
Р Е Ц Е Н З И Я 

 

от доц. д-р Невяна Фесчиева д.м., 

 

за дисертационния труд  

на тема: 

„Профилактика на гръбначните изкривявания  

при деца в предучилищна възраст“ 

  

за придобиване на ОНС „доктор”  

по област на висше образование: 7.Здравеопазване и спорт,  

професионално направление: 7.4. Обществено здраве  

и научна специалност „Управление на общественото здравеопазване” 

 

 

Със Заповед № Р-109-74/02.03.2017г. на Ректора на Медицински 

университет „Проф. д-р П Стоянов” – Варна, на основание на Заповед на Ректора 

№ Р-109-40/09.02 и на Протокол от заседание на Научното жури № 1/23.02 2017г. 

съм определена за член на Научно жури и да представя рецензия по процедура за 

придобиване на образователна и научна степен „доктор” на ас. Силвия Иванова 

Филкова, докторант на самостоятелна подготовка към Медицински Университет 

„Проф. Д-р П. Стоянов“ – Варна, Факултет „Обществено Здравеопазване“, 

Катедра „Здравни грижи“, по област на висше образование: 7. Здравеопазване и 

спорт, професионално направление: 7.4.Обществено здраве, научна специалност 

„Управление на общественото здраве“. Научен ръководител - доц. Наталия 

Ушева, дм. 

Кратки данни за кариерно развитие на докторантката.  

Силвия Филкова е родена на 09.05.1969 г. във Варна. Средното си 

образование завършва през 1987 г. в гр. Банкя. През 1992 г. завършва ПМИ 

„Йорданка Филаретова“ - София, специалност рехабилитатор. От 1995 г. до 2000г. 

се обучава в МУ-Варна в специалност „здравен мениджмънт“ и придобива  
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магистърска степен. През 2014 - 2016 г. завършва магистратура по рехабилитация, 

морелечение, уелнес и СПА във ФОЗ на МУ-Варна. Професионалния си път 

започва в Университетска педиатрична болница – гр.Банкя (1992-1994г.), следва 

работа като рехабилитатор в Автотранспортна поликлиника - София (1994-

1998г.). От 1999 г. до 2011 г. продължава да  работи по професията си, но вече във 

Варна в различни здравни центрове. На 07.02. 2012 г. след успешен конкурс е 

назначена за асистент в Медицински колеж на Медицинския университет - Варна. 

От приложените справки и сертификати личи, че Силвия Филкова, независимо от 

местоработата си е полагала усилия за професионалното си усъвършенстване, 

включвайки се в редица курсове за непрекъснатото обучение  

Оценка на дисертационния труд 

Описателна характеристика. Дисертационният труд съдържа 178 

страници и включва 58 таблици, 44 фигури и 2 приложения. . 

Дисертационният труд е разработен във Въведение, пет глави и списък на 

литературните източници в следния обем: първа глава Литературен обзор - 58 стр., 

втора глава Цел, задачи, хипотези и материали на изследването - 20 стр., трета 

глава Резултати и обсъждане - 51 стр., четвърта глава Програма за 

профилактикана постуралните патологии в детската възраст - 7 стр., пета глава 

Изводи и препоръки - 5 стр. 

Списъкът на използваните литературни източници съдържа 344 заглавия, 

от които 67 на кирилица и 277 на латиница 

Актуалност. Гръбначните  изкривяванията в училищната възраст са 

неотменим приоритет на обществено-здравната политика у нас от десетилетия. 

Техният брой, обаче, се увеличава във връзка с бързо утвърждаващия се заседнал 

начин на живота на деца и юноши. Затова насочването на вниманието за 

профилактика и ранна диагностика към децата от предучилищна възраст е 

необходим подход, който е очевидно важен, но не е системно прилаган. Да се 

започнат системни действия от колкото е възможно по-ранна възраст е 

перспективната линия на научни изследвания и регламентирана практика. 

Оценка на литературния обзор. Литературният обзор представя 

разпространението на гръбначните изкривявания (ГИ) в Европа и България; 
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разглежда основните понятия, дефиниращи морфологично-статичната 

характеристика на  гръбначния стълб - правилна/неправилна поза, неструктурни 

сколиози и структурни  деформации на гръбначния стълб. За най-често срещаните 

гръбначни деформации - неправилна поза и идиопатична сколиоза (ИС) са 

представени диагностични, консервативни лечебни и профилактични подходи 

при деца и юноши. В параграфа  за кинезитерапия е обърнато специално внимание 

на упражнения със спортен хамак, което е заявка за фокуса на бъдешо изследване.  

