща 8 теми от основния курс по дисциплината рекреативен 

мениджмънт, която е включена като свободно избираема дисциплина. 

Има въпроси и задачи за самостоятелна подготвка, основна и 

допълнителна литература, необходими за придобиване на пълни и 
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задълбочени знания по рекреативен мениджмънт и новите тенденции в 

областта на здравния и медицински туризъм, СПА и уелнес.  

 

НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ 

 

1. Петрова Г., Костадинова Т., Ненова Г., Предимства и недостатъци на 

интегрираните грижи при пациенти с артроза - международни 

практики, Варненски медицински форум, т. 3, 2014, приложение 2; 

253-257 

 

Съвременният начин на живот и съпътстващите рискови фактори като 

тютюнопушене, обездвижване, затлъстяване и неправилно хранене водят 

до увеличаване на дегенеративните ставни заболявания, едно от които е 

остеоартрозата. Това води до необходимост от различни  модели за 

решаване на тези проблеми на индивидуално и национално ниво. Един от 

успешните модели, които са известни в европейски и световен мащаб са 

интегрираните грижи. Представени са предимствата и недостатъците 

на интегрираните грижи за решаване на проблемите на пациентите с 

артроза и повишаване на тяхното качество на живот. Ключови думи: 

остеоартроза, интегрирани грижи, хронични заболявания, 

рехабилитация, мултидисциплинарен екип. 

 

2. Petrova G., T.Kostadinova, L. Burgazlieva, Distribution policy 

characteristics of the wholesaler with drugs, Scripta Scientifica 

Pharmaceutica, vol. 1, 2015, pp. 72-76 

 

This article reviews the distribution policy characteristics of wholesaler with 

drugs (STING AD) as well as some of its advantages and risks. The distribution 

policy of STING AD is in compliance with the internationally recognised rules 

for Good Distribution Practice (GDP). GDP is transposed in the Bulgarian 

legal framework and the principles and requirements of GDP are governed by 

Decree № 39 of 13 September 2007. The compliance with international 

standards combined with swiftness and quality of distribution activities is a 

guarantee for providing affordable and safe medicinal products and achieving 

therapeutic results. Keywords: distribution policy, Good distribution practice, 

medicines, wholesale trade. 
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3. Petrova G., T.Kostadinova, St. Yordanova, Specifics of the distribution 

services and market position of Sopharma Trading AD, Scripta Scientifica 

Pharmaceutica, vol. 1, 2015, pp. 68-71 

 

The distribution solutions, which are part of the distribution and logistics policy 

of Sopharma Trading AD, play a key role for the overall success of the 

company. Distribution in itself is an important element that takes time to build 

and represents a strong corporate linking with multiple intermediaries. Creating 

effective distribution channels is so crucial that it can predetermine the outcome 

of competition between companies. In this article are presented the distribution 

services and solutions, as well as the market position of Sopharma Trading AD. 

Keywords: distribution policy, distribution solutions, trade, medicines 

 

4. Yordanova S., G. Petrova, J.Kolev, T. Kostadinova, Market analysis of 

medicinal products for treatment of benign prostatic hyperplasia (BPH), 

Scripta Scientifica Pharmaceutica, vol. 1, 2015, pp. 64-67 

 

The aim of this article is to analyse the market of prescription medications for 

benign prostatic hyperplasia (BPH). The research is based mainly on IMS 

Health data on prescription medicines for BPH. Factors influencing the market 

of BPH-related medicines are prices, changes in the attitudes of doctors and the 

process of reimbursement. The market of products for treatment of BPH in 

Bulgaria has registered a steady growth for the past two years. Almost all 

participants in the market show development in number of sold packages/ 

boxes. Keywords: analysis, market, treatment, products, benign prostatic 

hyperplasia. 

 

5. Баева Е., Г. Петрова, Т. Костадинова, Нагласи и готовност за 

провеждане на промяна в МБАЛ „Добрич“ АД, Варненски 

медицински форум, т. 4, 2015, брой 1 

 

В статията са анализирани необходимостта от промяна,приоритетите, 

силните и слабите страни, възможностите и заплахите за лечебното 

заведение според работещите в него. Обобщава се изводът, че 

служителите на „МБАЛ Добрич” АД приемат необходимостта от 
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промени на сегашния модел на управление на ЛЗ в многовисока степен. 

