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С Т А Н О В И Щ Е 

от  Проф. д-р Валентина Христова Маджова, д.м. 
Ръководител на Катедрата по Обща медицина и клинична лаборатория,  

Медицински Университет – Варна 
 

на дисертационния труд на тема  
“Възможности на физикалните фактори за повлияване на деца с тонзиларна 

хипертрофия и симптоми на нарушено нощно дишане“ 
 

на Д-р Женя Русева Петрова,  
свободен докторант в Катедра по ОМ и клинична лаборатория  

Медицински Университет – Варна 
 

за присъждане на образователната и научна степен „ДОКТОР” 
 
 
 

 1. Общо представяне на процедурата и докторанта 

Съгласно Заповед № Р-109-357/17.10.2017 г. на Ректора на МУ- Варна, 

проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н. съм избрана в състава на Научното жури. 

Съгласно правилника на университета като научен ръководител на докторанта съм 

определена да напиша становище на научния труд на Д-р Женя Русева Петрова. 

Предоставеният ми комплект материали на хартиен /електронен носител 

напълно съответства на изискванията на Процедурата за придобиване на ОНС 

„доктор“ съгласно Правилника на МУ - Варна. 

Няма никакви нарушение на процедурата по присъждане на ОНС „Доктор“.  

2. Кратки биографични данни за докторанта 

Най-важното, което бих искала да посоча от автобиографичната справка на 

д-р Женя Русева Петрова е че, веднага след завършване на магистратурата си по 

медицина през 1999 година, тя се насочва към практическа медицинска дейност. 

За период от 10 години работи в център за спешна медицинска помощ, което й 

дава възможност да се запознае с различни клинични случаи и това разширява 

много нейното диагностично мислене и практическа реализация като лекар.  



2 

 

През 2008 г. Д-р Женя Русева придобива специалност по физикална и 

рехабилитационна медицина и започва работа като физиотерапевт в ДКЦ „Света 

Марина“ - Варна.  

Друг важен етап в нейната биография е началото на нейната научна 

кариера като асистент в катедрата по обща медицина и клинична лаборатория през 

2010 година, където работи и досега.   

3. Актуалност на тематиката и целесъобразност на целите и задачите 

Дисертационният труд на Д-р Женя Русева Петрова третира актуален и 

важен практически проблем с интердисциплинарно значение. Нарастващата 

честота на аденотонзиларната патология сред децата през последните 

десетилетия и разнообразните й медико-социални характеристики обяснява и 

интереса на научната медицинска общественост към тези заболявания. 

Независимо непрекъснатото усъвършенстване на диагностичните и терапевтични 

методи, проблемите на тези деца все още не са решени в задоволителна степен.  

Острият тонзилит в детската възраст често рецидивира и води до 

хипертрофия на небните тонзили, а заедно с аденоидната вегетация спомагат за 

хронифицирането му и водят до редица усложнения, едно от които са различни 

нарушения на дишането по време на сън. От своя страна тези нарушения 

представляват изключително сериозен проблем както при децата, така и при 

възрастните, а с намаляване на ефективността на разнообразното медикаментозно 

лечение се налага хирургическа намеса.  

Усилията на специалистите от интердисциплинарни колективи допринасят 

за обогатяване на разбиранията за интимните етиопатогенетични механизми на 

тези заболявания и за разработването на прецизни и високоефективни апарати за 

диагностични и хирургични цели. 

Д-р Женя Русева се осмелява да работи върху важен практически въпрос, за 

който няма сериозни научни съобщения в научната литература. Липсата на 

публикации по тази социалнозначима проблематика е допълнителен стимул за нея 

да проведе проучване върху ефекта на модерната физиотерапия при деца с 
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хипертрофия на небните сливици и аденоидна вегетация, причиняващи нарушения 

на дишането по време на сън. 

4. Познаване на проблема 

Д-р Женя Русева познава много добре материята, която третира в 

дисертационния си труд. Тя работи ежедневно върху това, което изследва.  