С много доброто представяне на профилактиката на ГИ, Силвия Филкова се 

представя като автор в областта на общественото здравеопазване. Подробно са 

разгледани скрининговите програми в различни страни с акцент върху 

организацията и управлението им. Проучването на организацията на 

профилактичната дейност при гръбначни деформации в България е с 

характера на самостоятелно изследване и се основава на малко известни 

източници. Оценявам много високо литературния обзор на първо място, защото 

дава задълбочена и ясна картина на проблема с ГИ при деца и юноши и е 

предпоставка, изходна точка за собствените изследвания. На второ място, 

приносен момент представляват обобщените данни за резултати в международни 

научни изследвания върху неправилни пози (с.12) и разпространение на ИС (с.19, 

21, 22, 26). Въз основа на проучванията си авторката е съставила информативни 

таблици, които заслужават да станат достояние както на изследователите, така и 

на всички заинтересувани от проблема.  

Оценка на методологията. 

Изводите от литературния обзор са допринесли за ясно формулиране на 

целта на собственото проучване: да се проучат мерките за профилактика на 

гръбначните изкривявания и да се оцени ефекта от прилагането на изправителна 

гимнастика за подобряване на позата при деца в предучилищна възраст. 

За постигане на целта са определени пет задачи: разработване на алгоритъм 

за оценка на позата и  физическата издържливост на деца в предучилищна възраст, 

проучване информираността на родителите за профилактика на неправината поза 

и ГИ. Централни задачи са: да се разработи кинезитерапевтична методика - 

упражнения със спортен хамак за подобряване на позата при деца; да се оценят и 



4 

 

сравнят методиките за изправителна гимнастика при деца и да се разработи 

информационна брошура за родители с препоръки относно двигателната 

активност на деца в предучилищна възраст.  

Методологията е разработена по всички правила на научните изследвания. 

Общо са изследвани 300 деца от две общински детски градини, разпределени в 

две експериментални групи (една с изправителна гимнастика по авторска 

методика: упражнения със спортен хамак - 100 деца и втора с изправителна 

гимнастика по стандартна методика - 100 деца) и една контролна група (с оценка 

на позата на децата в периода преди и след провеждане на изправителната 

гимнастика - 100 деца). Подробно са описани соматоскопични и фукционални  

методи за оценка на телодържанието. Представени са комплексите от 

изправителни упражнения  за различните групи деца, като тези със спортен хамак 

са онагледени с цветни снимки. Съобразно задачите и групите са адекватно 

приложени документален метод, социологически (с добре разработена анкетна 

карта, предварително тествана сред родители) и набор от статистически методи 

(дескриптивни, за проверка на хипотези). Методологията показва прецизно 

отношение на докторантката и на научния ръководител към изследователската 

работа и е гаранция за достоверност на получените резултати.  

Оценка на резултатите и приносите. 

Приложението на голям брой соматоскопични методи за оценка на позата 

и тестове за функционална  издържливост при три групи с начално, междинно и 

крайно оценяване са предопределили множество измервания и сравнения. Те са 

извършени прецизно, обработени статистически и представляват богат материал 

за всички, които се занимават с физическо развитие на децата от предучилищна 

възраст. 

При началните резултати от соматоскопията за оценка на позата е 

установено, че при 46,7% от изследваните деца е налице неправилна стойка, при 

32,30% - асиметрии в областта на раменния контур, при 24% - сколиотична стойка. 

Тези и други находки, обсъдени в контекста на резултатите на други автори, се 

оказват сходни или по-ниски, но от друга страна става ясно, че възрастовата група 
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до 7г. доста по-рядко е била предмет на сериозни проучвания и базата за 

сравнения не е голяма. 

Сравнителният анализ на промяната в честотата на асиметриите на позата 

между началното и крайното оценяване показва намаление на честотите им във 

всички анатомични ориентири, с изключение на лордозата. Най-голямо 

подобрение има в асиметриите на раменния пояс, поза отстрани - с 41% при 

експериментална група със спортен хамак - ЕГ-1. Намаляването на честотите на 

асиметриите в двете ЕГ е статистически значимо при сравнение с контролната 

група (КГ).  

Сравнителният анализ на промяната в резултатите от тестовете за 

функционална издържливост в края на изследването показва статистически 

значимо подобрение при всички тестове (р<0,0001), като най-голямо то е при 

теста за равновесна устойчивост. При теста на Kiel за динамичносиловата 

издържливост на гръбната мускулатура, резултатите се различават статистически 

значимо, като най-висок е резултатът на ЕГ - 1, макар в началото  на изследването 

ЕГ - 2 да е била с най-висок резултат. 

