
 

Становище 

от доц. д-р Невяна Фесчиева д.м., 

 

за дисертационния труд на д-р Наталия Василевна Ушева  

на тема „Успешно кърмене и захранване на децата –  

съвременни тенденции, проблеми и възможности за решаването им” за 

придобиване на ОНС „доктор” 

 

Със Заповед № Р-109-290/24.10.2013 г. на Ректора на Медицински 

университет „Проф. д-р П. Стоянов” – Варна на основание на  Протокол № 

77/18.10.2013 г. на Факултетния съвет на Факултет по обществено 

здравеопазване съм определена за член на научното жури по  процедура за 

придобиване на образователна и научна степен „доктор” на д-р Наталия 

Василевна Ушева, докторант на самостоятелна подготовка към 

Медицински Университет „Проф. Д-р П. Стоянов“ – Варна, Факултет 

„Обществено Здравеопазване“, Катедра „Социална Медицина и 

организация на здравеопазването“, по област на висше образование: 

7.Здравеопазване и спорт, професионално направление: 7.1. – Медицина и 

научната специалност „Социална медицина и организация на 

здравеопазването и фармацията“. По решение на Председателя на 

научното жури съм определена да представя становище за труда. 

Кратки данни за кариерно развитие на докторантката. 

Дипломиран лекар през 2000 г. във Медицински университет –Варна, д-р 

Ушева постъпва като редовен докторант към Катедрата по социална 

медицина и организация на здравеопазването в МУ- Варна, но от 2003 г. е 

избрана за редовен асистент,през 2005 г. е повишена в старши, а от  2011 г.  

е главен асистент в същата катедра.  През 2012 г. д-р Наталия Ушева е 

зачислена в докторантура на самостоятелна подготовка за придобиване на 



образователна и научна степен ‚Доктор“ с тема на дисертационния труд 

„Успешно кърмене и захранване на децата – съвременни тенденции, 

проблеми и възможности за решаването им” с научен ръководител проф.  

Стоянка Попова, д.м. 

Д-р Ушева има призната специалност по социална медицина и 

здравен мениджмънт от 2004 г. а от 2010 г. е доброволен консултант по 

кърмене към Националната асоциация „Подкрепа за кърмене”.  

Има редица специализации и курсове: „Статистически методи за 

обработка на данни със софтуерен продукт „Статистика”- курс към БАН - 

София; “Кърмене и здравословно хранене на бременни жени” - СДО курс 

за обучители към НЦОЗА с подкрепата на СЗО''; „Програми за обучение и 

проучвания в областта на общественото здравеопазване” - летен семинар в 

Будва (Черна гора) по линия на Форума по обществено здраве за 

Югоизточна Европа; “Методи за проблемно-базирано обучение” - курс в 

МУ-Варна под ръководството на проф. Веблер от Университета Билефелд, 

Германия и др.  

Д-р Ушева е участвала в 5 научно- изследователски проекти, между 

които един по 7-ма Рамкова програма към ЕК, свързан с превенция на 

затлъстяването в ранна детска възраст: „ToyBox - Multi ToyBox - 

Multifactorial evidence based approach using behavioural models in 

understanding and promoting fun, healthy food, play and policy for the 

prevention of obesity in early childhood. “ Три от проектите  са свързани с  

развитие на обучителни програми в областта на общественото 

здравеопазване и един- с предмета на дисертацията- „Зелена светлина на 

кърменето”. 