Още в обзорната част Д-р Русева разглежда детайлно основните пато-

физиологичи механизми, по които настъпва тонзиларната хипертрофия и 

произтичащите от нея симптоми на нарушено нощно дишане при деца. Въпреки 

интензивната публикационна активност в световен мащаб върху връзката между 

заболяванията на сливиците и нарушенията в нощното дишане, все още няма  

категорични заключения и препоръки за ефективна консервативна терапия, 

поради едностранчивите, понякога противоречиви и разнородни данни в 

отделните изследвания, пораждащи затруднения при съпоставимост на 

получените клинични резултати.  

Въпреки успешното приложение на модерни физиотерапевтични процедури 

в отделни специализирани центрове, все още липсва системно проучване върху 

ефекта на физикалните фактори при деца с аденотонзиларна патология и 

нарушения в нощното дишане. 

Д-р Женя Русева не само оценява творчески посочения в обзора литературен 

материал, но прави и задълбочен анализ на проблема «аденотонзиларна 

хипертрофия и нарушено нощно дишане».  

5. Методика на изследването 

По-големият раздел от дисертацията представлява собственото проучване 

на д-р Женя Русева. За период от 14 месеца са проучени 76 деца на средна възраст 

от 5,42±2,00 г. с диагностицирана тонзиларна или аденотонзиларна хипертрофия и 

с различни симптоми на нарушено дишане през нощта, подбрани по строго 

определени критерии. От тях 59,21% са момчета и 40,79% - момичета. Всички деца 

са провели комплексна физиотерапия в Сектора по физикална и рехабилитационна 

медицина към ДКЦ „Св. Марина” - Варна. 
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Методите в проучването са много разнообразни: 

1) клинични: антропометрия; оценка на големината на небните тонзили и 

тимпанометрия  

2) физиотерапевтични: подчелюстно осветяване на тонзилите с поляризирана, 

полихроматична, некохерентна, нискоенергийна светлина и ултразвуково 

озвучаване; 

3) анкетен метод – оригинален специализиран въпросник за родители;  

4) документален метод;  

5) статистически методи: алтернативен и вариационен анализ, t-тест на 

Student-Fisher, χ2 (хи-квадрат) на Pearson, корелационен анализ с програмeн 

продукт IBM SPSS v. 23 и графичен анализ. 

Избраната методика на изследване позволява цялостно постигане на 

поставената цел и получаване на адекватен отговор на задачите, решавани в 

дисертационния труд.  

6. Характеристика и оценка на дисертационния труд 

Дисертационният труд на д-р Женя Русева е написан на 201 страници, 

онагледен е с 92 фигури, 30 таблици и 3 приложения. Библиoграфският списък е 

предстaвен от 200 източника, от които 8 са на кирилица и 192 на латиница. 

В литературния обзор Д-р Женя Русева разглежда проблема за влиянието на 

физикалните фактори при деца с тонзиларната хипертрофия и нарушенията на 

нощното дишане в логическа последователност. По обем той обхваща малко над 

25% от дисертацията. Литературният обзор завършва с обобщение, което води 

логически до целта и задачите на цялото проучване.  

Основната цел на дисертацията 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:  

1) разработване на  оригинален въпросник за родители относно симптомите на 

нарушено нощно дишане и на промененото поведение на децата; 
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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 - 3 мес. от прилагането й; 

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, 

намалено внимание 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 й; 

6) разработване на алгоритъм за поведение при децата с аденотонзиларна 

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

   От проучването, Д-р Женя Русева  е формулирала 6 основни извода. Всички те 

отговарят на поставената цел и посочените 6 задачи. 

    7. Приноси и значимост на разработката за науката и практиката 

Д-р Женя Русева  разглежда научните приноси на дисертационния си труд в 

2 аспекта: оригинални научно-приложни и приноси с потвърдителен характер. 