Сравняването на крайните и началните резултати при тестовете за 

издържливост, най-голямо по размер и статистическа значимост подобрение има 

при ЕГ - 1 (спортен хамак). Подобрението на резултатите във втора ЕГ - 2 

(изправителна гимнастика) също е налично и статистически значимо, но при по-

ниски абсолютни стойности. Най-голямо подобрение при всички тестове за 

издържливост се наблюдава при ЕГ - 1 със спортен хамак. Въз основа на  

получените резултати, докторантката прави предположение, че по-голямото 

удоволствие, с което децата изпълняват упражненията със спортен хамак, може 

да допринесе от една страна за по-значими резултати и от друга, децата да запазят 

по-дълго интерес към изпълнение на тези упражнения. 

С голяма практическа стойност е Програма за профилактика на 

постуралните патологии в детската възраст, която е резултат, както на 

литературния обзор, така и на апробираните с успех в проучването методи за 

оценка на позата. Алгоритъмът съдържа: анамнеза, тест на Adams,соматоскопия 

и функционални тестове за издържливост, а Програмата - препоръки за 
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подобряване на двигателната активност на децата в предучилищна възраст, 

примерни схеми за оптимална седмична физическа активност на момчета и 

момичетав предучилищна възраст. 

Изводите са логически изведени от дисертационния труд и се отнасят както 

до разпространението на неправилните пози и резултатите в трите изследвани 

групи, така и до дефицит в информираността на родителите относно ГИ, 

двигателната активност при децата и възможностите за профилактика. 

Разработената методика за упражнения със спортен хамак, поднесена като игра се 

приема с интерес и ентусиазъм от децата и дава много добри резултати. 

Проучването предоставя достатъчно научни основания за прилагане на 

изправителна гимнастика. 

Изразявам съгласие със самооценката на докторантката за приносите като 

специално искам да отбележа ретроспективния анализ на разпространение и 

профилактика на ГИ в България; направена е оценка на позата и физическата 

издържливостта на деца в предучилищна възраст, посещаващи детско заведение; 

за първи път в България е направено проучване на ефекта от упражнения със 

спортен хамак за подобряване на позата при деца от предучилищна възраст; 

проучена е информираността на родители относно профилактика на неправилните 

пози и ГИ; предложен е алгоритъм за оценка на позата, разработена и апробирана 

е авторска методика за изграждане на стереотип за правилно телодържание; 

разработени са препоръки за профилактика на постуралните патологии в 

предучилищната възраст. 

Във връзка с дисертацията са направени пет публикации, една от които в 

чужбина.  

Авторефератът отразява същността на дисертационния труд. 

Критични бележки имах възможност да отправя  на обсъждането в 

катедрата по социална медицина. 

Лични впечатления и препоръки. Познавам Силвия Филкова като 

преподавател в Медицинския колеж, която още с първите си стъпки даде заявка 

за изследователска работа със собствени идеи и инициативи. В работата си по 

настоящата тема се прояви като прецизен и много трудолюбив изследовател, 
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задълбочи своите знания и умения и се оформи като специалист в областта на 

физическото развитие на децата в предучилищна възраст с обществено-здравен 

поглед. Бих препоръчала да намери подходяща форма за достигане на  

предложенията ѝ до съответните адресати и тя да не се отказва от авторски надзор 

над тяхното изпълнение. Представянето на важните страни от дисертационния 

труд в издание, предназначено за педагози и медицински специалисти би могло 

да бъде полезен край на положените усилия от докторантката. 

Заключение 

Дисертационният труд е на важна, но доста пренебрегвана в последно време 

тема, изпълнен е на добро научно ниво, има достатъчно познавателни и практико-

приложни приноси, повечето от които могат бързо да се превърнат в добра 

практика при деца от предучилищна възраст. Дисертационният труд напълно 

отговаря изискванията на Закона и на Правилника на МУ - Варна за развитие на 

академичния състав. Това са основанията за моята положителна оценка и убедено 

призовавам членовете на Научното жури също да гласуват на асистент Силвия 

Иванова Филкова да бъде присъдена образователната и научна степен „доктор” 

по научната специалност „Управление на общественото здраве” 

 

04.04.2017 г     Рецензент:  

доц. Н.Фесчиева, дм 


