
 

 

СТАНОВИЩЕ 

от доц. д-р Ружа Златанова Панчева-Димитрова, д.м. 

вътрешен член на Научно жури назначено със Заповед на Ректора на МУ-Варна  

Р-109-128/18.04.2017г. 

 

Относно: Защита на дисертационен труд на д-р Росица Чамова по процедура за 

придобиване на образователната и научната степен „Доктор“ на тема: „Кърмене и 

инфекции на пикочните пътища при деца до 3 години във Варна“ в област на 

висшето образование „7. Здравеопазване и спорт“, професионално направление „7.1. 

Медицина“, научна специалност Хигиена (обща, комунална, радиационна, на детско-

юношеската възраст, трудова медицина, хранене и диететика)  

 

Кратки данни за кариерното развитие на кандидата 

 Ас. д-р Росица Чамова е родена в гр. Ямбол през 1972 г., завършила „Медицина“ 

във Висш медицински институт – гр. Пловдив през 1996 година. В периода 1996-2013 

година работи последователно в Център за спешна медицинска помощ гр. Ямбол и 

Варна. От 2009 година е хонорован, а от 2013 година асистент на тудов договор в катедра 

„Хигиена“-МУ-Варна. През 2006г. придобива специалност „Спешна медицина“, а през 

2017 г. – „Хранене и диететика“. Д-р Чамова участва активно в преподаването в 

упражненията по дисциплините „Хигиена и екология“ –  за специалност Медицина (БЕО 

и АЕО); „Околна среда и здраве“ – Здравен мениджмънт; Медицинска сестра, Акушерка; 

„Хранене и здраве“ - Здравен мениджмънт.  

Членува в Българско дружество по хранене и диететика; Българско дружество по 

детска гастроентерология, хепатология и хранене, Българско научно дружество по 

обществено здраве. 

По представените изискуеми и задължителни документи се вижда, че цялата 

процедура по зачисляване, полагане на изпит за докторантски минимум, отчисляване и 

насочване към публична защита отговаря на законовите разпоредби и  правилника за 

РАС на МУ-Варна. Със заповед на Зам. ректора - проф. д-р Албена Керековска Р-109-

239/29.06.2016г. е зачислена като докторант на самостоятелна подготовка за 

придобиване на образователна и научната степен „Доктор“ на тема: „Кърмене и 

инфекции на пикочните пътища при деца до 3 години във Варна“ в област на 



висшето образование „7. Здравеопазване и спорт“, професионално направление „7.1. 

Медицина“, научна специалност Хигиена (обща, комунална, радиационна, на детско-

юношеската възраст, трудова медицина, хранене и диететика) в катедра „Хигиена и 

епидемиология“, Факулет по обществено здравеопазване на Медицински университет- 

Варна. На основание чл. 26, ал.3 и чл.30, ал.3 от ППЗРАСРБ, чл. 44, ал.2 от ПРАС на МУ-

Варна, д-р Росица Чамова е отчислена с право на защита със заповед Р-109-

128/18.04.2017г. на Ректора на МУ-Варна.  

Характеристика и оценка на дисертационния труд. 

Описателна характеристика: Представеният дисертационен труд е в обем от 135 

страници, включващ 15 таблици, 10 фигури и 1 приложение. Структурните раздели на 

дисертацията са добре балансирани и са в следната последователност: литратурен обзор 

42 стр., методика и организация на изследването с цел, задачи и дизайн на проучването 

3 страници, методи 3 стр., резултати и обсъждане на проучването 54 стр., изводи 1 стр. 

Библиографският списък включва общо 213 заглавия, от които 32 са на кирилица и  181 

на латиница. 

Актуалност на темата: Инфекциите на пикочните пътища са сред най-широко 

разпространените заболявания в световен мащаб. Те са свързани със сериозни 

медицински и финансови последици. Профилактиката в детска възраст има за цел 

осигуряването на всички необходими условия за правилно развитие и растеж, което 

включва и предотвратяване на заболяванията и уврежданията на детския организъм. 

