
СТАНОВИЩЕ 

 

От доц. Искра Славчева Мирчева, д.м. 

за дисертационен труд на Силвия Иванова Филкова, на тема 

„Профилактика на гръбначните изкривявания при деца в предучилищна възраст” 

за присъждане на  образователната и научна степен „доктор”  

в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”,  

професионално направление 7.4. „Обществено здраве”,  

научна специалност „Управление на общественото здраве” 

 

 

 Съгласно Заповед № Р-109-73/02.03.2017 г. на Ректора на Медицински 

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

107/03.02.2017г. на Факултетния съвет на факултет „Обществено здравеопазване”, съм 

определена за член на научното жури по процедурата за защита на дисертационния труд 

на Силвия Иванова Филкова, докторант на самостоятелна подготовка в катедрата по 

Социална медицина и организация на здравеопазването за придобиване на образователна 

и научна степен „доктор” в област на висше образование: 7 „Здравеопазване и спорт”, 

професионално направление: 7.4. „Обществено здраве” и научна специалност 

„Управление на общественото здраве“. На първото заседание на Научното жури съм 

определена да представя становище за дисертационния труд. 

Квалификация на докторантката. Завършила е Полувисш медицински институт 

„Й.Филаретова” – София през 1992г., специалност Рехабилитатор. През 2000г.завършва МУ 

– Варна, специалност Здравен мениджмънт, ОКС „Магистър“, а през 2016г. специалност 

Рехабилитация, морелечение уелнес и СПА, ОКС „Магистър“. От 2012 г. е асистент в МК – 

Варна, УНС „Рехабилитатор“. Преминала е няколко краткосрочни курса за специализация в 

областта физиотерапия и рехабилитация, както и по педагогически умения. 

Основни характеристики на дисертационния труд. Дисертационният труд 

има класическа структура. Написан е на 178 стандартни страници (включително 

библиографията и приложенията), с 41 фигури,  56 таблици и 2 приложения и има 

следните стандартни раздели: литературен обзор, цел, задачи и методология на 

проучването, резултати и обсъждане от собствени проучвания, последвани от изводи, 

препоръки, приноси и библиография (67 на кирилица и 276 на латиница). В отделна глава 

е представена програма за профилактика на постуралните патологии в детска възраст. 

Пропорцията между отделните раздели е спазена.  

Оценка на дисертационния труд.  

Актуалност на темата. Гръбначните изкривявания са широко разпространени и 

представляват сериозен медико-социален проблем, касаещ обществото като цяло поради 

риска от прогресия и инвалидизация. Драстичното увеличение на гръбначни деформации 

в последно време се корени в съвременния заседнал начин на живот още от детска 

възраст, водещ до намалена двигателна активност. Профилактиката, ранната 

диагностика и навременно проведеното лечение биха допринесли за предотвратяване на 

тежки деформации на гръбначния стълб. Провеждането на целенасочено и по-сериозно 

проучване би допринесло за идентифициране на конкретните проблеми на гръбначните 

изкривявания при децата в България, а това е и целта на настоящата разработка. От тази 

гледна точка предложената разработка е изключително актуална и може да служи за 

основа и на бъдещи разработки. 

Литературният обзор се основава на 344 литературни източника. Разгледани 

са основни въпроси, свързани не само с историята, същността и рисковите фактори на 

гръбначните изкривявания при децата, но също така и идентифициране на конкретните 



проблеми на гръбначните изкривявания при децата, както и различните методи за 

профилактика. Проличава задълбоченото познание на авторката към проблема.    

Целта и задачите на дисертационния труд са ясно и точно формулирани, като 

седемте задачи са в правилна последователност и отговарят адекватно на целта на 

разработката. Формулирани и са три хипотези, които се проследяват в хода на 

разработката. 

