
 1 

РЕЦЕНЗИЯ 

 

Във връзка с дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен 

“ДОКТОР” на тема: „Възможности на физикалните фактори за повлияване на деца с 

тонзиларна хипертрофия и симптоми на нарушено нощно дишане“ 

 

Автор на дисертацията:  

Д-р Женя Русева Петрова, докторант на самостоятелна подготовка, докторска програма 

обща медицина, Катедра обща медицина и клинична лаборатория, МУ„Проф. д-р 

Параскев Стоянов“ Варна 

Научен ръководител:   

Проф. Валентина Христова Маджова, д.м. 

Научен консултант  

Доц. Д-р Марио Петров Милков, д.м. 

Член на Научното жури, изготвил рецензията –  

проф. д-р Арман Шнорк Постаджиян, дм,  Катедра обща медицина,  Медицински 

Университет, гр София 

 

Рецензията е изготвена според Закона за развитие на академичния състав 

(ЗРАС), Правилника за приложение на ЗРАС (ПРЗРАС) и Правилника за условията и реда 

за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности (ПУРПНСЗАД) 

в МУ-Варна. Научното жури за публичната защита на дисертационния труд е 

определено със заповед на Ректора на Медицински Университет – Варна № Р-109-

366/23.10.2017 г. 

Представеният комплект материали на хартиен /електронен носител е в 

съответствие с процедура за придобиване на ОНС „доктор“ и правилника на МУ – 

Варна. 

Д-р Женя Русева Петрова е родена на 14.12.1974г. в гр. Карнобат. През 1999г. се 

дипломира като магистър по медицина към Медицински университет Варна и започва 

своята професионална кариера като лекар веднага след завършване на висшето си 

образование – първоначално в ЦСМП – гр. Варна (2000-2009 год), а от 2009 год като 

лекар-физиотерапевт в ДКЦ Света Марина - Варна. От 2010 год след успешно положен 

конкурс е назначена като асистент по обща медицина към Катедра обща медицина и 

клинична лаборатория, МУ-Варна. През юли 2016г. е зачислена за докторант на 
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самостоятелна подготовка по докторска програма „Обща медицина” към Медицински 

Университет Варна. През декември 2009г. след успешно полагане на държавен изпит д-

р Русева придобива специалност Физикална и рехабилитационна медицина. Има 

завършен цикъл на следдипломно обучение по научната специалност обща медицина, 

като декември 2017 год предстои явяването й на изпит пред държавна изпитна 

комисия. Д-р Русева е член на дружеството по физикална и рехабилитационна 

медицина и EURACT (European Academy of Teachers in General Practice and Family 

Medicine) 

Д-р Русева е изпълнила в срок всички заложени в индивидуалния учебен план 

задачи и дейности. Успешно е положила изпит за докторантски минимум. 

 

Структура на дисертационния труд:  

Дисертацията на Д-р Женя Русева е написана на 201 стандартни страници, от които: 

1. Заглавна страница – 1 

2. Акроними – 1 

3. Съдържание – 3 

4. Въведение - 1 

5. Литературен обзор - 56 

6. Цел, задачи, методология - 9 

7. Собствени резултати – 69 

8.  Обсъждане - 30 

9. Изводи – 2 

10. Приноси - 2 

11. Литература – 21 

12. Приложения - 5 

13. Списък на публикациите и научните участия имащи отношение към 

дисертацията – 2 

 

Съотношението обзорна: методична: резултатно-разборна част е оптимално, 

съответно 30:10:60%. Дисертацията съдържа общо 92 фигури, 30 таблици и има 3 

приложения.  В книгописа са включени 200 източника, от които 8 на кирилица и 192 на 

латиница. Всички цитирани заглавия имат непосредствено отношение към проучвания 

проблем.  
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По темата на дисертацията кандидата е публикувал три работи, приети и 

отпечатани в списания “Варненски медицински форум” и като пълнотекстова 

публикация с библиография в проведен форум KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS 31.3-

2.4.2017, Vrnjacka Banja, Serbia. Фрагменти от дисертационната работа са изнесени на 

три научни форума у нас и един в чужбина.  

Д-р Русева е координатор в научен проект “Комплексна орална диагностика при 

деца и подрастващи със захарен диабет и затлъстяване”, реализиран по линия на МУ-

Варна и пряко свързан с научната тематика на докторанта. Участва активно по програма 

на МОН „Студентски практики“ като ментор  и академичен наставник на студенти, 

провеждащи практически стажове по специалността.  

Въз основа на тези факти научната активност в периода на изготвяне на труда се 

оценява като оптимална.  

 

Характерни особености на труда: 

Темата на дисертацията „Възможности на физикалните фактори за повлияване 

на деца с тонзиларна хипертрофия и симптоми на нарушено нощно дишане“ е удачно 

подбрана по отношение на значимост на проблема, актуалност в настоящия момент и 

проекция в бъдещето. У нас липсата на работещ модел за неговото организационно 

осъществяване, координиране и въвеждане на качествени индикатори за 

проследявания ефект, обуславят нуждата от провеждането на настоящата работа. 

Допълнително затруднение произхожда от факта, че съвременната организация на 

процесите в здравеопазването трудно изграждат мултидисциплинарен подход на 

диагностика, наблюдение и проследяване на пациентите, а още по-малко интегрира и 

семейната среда в оздравителния процес. Литературният обзор е оформен на 56 

страници и представя автора като водещ експерт по въпроса. Последоветелно са 

обхванати анатомия и имунология на небните тонзили, тонзиларна хипертрофия и 

аденоидни вегетации в детска възраст и тяхната връзка със синдрома на нарушено 

нощно дишане, диагностика, съвременно консервативно и оперативно лечение при 

нарушено нощно дишане и съпъстваща тонзиларна патология, място на съвременните 

физиотерапевтични програми в комплексното лечение, качество на живот при 

нарушено нощно дишане и слип апнея в детска възраст. От обзора под формата на 

заключение са изведени фактически предпоставките за проучването. 
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Целта на проучването е формулирана точно и ясно - е да се оцени клиничната 

ефективност на комплексна физикална терапия при деца с тонзиларна хипертрофия и 

свързаните с нея нарушения на дишането по време на сън. 