Сред причините за оказване на съпротива срещу промяната в най-силна 

степен се очертават липсата на информация и недостатъчно обучение, 

следвани от липса на средства и недостатъчна професионална 

подготовка. Ключови думи: промяна, силни и слаби страни, приоритети, 

лечебно заведение, съпротива. 

 

6. Петрова Г., Д.Загорчев, Т. Костадинова, Възможности за развитие на 

маркетинговия мениджмънт в ДКЦ “Св. Иван Рилски” Варна, 

Варненски медицински форум, т. 4, брой 1, 2015 

 

Публикацията има за цел да представи проучване относно 

удовлетвореността на пациентите и лекарите специалисти в 

диагностично консултативен център (ДКЦ) “Св. Иван Рилски” -Варна и 

възможностите за развитие на маркетинговия мениджмънт в ДКЦ „Св. 

Иван Рилски“- Варна. Информацията е събрана чрез провеждане на 

анкетни проучвания сред пациенти и работещи в лечебното заведение 

(ЛЗ). Преобладава мнението за удовлетвореност и сред двете групи 

респонденти. Развитието на маркетинговия мениджмънт в ДКЦ “Св. 

Иван Рилски” ЕООД, Варна, е свързано с разработване на маркетингова 

стратегия за предлагане на нови продукти, чиито пазарни позиции 

бележат висок пазарен ръст и възможности за реинвестиране на 

финансови средства към тях. Ключови думи: маркетинг, мениджмънт, 

удовлетвореност, пациенти, медицински специалисти. 

 

7.  Петрова Г., Т.Костадинова, Характеристика на услугите в СПА и 

Уелнес центровете на дестинация Варна, Варненски медицински 

форум, т. 4, 2015, брой 1 

 

В статията са представени някои предимства, недостатъци и 

възможности за развитие на услугите в СПА и уелнес центровете във 

Варна. Изведени са основните фактори за развитие на СПА и уелнес 

услугите във Варна. Класификацията на различните видове центрове е 

направена на база основните методи за терапия, възстановяване и 

разкрасяване, използвани в тях. Резултатите от проведено 

полуструктурирано интервю сред управителите на единадесет СПА 
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центъра на дестинация Варна сочат, че потребителите на услугите са 

предимно във възрастовата група 40-65 г. с лек превес на жените. 

Голямото разнообразие от методи за терапия, възстановяване и 

разкрасяване в СПА и уелнес центровете в съчетание с минералните води 

и благоприятните биоклиматични особености ще позволи на Варна да се 

утвърди като дестинация за СПА, уелнес и рекреативен туризъм. 

Ключови думи: СПА, уелнес, услуги, здравен туризъм 

 

8.  Petrova G., T. Kostadinova, F.Petrova, E. Georgieva,  Application of the 

principles of integrated care in Department of Endocrinology and 

metabolism diseases at the Hospital “St. Marina” Varna,  Scripta 

Scientifica Salutis Pubicae, vol. 1, 2015 

 

The article present the results from a research on the principles of integrated 

care applied for patients with diabetes at the Department of Endocrinology and 

Metabolism Diseases at University Hospital for Active Treatment “St. Marina” 

Varna. An important point in the treatment of diabetes is customer orientation. 

The increased life expectancy, the aging population and the cost of treatment of 

patients with diabetes, both globally and in Bulgaria, prompted the need for the 

development of integrated care. Integrated care focuses on ensuring continuous 

care for patients with diabetes by multidisciplinary teams. Keywords: integrated 

care, type 2 diabetes, multidisciplinary team, endocrinology. 