Оценка на дисертационния труд 

Актуалността на дисертационния труд се базира от една страна на 

голямото значение  на кърменето за намаляване на риска от заразни и 

други остри заболявания и за обезпечаване на правилен растеж и развитие 
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на децата. От друга страна, налице са неоспорими доказателства за  

изключителната роля на кърменето в превенцията на хронични 

заболявания в по-късна възраст, факт, който намери отражение в 

Политическата декларация на ООН за превенцията и контрола на 

хроничните неинфекциозни заболявания от 19.09.2011г. Документът  

„Индикатори за оценка на практиките на хранене при кърмачетатата и 

малките деца” (СЗО,2008г.) вече е признат инструмент за проследяване на 

прогреса в подобряване на храненето и здравето на децата в първите 2 

години от живота, но в България индикаторите  все още не са популярни, 

както сред професионалисти, така и след управленци. Слабото им 

познаване и неприлагане  у нас, наред с  липсата на сериозни проучвания в 

това поле на    общественото здраве, правят темата на дисертационния труд 

още по-актуална от научна, практическа и управленска гледна точка.  

Актуалността и иновативността на темата ме подтикна да се запозная 

с цялата разработката, което ми даде възможност да оценя не само 

замисъла, но и конкретната реализация.  

Специално искам да отбележа литературния обзор, който 

представлява стойностно самостоятелно изследване. Направен е преглед, 

исторически и съвременен, на практиките за  кърмене и захранване на 

децата в ранна възраст в различни страни, на форми за подкрепата от 

страна на държавата и обществото. Представени и дискутирани са 

съвременните препоръки за хранене на кърмачетата, с акцент върху тези на 

СЗО и УНИЦЕФ. За първи път е направено адаптирано на български език 

изясняване на понятийния апарат, съдържащ се в индикаторите. Лично 

дело на докторантката е анализът , на чиято основа са изведени фактори от 

страна на майката, на външната среда и на детето, възпрепятстващи и 

улесняващи успешното кърмене. Гореказаното не изчерпва достойнствата 

на литературния обзор, но достатъчно подкрепя  предложението ми да 
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бъде представен на професионалната ( и не само) общностност, било в 

самостоятелно издание, било като част от по-голям труд. 

Целта на дисертационния труд е предпоставена от анализа на 

ситуацията в света и у нас: да се проучат и оценят практиките за кърмене и 

захранване според критериите на СЗО и да се разкрият факторите, които 

влияят върху тези практики. За реализиране на целта  са планирани две  

проучвания :„Кърмене във Варненска област” и „ОПЛ и кърмене”. 

Методологията на всяко едно от тях е прецизна и представена по 

всички правила на добрата изследователска практика. Чрез „Кърмене във 

Варненска област” върху извадка от 1287 майки на деца на възраст от 0 до 

36 мес. са проучени знанията за ползите от кърменето, нагласите и 

подготовката за кърмене, честотата и продължителността на кърменето и 

практиките за захранване. Дизайнът на проучването позволява изчисляване 

на повъзрастовите индикатори  за оценка на практиките на кърмене и 

захранване на децата, което се прави за първи път у нас.   

Второто проучване „ОПЛ и кърмене” обхващащо 650 ОПЛ от 5 

области на Източна България, оценява познанията им и даваните от тях 

препоръки за естествено хранене и захранване. Специално внимание е 

отделено на източници за актуализиране на познанията на ОПЛ по 

проблема и на отношението им към здравно – промотивните дейности в 

ранна детска възраст.  

И за двете проучвания докторантката е разработила адекватен 

инструментариум (две анкетни карти), който може да бъде еталон при 

провеждане на подобни проучвания. Приложените адекватни на 

поставените задачи  статистически методи са гаранция за достоверността 

на получените резултати. 

Резултатите от двете проучвания се отличават с изключително 

богатство, изложени са по подходящ начин, онагледени. На тяхна основа 

са представени аргументирани изводи. 
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Изводът, че храненето на децата в България през първите години от 

живота не отговаря на съвременните изисквания и международни 

препоръки и практики е детайлизиран: индикаторите за оценка на 

кърменето са под оптималните, особено в групите с по-ниско 

образователно ниво и сред малцинствените групи.  Установеното 

противоречие между убедеността на майките за ползите от кърменето и 

действителните практики на кърмене  е последвано от извеждане на 

факторите, които го пораждат: недостатъчно актуални познания и 

препоръки от страна на ОПЛ по отношение на кърменето, подценяване на 

здравно-промотивните дейности, недостатъчна подготовка на болничните 

здравни кадри за подкрепа  желанието на майките за кърмене, фактори от 

страна на организацията на детското здравеопазване. Обоснован е 

диференциран подход към майките от проблемни групи. 