За постигането й дисертантката е определила 6 основни задачи в 

дисертационния си труд:  

1)разработване на оригинален въпросник за родители относно симптомите на 

нарушено нощно дишане и на промененото поведение на децата; 

2) разработване и прилагане на комплексна програма за физиотерапия на 

аденотонзиларната патология при децата с нарушенo дишане през нощта и 

поведенчески промени; 

3) оценка на ефективността на физиотерапията по отношение на големината на 

небните и назофарингеална сливици в продължение на 1 до 3 месеца от прилагането 

ѝ; 

4) оценка на ефективността на физиотерапията по отношение на симптоматиката на 

нарушеното дишане по време на сън (хъркане, апноични паузи, неспокоен сън), 

нощната енуреза, както и на промененото поведение (сънливост през деня, 

намаленовнимание и хиперреактивност) на децата за период от 1 до 3 месеца; 

5) оценка на заболяемостта на децата от остри тонзилити 3 месеца преди 

физиотерапията и 3 месеца след приключването ѝ; 

6) разработване на алгоритъм за поведение при децата с аденотонзиларна патология и 

нарушено дишане по време на сън и промяна в поведението им. 

 

Самото оформяне на последователността на поставените задачи е пример за 

структуриране на научно изследване – от активно търсене на даце с тонзиларна 

патология и нарушени поведенчески симптоми и нощно дишане, през анализиране на 

патологията и терапевтичните опции, изграждане и въвеждане на комплексна 

програма за физиотерапия на аденотонзиларната патология и оценка на ефекта й върху 

морфология, симптоматика и заболеваемост.  Силно впечатление прави методиката на 

проучването, което включва анкетен метод, антропометрия и демографски данни, 

специализирани изследвания в областта на оториноларингологията – големина на 

небни тонзили, аденоидни вегетации, измерване на импеданса на тъпанчевата 

мембрана и физиотерапевтични методи. Наличието на ретроспективна и проспективна 

част в проучването засилва значението на получените резултати. 
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Получените резултати са убедителни. Представени са ясно, точно - общо за 

изследвания контингент, както и по подгрупи, като дават възможност за проследяване 

и сравнение на данните. За получаването им са използвани напълно подходящи 

статистически методи. Всяка глава завършва с обобщение на получените данни като 

докторантът прави успешен опит за тяхното интегриране в насока изграждане на 

работещ подход. 

Залючението отговаря на получените резултати, същото се отнася и за 

направените изводи. Приносите на дисертацията са с подчертан научно-приложен 

характер, добре формулирани и са резултат от проучването. Изведен е алгоритъм за 

поведение при децата с аденотонзиларна патология и нарушено дишане по време на 

сън и промяна в поведението им от полза за широк кръг специалисти – ОПЛ, педиатри, 

оториноларинголози, специалисти по физиотерапия и рехабилитационна медицина 

Оценявам високо разработката на д-р Русева в няколко направления 

 Избран е интегриращ подход с включване на семейната среда в първоначалната 

оценка на децата 

 Избран е мултидисциплинарен подход от широк крък специалисти, което 

реално довежда до предлагането на работещ модел на поведение, отчитащ 

спецификата на възможните терапевтични опции и значението на 

провежданите физиотерапевтични процедури 

 Предложеният модел е на базата съвременни диагностични и терапевтични 

методи 

 Наличието на придобита специалност по Физикална и рехабилитационна 

медицина подпомага д-р Русева за предлагането на алгоритъм на поведение, 

адаптиран за нуждите на общата медицинска практика 

 Бих препоръчал продължаване на работата на д-р Русева в направление 

откриване на деца с персистиращи проблеми въпреки провежданата 

комплексна терапия, при които да бъде разширен комплекса мероприятия – 

търсене на слип апнея, редукция на телесно тегло, повтаряемост на 

физиторепавтичните процедури, ваксинации и оценка върху заболеваемостта 

върху посочената трудна за повлияване група 

Резултатите от дисертацията потвърждават, доуточняват, допълват и обогатяват 

познанията относно повлияване на симптоматиката и болестността при деца с 

тонзиларна хипертрофия и нарушено нощно дишане, като проучването е с голяма 

методическа и практическа стойност за нашата страна. 
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Заключение: 

В заключение представената дисертация от Д-р Женя Русева Петрова съдържа научни, 

научно-приложни и приложни резултати, които представляват оригинален принос в 

науката и надхвърлят изискванията за присъждане на образователна и научна степен 

“ДОКТОР”. Дисертационният труд показва, че докторантът притежава задълбочени 

теоретични знания и професионални умения по научната специалност, като 

демонстрира качества и умения за самостоятелно провеждане и обсъждане на научно 

изследване. 

 

На тези основания предлагам на уважаемите членове на Научното Жури да гласуват 

положително и предложат на Ректора на МУ - Варна да присъди научната и 

образователна степен „доктор” по научната специалност обща медицина, на Д-р Женя 

Русева Петрова, Катедра по обща медицина и клинична лаборатория, Медицински 

Университет – Варна 

         

          

03.11.2017 г.    Проф. д-р Арман Постаджиян, д.м. 

    

Катедра Обща медицина,  

     Медицински Университет, София 