 

9.  Yordanova S., G. Petrova, T. Kostadinova, J.Kolev,  Medical doctors’ 

attitudes towards prescribing drug treatment for benign prostatic 

hyperplasia, Scripta Scientifica Salutis Pubicae, vol. 1, 2015  

 

Benign prostatic hyperplasia is a disease that mainly affects men aged over 50 

years. In Europe, cases of moderate and severe symptoms vary between 14 and 

30%. The therapy of BPH includes various methods and is intended to bring 

about an improvement in symptoms (irritative or obstructive), urodynamic 

function and quality of life. The objective of this article is to present a survey 

into the attitudes of a group of urologists, providing care in outpatient and 

inpatient settings, towards therapeutic approaches in the treatment of benign 

prostatic hyperplasia (BPH) and the level of familiarity and preference for 

original Tamsulosin 0.4 mg. Keywords: attitudes, doctors, treatment, BPH 
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10.  Тонева Л., Г. Петрова, Т.Костадинова,  Възможности за развитие на 

интегрирани грижи в Община Разград, Здравна икономика и 

мениджмънт, бр. 3 (53), 2014 

 

Публикацията има за цел да представи проучване относно 

възможностите за разработване и прилагане на интегрирани гржи в 

община Разград. Информацията е събрана чрез провеждане на анкетно 

проучване сред 100 респонденти - лекари, специалисти по здравни грижи и 

социални работници. Развитието на интегрирани грижи в 

разглежданата община е свързано с промяна в:  стратегията за развитие 

на здравеопазването в нашата страна;  политиката на здравното и 

социалното министерства; националния рамков договор;  стратегията 

за общинско развитие. Ключови думи: интегрирани грижи, лекари, 

специалисти по здравни грижи, социални работници, община Разград. 

 

11.  Мавродинова С., Т. Костадинова, Г.Петрова, Фактори, оказващи 

влияние върху избора на опаковка при покупка на лекарства в 

таблетна форма, без лекарско предписание, Здравна икономика и 

мениджмънт, бр. 4 (54), 2014 

 

В статията са представени резултатите от проучване относно 

факторите, оказващи влияние при избора на опаковка за покупка на 

лекарства в таблетна форма, тип ОТС. Информацията е събрана чрез 

провеждане на анкетно проучване сред 80 респондента на възраст от 16 

до 60 години.  От тях 50 жени и 30 мъже, потребители на лекарства в 

таблетна форма, без лекарско предписание. От общия брой на 

изследваните относителният дял на жените е 62,5%, а на мъжете – 

37,5%.  в аптеките в гр.Варна. Най-важните фактори за избор на 

лекарствен продукт са неговият вид, цената и формата на опаковката. 

Ключови думи: опаковки, лекарства, фактори, избор, покупки 

 

 

 

 



 
Резюмета на научните трудове на гл.ас. Галина Руменова Петрова, ди 

 
10 

 

12. Мавродинова С., Т.Костадинова, Г.Петрова, Влияние на опаковките 

на лекарствата върху тяхното потребление, Здравна икономика и 

мениджмънт, бр. 4 (54), 2014 

 

Адекватното опаковане на лекарствените продукти има важно значение 

и за производителите и за потребителите. В публикацията са разгледани  

основните функции на опаковките на лекарствата и изискванията към 

опаковките на лекарствата в България. Представени са и някои примери 

за добри практики в опаковането на лекарства от Европа и света. 

Опаковането на лекарства най-често се свързва с предотвратяване на 

евентуални фалшификации и защита на фармацевтичните продукти. 

Основната цел е да се направи анализ на опаковките на лекарствата и 

тяхното влияние върху потреблението им. Ключови думи: опаковки, 

лекарства, функции, иновации, добри практики.  