От оригинални научно-приложни приноси бих искала да посоча, че това е 

първата у нас е разработена оригинална комплексна физиотерапевтична програма 

с поляризирана полихроматична некохерентна ниско-енергийна светлина, 

използвана при деца с аденотонзиларна хипертрофия, симптоми на нарушено 

нощно дишане, нощна енуреза и дневни поведенчески симптоми. 

Д-р Русева е разработила оригинален въпросник за ефективен подбор на 

подходящи за лечение на деца с аденотонзиларна хипертрофия и симптоми на 

нарушено нощно дишане. 

Това проучване показва статистически достоверна ефективност на 

комплексната физиотерапевтична програма с поляризирана, полихроматична, 

некохерентна, нискоенергийна светлина и ултразвук при тези пациенти.  
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Оригинален и с голямо приложно значение е разработения от Д-р Женя 

Русева алгоритъм за поведение при деца с аденотонзиларна патология и нарушено 

дишане по време на сън и промяна в поведението им. 

Бих искала да спомена в моето становище, че приносите на дисертационния 

труд на д-р Женя Русева с потвърдителен характер са важни за българската 

популация деца, а именно, че ролята на аденотонзиларната хипертрофия за 

появата и развитието на нарушения в нощното дишане е важна, особено при поява 

на дневни поведенчески симптоми, затова е необходимо тя да се търси активно от 

всеки ОПЛ и УНГ-специалист. Друг важен извод, валиден и за българчетата е, че 

има сигнификантна зависимост между ИТМ при деца с наднормено тегло и 

затлъстяване и аденотонзиларната хипертрофия. 

8. Преценка на публикациите по дисертационния труд 

Д-р Женя Русева е посочила свързани с дисертационния й труд 3 

публикации, от които 1 в чуждо списание и 4 научни съобщения, от които 2 са 

изнесени на международни форуми. Приложеният списък изцяло отговаря на 

изискванията за придобиване не ОНС „доктор“.  

9. Лично участие на докторантката 

Проведеното дисертационно изследване, формулираните приноси и 

получени резултати са изцяло лична заслуга на д-р Женя Русева. 

10. Автореферат 

Авторефератът е напълно достатъчен като съдържание и качество за 

представяне на основните резултати, постигнати в дисертацията. Той отговаря на 

изискванията на Правилника на МУ- Варна.  

11. Критични забележки и препоръки  

Нямам никакви критични забележки и препоръки към проведеното 

изследване и предоставените ми материали.  

12. Лични впечатления 

Имам лични впечатления от д-р Женя Русева като асистент в поверената ми 

катедра и физиотерапевт в ДКЦ „Света Марина“. Тя се отличава като преподавател 
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и лекар с широка общомедицинска култура и задълбочени практически познания. 

Точна, прецизна и етична към студенти и пациенти.     

 

Заключение 

Като цяло оценявам дисертацията на д-р Женя Русева  като много актуална 

и ценна като научен труд, с голямо интердисциплинарно значение за общата 

медицинска практика.  

Дисертационният труд съдържа оригинални научно-приложни резултати и 

отговаря на всички на изисквания на Закона за развитие на академичния състав в 

Република България (ЗРАСРБ), Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и съответния 

Правилник на МУ - Варна.  

Представените материали и дисертационни резултати напълно съответстват 

на специфичните изисквания на МУ – Варна.  

Дисертационният труд показва задълбочени теоретични знания и 

професионални умения на докторантката по научна специалност „обща медицина“ 

и демонстрира нейните качества и умения за самостоятелно провеждане на научно 

изследване. 

Като нейн научен ръководител убедено давам своята положителна оценка 

за проведеното изследване, дисертационен труд, автореферат, постигнати 

резултати и приноси и предлагам на почитаемото научно жури да присъди 

образователната и научна степен ‘доктор’ на Д-р Женя Русева Петрова по 

научната специалност „обща медицина“.  

 

03.11.2017 г.                       Изготвила становище: Проф. Д-р Валентина Маджова, д.м. 

гр. Варна                               Ръководител Катедра ОМ и клин. лаборатория, МУ – Варна 

  