Съществуват редица научни доказателства за протективния ефект на кърмата срещу 

инфекциите в неонаталния и кърмаческия период. Безспорни са ползите от естественото 

хранене по отношение на острите отити и гастроентерити, както и по отношение 

инфекциите на респираторния тракт и кожата. Много малко на брой са проучванията в 

света за ефекта на кърменето върху честотата и тежестта на инфекциите на пикочните 

пътища в детска възраст. Дисертационният труд на д-р Чамова отговаря точно на този  

актуален въпрос.  

Оценка на литературния обзор: Теоретичната обосновка и проучване на 

наличните литературни източници по изследваната тема обхваща 30% от целия 

дисертационен труд и са добре структурирани в 11 раздела. В дълбочина за разгледани 

факторите допринасящи за високата честота на инфекциите на пикочните пътища и 

възможностите за тяхната профилактика, както и здравните ползи от кърменето. 

Сериозен принос на дисертационния труд е намирането и цитирането на данни за 

имуномодулиращия ефект на кърмата.  

Целта на дисертационния труд е добре формулирана: да се проучи ролята на 



кърменето за инфекциите на пикочните пътища при деца от 0 месеца до 3 годишна 

възраст. За постигането на тази цел са поставени 5 задачи, основна от които се явява 

проучване влиянието на кърменето върху клиничната изява и тежестта на протичане на 

инфекциите на пикочните пътища при деца до три годишна възраст във Варненска 

област. Детайлно е описан дизайнът на проучването и методологията. Подбирането 

на участниците от различни медицински центрове с доказана диагноза инфекция на 

пикочните пътища и контролна група съответстваща по пол и възраст подкрепят 

достоверността на направените изводи. Полевата работа на докторантката е отново плод 

на самостоятелната й активност. Получените данни са адекватно събрани, обработени, 

представени и описани. Основният извод е, че изключителното кърмене има протективен 

ефект по отношение на развитието на инфекции на пикочните пътища у кърмачета и деца 

в ранна детска възраст.  

Приносите на дисертационния труд на д-р Чамова са както с оригинален и научно-

приложен характер, така и с потвърдителен характер. Тя изучава тема, за която има малко 

информация и неясноти както в нашата страна, така и в чуждестранната научна 

литература. 

Авторефератът е изготвен според изискванията и напълно отразява 

дисертационния труд. Той отразява по същество структурата на методологията, 

резултатите и изводите на работата на докторантката. 

Д-р Чамова представя 3 пълнотекстови статии по темата на дисератционния труд.  

Лични впечатления от кандидатката: 

Познавам д-р Чамова като колега от времето на преподаването й в катедра 

„Хигиена“ и като нейн научен консултант. Показвала е етичност, прецизност и 

внимателно отношение към колеги и студенти, включвала се е в инициативи на 

катедрата. Вярвам, че заслужава да бъде подкрепена в своя път, както и че тя от своя 

страна  ще сподели опита и научните си познания със следващото поколение научни 

изследватели. 

 

Заключение: 

Представеният за защита дисертационен труд отговаря на изискванията на 

Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“-гр. Варна и се отличава с 

актуалност, приносите са с оригинален и потвърдителен характер.  

Давам своята положителна оценка за присъждане д-р Росия Чамова на 

образователната и научната степен „Доктор“ на тема: „Кърмене и инфекции на 

пикочните пътища при деца до 3 години във Варна“ в област на висшето образование 



„7. Здравеопазване и спорт“, професионално направление „7.1. Медицина“, научна 

специалност Хигиена (обща, комунална, радиационна, на детско-юношеската 

възраст, трудова медицина, хранене и диететика) 

гр. Варна      

28.04.2017 г.     /доц. д-р Ружа Панчева, д.м./ 