 

13.  Петрова Г., Т.Костадинова, Л. Тонева,   Потребности от интегрирани 

грижи на пациентите с хронични заболявания в Община Разград, 

Социална медицина, бр.1, 2015, 11-13 

 

В статията са представени резултатите от проучване относно 

потребностите от интегрирани грижи на пациентите с хронични 

заболявания в община Разград. Информацията е събрана чрез анкетно 

проучване сред 100 пациенти с хронични заболявания на територията на 

община Разград. При пациентите без усложнения грижите, които се 

предлагат в пакета на здравната каса, в голяма степен са 

удовлетворителни. Пациентите с усложнения и влошено състояние имат 

потребност от грижи в дома и в общността. Ролята на 

общопрактикуващият  лекар при предоставяне на интегрирани грижи се 

очертава като ключова. Ключови думи: интегрирани грижи, пациент, 

нужди, община Разград. 
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14. Костадинова Т., Г. Петрова, Д. Панайотова, Добри практики за 

интегрирани грижи в областта на кардиологията и 

кардиохирургията, Социална медицина, бр.1, 2015, 13-15 

 

В статията са представени най-популярните практики за прилагане на 

интегрирани грижи в областта на кардиологията. За оптималното 

повлияване на сърдечносъдовите заболявания е необходимо да се създадат 

и функционират нови организационни структури, обединяващи различни 

аспекти на заболяването. Въвеждането на интегрирани, поставящи на 

централно място пациента, непрекъснати (континиум) грижи, спомага 

за подобряване на съдовото здраве, намаляване на случаите на съдови 

заболявания и редуциране на последствията от тях. Ключови думи: добри 

практики, интегрирани грижи, кардиология, кардиохирургия.   

 

15.  Марковска В., Г. Петрова, Т. Костадинова, Удовлетвореност на 

чуждестранните туристи от услугата „Здравен туризъм“ в регион 

Варна, Социална медицина, бр.1, 2015, 16-19 

 

Непрекъснатото нарастване на броя на хората в напреднала възраст е 

свързано с увеличено търсене на достъпни здравни грижи и услуги в 

световен мащаб. Рисковите фактори, водещи до нарастването на 

социално-значимите заболявания, засягат все повече хора и в по-ранна 

възраст. При решаване на тези проблеми се включва и туризмът чрез 

предлагане на разнообразни услуги, насочени към физическото, 

психическото и духовно здраве на човека с превантивна цел, за активен 

отдих и релаксация, за профилактика и възстановяване след боледуване, 

за лечение или рехабилитация. Предпоставка за целогодишен туризъм в 

регион Варна са съществуващите море и плажове, луксозни хотелски 

комплекси и висококачествени медицински услуги при добри климатични 

условия. Въпреки това, само около 1% от туристите през 2013 г. са 

пристигнали тук с цел лечение, като основните потребители са от 

Великобритания, Германия, Русия, Румъния, Украйна и Финландия. 

Развитието на здравния и медицински туризъм във Варна произтича 

непосредствено от необходимостта да се осигурява ново качество на 

здравните услуги, в условията на съвременните динамично развиващи се 

глобални процеси. То следва да е в отговор на нарастващите изисквания 
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на пациентите, в контекста на конкурентно и вече – европейско здравно 

пространство. Целта на статията е да представи резултати от 

проведено изследване на нагласите за ползване на здравни услуги за 

възстановяване и рехабилитация и удовлетвореността на 

чуждестранните туристи от здравен туризъм в регион Варна. Ключови 

думи:  здравен туризъм, удовлетвореност, чуждестранни туристи. 

 

16.  Петрова Г., М. Милков, Т. Костадинова, А. Докова, Интегрирани 

грижи – теоретични постановки и възможности за прилагането им 

при лечение на сънната апнея, International Bulletin of 

Otorhinolaryngology, бр.1, 2015, Варна, Стено 

 

Сънната апнея е широко разпространена сред населението патология. 

Съществено понижава продължителността на живот и нарушава 

неговото качество. Тя може да бъде рисков фактор за развитието на 

други хронични заболявания или състояния. Навременното 

диагностициране и лечението на сънната апнея е свързано с 

предоставянето на мултидисциплинарни грижи от различни медицински 

специалисти. Публикацията разглежда участниците в 

мултидисциплинарните екипи, възможностите за прилагане на 

интегрираните грижи при заболяването сънна апнея и възможните ползи 

от тях. Ключови думи: интегрирани грижи, сънна апнея, хронични 

заболявания.  