На базата на резултатите, които обхващат широка област на 

политики, научни изследвания, обучение и нормативно-организационна 

регламентация, са формулирани  конкретни препоръки  до съответните 

институции, чието изпълнение би допринесло за подобряване на 

практиката на успешно кърмене и захранване на децата в България. 

Приноси на дисертационния труд. Те се в две насоки: 

1. С теоретико-методологично значение. Направеният анализ 

на съвременните теоретични постановки, препоръки и практики за 

кърмене,  наред с адаптацията на български език на международните 

критерии за оценка на храненето на малките деца имат познавателен 

характер. Мащабното проучване върху практиките за кърмене, съгласно 

най-актуалните критерии на СЗО, първо по рода си, предоставя нови за 

науката знания относно неравенства в храненето и здравните грижи за 

децата, връзката между характеристиките на майките и нагласи и практики  

за кърмене и захранване, дефицитите в съвременни познания на ОПЛ за 

кърмене и захранване. 
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Приноси с методологичен характер са разработеният модел за 

успешно кърмене и инструментариумът  на двете проучвания. 

2. С практико-приложно значение. Установените нива  на 

индикаторите за кърмене са изходна база за провеждане на систематичен 

мониторинг, анализ и подобряване  на практиките на кърмене и захранване 

на децата. Препоръките  до институциите са основани на резултати с 

приложно значение:регламентиране на статута на консултантите по 

кърмене, въвеждане на стандартите на СЗО от 2009 г., в т.ч. възприемане 

на растежните криви  за оценка на растежа на децата в общата и 

педиатричната практика и др., 

Във връзка с дисертационния труд са публикувани  три 

пълнотекстови статии и изнесени три доклада на  авторитетни научни 

форуми, от които  един в чужбина и два у нас с международно участие.  

Лични впечатления 

Познавам д-р Ушева от началото на професионалния ѝ път и съм 

свидетел на нейното израстване и утвърждаване като специалист и 

авторитетен, търсен консултант по постановка на научни изследвания в 

различни области на  медицината. Стремежът ѝ към професионално 

самоусъвършенстване се съчетава с изключителна работоспособност, 

отговорност, всеотдайност към работата, научна добросъвестност, бързо 

овладяване на нови знания и умения. Тя притежава висока квалификация и 

опит във всички етапи на научните изследвания, но особено съм 

впечатлена от работата й по приложение на нестандартни статистически 

методи. Уменията ѝ на полеви изследовател, отличаващи се с 

професионална компетентност, комуникативни и организаторски 

способности я правят желан и успешен  партньор в няколко 

изследователски проекта. 
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Заключение 

Дисертационният труд на д-р Наталия Ушева на тема „Успешно 

кърмене и захранване на децата – съвременни тенденции, проблеми и 

възможности за решаването им“ е на изключително актуална тема, 

методически отлично поставен, мащабен, оригинален, реализиран с 

голямото лично участие на докторантката. Резултатите от него имат голям 

потенциал за бъдещи научни изследвания и за важни практически решения 

в областта на обществено-здравната политика и практика. Той не само 

покрива, но и надхвърля изискванията за ОНС „доктор”. В случая е важно, 

че трудът напълно отговаря на изискванията на Правилника за развитие на 

академичния персонал в Медицински университет-Варна. 

Това е основание за моето  положително становище и предлагам на 

уважаемите членове на Научното жури да гласуват също положително за 

присъждане на образователна и научна степен „доктор” на д-р Наталия 

Василевна Ушева. 

 

12.11.2013 г.    Дал становището:  

гр. Варна     . доц. д-р Невяна Фесчиева, дм 
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