Методика. Проведено е експериментално проучване сред деца на възраст 5-7 

години, като децата са разделени в три групи: експериментална група: изправителна 

гимнастика по авторска методика – упражнения със спортен хамак (ЕГ-1) – 100 деца; 

експериментална група: изправителна гимнастика по стандартна кинезитерапевтична 

програма (ЕГ-2) – 100 деца и контролна група: оценка на позата на децата в периода 

преди и след провеждане на изправителната гимнастика (КГ) – 100 деца. След снемане 

на анамнеза и при отрицателен тест на Adams за съобразяване с критериите за включване 

и изключване в проучването са извършени соматоскопия и функционални тестове за 

издръжливост. Използвани са две кинезитерапевтични методики: класическа 

изправителна гимнастика и авторска - упражнения със спортен хамак. Разликата между 

двете методики се определя от условията, в които се изпълняват упражненията. При 

децата от ЕГ - 1, се изпълняват със спортен хамак, а при децата от ЕГ - 2 се изпълняват 

на земя. И при двете експериментални групи методиките се провеждат в два периода – 

подготвителен период с продължителност един месец и основен (тренировъчен) период 

с продължителност три месеца. За оценка на отношението и информираността на 

родителите относно профилактиката на неправилната поза и гръбначните изкривявания, 

включително търсенето на професионална помощ е използвана пряка индивидуална 

анкетна карта, включваща десет затворени въпроса включително и въпроси относно 

двигателната активност на родителите и техните деца. Предвид социалната значимост на 

гръбначните изкривявания и нарастващата заболеваемост в детската възраст, както и 

резултатите от собственото проучване и недостатъчна информираност и съдействие от 

страна на родителите, е разработена програма за профилактика на постуралните 

патологии в детска възраст.  

Резултати и обсъждане. Получените резултати са изключително интересни и 

където е приложимо, статистически обосновани. Прави впечатление задълбоченото 

проучване и анализ на резултатите, като използваните статистически методи и 

онагледяването на изводите от тях значително допринасят за доброто оформление на 

работата. Резултатите от собственото проучване разкриват широко разпространение на 

неправилната поза сред децата в предучилищна възраст, като най-висока е честота на 

асиметриите в областта на раменния пояс. Тестовете за функционална издръжливост са 

с ниски резултати. Установен е дефицит в информираността на родителите относно 

гръбначните изкривявания и двигателната активност при децата, както и прилагане на 

субоптимални мерки за тяхната профилактика. Разработената методика (упражнения със 

спортен хамак), поднесена под формата на игра, се приема с голям интерес и ентусиазъм 

от децата. Разработеният алгоритъм за диагностика на позата при деца в предучилищна 

възраст е приложим за работа в детските заведения, както и от медицинските и здравните 

специалисти, работещи с деца. 
Изводи. Много ясно и конкретно докторантката е формулирала изводи, които 

следват логично, както целта и задачите, така и представените резултати. Те са ясно 

формулирани и естествено се свързват с приносите на докторантката. 

Препоръки. Формулираните препоръки са стойностни и с точни адресанти: 

препоръки по отношение на политиката и практиката на общественото здравеопазване -  

към МЗ, НЦОЗА, РЗИ, общински структури; препоръки по отношение на обучението и 

практика - към ВУ за подготовка на медицински и педагогически кадри, Националното 



сдружение на ОПЛ и др.; препоръки към родителите за подобряване на двигателната 

активност на децата в предучилищна възраст.  

Приноси. Повечето от научно-теоретичните приноси, посочени от докторантката, 

са с оригинален характер. Научно-приложните приноси също са с оригинален характер, 

които ако се приложат биха допринесли за оптимизиране профилактиката на 

гръбначните изкривявания при деца в предучилищна възраст. 

Във връзка с дисертационния труд са приложени пет публикации. 

Авторефератът е изготвен според изискванията и отразява съдържанието на 

дисертационния труд. 

Данни за процедурата. Цялата процедура по зачисляване, полагане на 

докторантски изпит, отчисляване и насочване към публична защита е съобразена със 

законовите изисквания и Правилника за РАС на МУ-Варна. 

Заключение. По значимост, актуалност, мащабност и оригиналност 

дисертационният труд на Силвия Иванова Филкова притежава всички достойнства на 

дисертация за придобиване на образователна и научна степен „Доктор”. Това ми дава 

основание с абсолютна увереност да подкрепя присъждането и да предложа на членовете 

на научното жури да гласуват положително за присъждането на образователната и 

научна степен „Доктор” по научната специалност „Управление на общественото здраве” 

на Силвия Иванова Филкова. 

 

 

 

01.04.2017 г.     Изготвил становището:   

          
 