 

17. Georgieva Е, G. Petrova, T. Kostadinova, Consumer’s satisfaction of 

medical laboratory services in outpatient care in Municipality Varna, 

Journal of IMAB - Annual Proceeding (Scientific Papers) 2015, vol. 21, 

issue 3 

 

The purpose of the medical laboratory service is to satisfy the needs of the 

patient and the community, which determines the social aspect of healthcare. 

Achieving real quality in the health system aims to provide and maintain a good 

level of health, functional capacity and patient satisfaction. Medical diagnostic 

tests have a key role in monitoring the pathological process, which is a set of 

measures and activities for prevention of the emergence, development and 
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spread of diseases in people. Key words: satisfaction, patient, General 

practitioners, medical diagnostic services. 

 

18.  Petrova G, T. Kostadinova, Georgieva Е, Possible benefits for the Health 

System of the implementation of Integrated Care, Journal of IMAB - 

Annual Proceeding (Scientific Papers) 2015, vol. 21, issue 3 

 

Global processes and the development of macro factors in health over the last 

10 years have increasingly greater pressure on changing health systems towards 

integration and the provision of integrated health and social services. Improving 

coordination and communication structures in health systems is crucial to 

improve the effectiveness and benefits in the process of introduction of 

integrated care. As an essential element of the reform of health systems 

internationally “integrated care” seeks to overcome the traditional division 

between health and social care. Due to the shift of care from inpatient to 

outpatient treatment, integrated care is becoming more valuable as a way to 

meet the care needs in the community. The aim is to present the benefits of 

integrated care as a conception in research and practical plan.  Key words: 

Integrated care; Challenge; Services;Health system.  

 

19.  Georgieva E., G.Petrova, T. Kostadinova, S. Pavlova,  Current trends in 

the practice of laboratory medicine, Journal of IMAB - Annual 

Proceeding (Scientific Papers) 2015, vol. 21, issue 3 

 

The paper present the perspectives and the possible benefits of the POCT tests, 

conducted outside of the clinical laboratories. Laboratory tests are objective in 

their character, which is one of the main reasons for the constant increase in the 

number of laboratory tests. The fast development of the technology in clinical 

laboratories, leads to the constant introduction of new markers, as well as the 

methods and equipment for the establishment of their values. Moving the 

laboratory diagnostics closer to the patient’s location (point of care testing) is a 

new tendency in the policy of health care. The tendency may be applied and is 

expanding, because of the fast development of  biotechnologies. In a worldwide 

scale, POCT is essential for the public health care. Key words: laboratory 

diagnostic, laboratory service, point of care test.  
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20. Petrova G, G. Nenova, K. Mihov, Sv. Dobrilov, T. Kostadinova, Role of 

multidisciplinary teams for integrated care in the surgical treatment of 

osteoarthritis Journal of IMAB - Annual Proceeding (Scientific Papers) 

2015, vol. 21, issue 3 

 

The aim of the following article is to present the role of multidisciplinary team 

in the implementation of integrated care for patients scheduled for surgical 

treatment of osteoarthritis. It can include different professionals from health 

care and social sectors depending on patients‘ needs. Integrated provision of 

care is connected to a system evaluation of every aspect of the health status of 

the patient by different health care professionals and team planning of the 

procedures needed for the patient. Care provided by multidisciplinary team help 

for the improvement of activity after surgical intervention, functional abilities, 

psychological and social health. Key words multidisciplinary team, 

osteoarthritis, treatment, integrated care.  

 

21.  Georgieva E, G. Petrova, Т. Kostadinova, Attitudes and willingness to 

use medical - laboratory services in Municipality Varna,  

Международный научный журнал Общество Науки и Творчества, 

Выпуск №5 (2015), 79-86, Казань 

 

The market for laboratory services is carried out in a dynamic environment with 

the impact of economic regulation, political conditions, social influence, new 

technologies and equipment. In such a rapidly evolving environment, 

professionals must promote and sell their medical service. Laboratories 

providing medical laboratory services, know that the product is an object that 

can be demonstrated, and the service is the application of human or mechanical 

effort, aiming to provide intangible benefits to the users of laboratory services. 

The volume of available laboratory services is significant, as their demand is 

heterogeneous. This basic package of primary health care is limited and 

requires patient choice in the means of financing the laboratory tests (paid and 

NHIF). Key words labor ator y ser vices, pr imar y health care, limit. 
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22. Petrova G.,  Т. Kostadinova,  N. Teneva, E. Georgieva, Opportunities for 

the development of Integrated care in Bulgaria, Международный 

научный журнал Общество Науки и Творчества, Выпуск №5 (2015), 

336-343, Казань 

 

The fragmented communications and coor dination between the primary health 

centers and the specialized outpatient health centers lead to difficulties in the 

diagnostic activities and deprivation of medical aid. The above mentioned 

creates a variety of mistakes and duplication of some of the medical services 

throughout the patients` treatment. Integrated care is a possible approach 

aimed at the optimization of the processes, effective use of the resources, 

utilization and efficiency enhancement as well as quality improvement of the 

provided care and customers’ satisfaction (especially chronically ill patients 

with complex needs). In order to assess the level of knowledge about integrated 

care in Bulgaria and the attitude of medical professionals to its implementation, 

an anonymous survey among a group of respondents was carried out: medical 

doctors and other professionals. Key words: Integr ated car e; pr ior ity; 

efficiency; development; health care, reform. 

 

23.  Milev M, G. Petrova, E. Georgieva, T. Kostadinova, D. Angelova, 

Application of integrated marketing communications in the dental 

laboratory practice – overview, Electronic International Interdisciplinary 

Conference - EIIC, 10.08.2015 – 14.08.2015, Volume 4, Issue 1  

 

The specific product offered by the dental laboratories required them to be 

closer to their customers and to continue firm on the market of health services. 

The scope of activity of those organizations has narrow specialization and 

competitiveness especially in the application of modern technologies in the 

fabrication of dental designs. The organizations increasingly rely on the 

application of integrated marketing communications in the communication with 

their customers. Advertizing, promotions, direct marketing, public relations and 

verbal recommendation are used to different extents in compliance with the 

specific product, situation and consumers.  These circumstances impose to study 

and analyze the importance of the integrated marketing communications for the 

dental laboratories. Key words – integrated marketing communications, dental 

laboratory, dental medicine, consumer.  
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24.  Georgieva E, G. Petrova, S. Borisova, M. Boncheva, T. Kostadinova, M. 

Milev, Level of prior preparation and instructions of the patient about a 

forthcoming medical laboratory examination, Electronic International 

Interdisciplinary Conference -  EIIC, 10.08.2015 – 14.08.2015, Volume 4, 

Issue 1  

 

 The analysis of laboratory parameters has informative importance about the 

disease process and it is specific for many diseases. There is a vast diversity of 

laboratory examinations, devices and methods which imposes that the patient 

shall be informed in advance about the required conditions to follow before the 

laboratory examination. The laboratory data can be decisive for establishment 

of diagnosis and treatment. This imposes good preparation and awareness of the 

patient about a forthcoming laboratory examination with the purpose of 

correctness and fidelity of the results. For that purpose, the article studies and 

analyzes the level of prior preparation and instructions of the patients during a 

medical laboratory examination in the district of Varna.  Keywords: prior 

preparation, instruction, patient, medical laboratory examination.  

 

25.  Angelova D, G. Petrova, S. Angelova, T. Kostadinova, Impact of the 

organisation strategy on project management, Electronic International 

Interdisciplinary Conference - EIIC, 10.08.2015 – 14.08.2015, Volume 4, 

Issue 1 

 

 Today, the ability for successful definition and management of projects has 

become essential for the different types of organisations. The project is a tool for 

achieving certain objectives of the organisation set out in its strategy. The 

sustainable development of the organisation through projects in the context of 

change is related to focusing on the business perspective for obtaining better 

results. The application of a number of strategic instruments as a strategic 

approach for project selection, the strategic planning and the project evaluation 

can guarantee the successful development and implementation of the projects.  

These circumstances necessitate examination and analysis of the link between 

the management of the project portfolio and the organisation’s business 

strategy. Keywords: strategy, organisation, portfolio, project management. 

 


