
 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ  

 

От проф. д-р Ара Гарабед Капрелян, дм 

Ръководител Катедра по нервни болести и невронауки при МУ-Варна  

Член на Научно жури по процедура разкрита за нуждите на  

Катедрата по Физиотерапия, морелечение, рехабилитация и 

професионални болести на Факултет Обществено здравееопазване при  

Медицински университет-Варна. 

 

 

ОТНОСНО: дисертационен труд за присъждане на образователна и 

научна степен „доктор” на д-р Марияна Михайлова Кръстева - Русева 

 

С Решение на Председателя на Научното жури и съгласно Заповед на 

Ректора на МУ-Варна № Р-109-63/07.03.2016 г. съм определен да представя 

рецензия относно дисертационния труд на д-р Марияна Михайлова 

Кръстева–Русева на тема: „Ролята на екстензионната терапия в комплексното 

лечение на поясната дискова болест” за присъждане на образователна и 

научна степен „доктор” по научна специалност 03.01.58 Физиотерапия, 

курортология и рехабилитация. 

Настоящата рецензия е разработена и представена съобразно 

изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република 

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

условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични 

длъжности в МУ - Варна. 

 

Кратки биографични данни на докторанта. 

 

Д-р Марияна Михайлова Кръстева–Русева е родена на 04.07.1969 г. 

Завършва висше медицинско образование през 1995 г., а през 2004 г. 

придобива специалност по физикална терапия и рехабилитация. Работила е  

като лекар ординатор в Районна болница гр. Каварна в детско отделение – от 



 

 

 

1996 г до 2000 г., от 2000 г. е специализант по физиотерапия и рехабилитация 

в Клиниката по Физиотерапия и рехабилитация, а от 2004 г. е назначена за  

асистент в Катедра по физиотерапия, рехабилитация, морелечение, 

професионални болести и МБС. През 2015 г. е зачислена като докторант на 

самостоятелна подготовка към Катедра Физиотерапия, рехабилитация, 

морелечение, професионални болести и МБС при МУ-Варна и отчислена 

през м. януари 2016 г. с право на защита. 

Основни направления в научно изследователската и научно-приложната 

дейност на докторанта са дискогенните заболявания  и мануалната медицина. 

Д-р Михайлова членува в няколко специализирани научни организации: 

БЛС, АФМР и БДММ. Тя притежава необходимата компютърна грамотност, 

ползва най-съвременните компютърни програми и владее писмено и 

говоримо руски и английски езици.  

Представеният за рецензия дисертационен труд е разработен на 147 

стандартни страници, структуриран според изискванията: увод /2 стр./, 

литературен обзор /48 стр./, цел и задачи /2 стр./, хипотези /1 стр./, 

контингент и методи на изследването /6 стр./, собствени  резултати /35 стр./, 

илюстрирани с 43 фигури и 15 таблици, обсъждане /18 стр./, алгоритъм за 

диагностика и лечение на поясна дискова болест с физикални фактори и 

екстензионна терапия /3 стр./, принципи за провеждане на екстензионна 

процедура /2 стр./, изводи /2 стр./, заключение /2 стр./, приноси /1 стр./, 

публикации свързани с дисертационния труд /1 стр./. Представени са 7 

приложения /9 стр./ на използваните въпросници, болкови скали и протоколи 

за проследяване на ефекта на лечението и библиография /16 стр./, съдържаща 

212 литературни изсточника, от които 50 на кирилица и 162 на латиница.  

 

        1. Оценка на актуалността на темата: 

 

Настоящият дисертационен труд е посветен на един актуален и 

недостатъчно изследван проблем в нашата страна - физикалното лечение на 

поясната дискова болест. Сред честите и социално значими последствия от 



 

 

 

поясната дискова болест са рязкото снижаване на работоспособността, 

социалната адаптация и влошаване качеството на живот на пациентите. 

Въпреки многото дискусии сред медицинската научна общност относно 

мястотото на екстензионната терапия в комплексното лечение на дисковата 

болест, все още не са достатъчно оценени и изслдвани ефектите върху 

субективния и обективен неврологичен статус, качеството на живот и 

психофункционалното състояние на пациента. Проблематиката и 

съдържанието на труда са дисертабилни и представляват интерес, не само за 

лекари физиотерапевти, но и за по-широк кръг от специалисти в областта на 

неврологията, ортопедията и травматологията, ревматологията и др. 

Литературният обзор завършва с осем извода, които аргументират 

необходимостта от извършване на по-задълбочено проучване на проблема. 

Компетентно представената от докторанта информация относно ролята 

на екстензионната терапия в комплексното лечение на поясната дискова 

болест е съвременна, всеобхватна и значима. Обобщени са научните 

аргументи за нейното важно практическо значение. 

 

         2. Оценка на резултатите: 

 

Извършеното проучване вкючва общо 100 лица с поясна дискова болест 

( 50 лица включени в експериментална и 50 в контролна групи).  

За изпълнение на поставените цел и задачи на проучването са 

приложени различни клинични, функционални и анкетни методи на 

изследване, които са описани подробно в съответния раздел (четвърта глава).  

Използвани са съвременни статистически методи за анализ на 

получените данни от клиничните, функционални и анкетни методи, 

извършен е корелационен анализ за разкриване на причинно-следствената 

връзка при някои от наблюдаваните явления. 

Резултатите са представени изчерпателно в 15 таблици и 35 фигури, с 

подробно описание на изследваните параметри. Те са групирани в 9 раздела, 



 

 

 

отразяващи социо-демографската и клинична характеристика на 

изследваните лица, функционалните тестове за подвижност, резултатите от 

инфрачервената кожна термометрия и приложените анкети. Получените 

резултати са напълно достатъчни за изпълнението на поставените задачи.   

Всички резултати са анализирани и сравнени с данните от световната 

литература. Систематизираните от дисертанта обобщения са достатъчно 

конкретни и убедителни, като отговорят напълно на поставените задачи. Те 

предоставят добре аргументирана представа за значението на екстензионната 

терапия в комплексното лечение на поясната дискова болест. 

 

 3. Оценка на приносите: 

 

Посочените в дисертационния труд четири теоретико-методологични  и 

3 приложно-практични приноса са с оригинален характер и имат научно-

теоретично и практическо значение: 

♦ 1. Теоретико-методологични приноси 

1.1. За първи път в страната се провежда целенасочено проучване на 

ефекта на интермитентната екстензионна терапия в комбинация с физикални 

фактори от рутинната практика. 

1.2. Доказва се ефективността на комбинираното приложение на 

магнитотерапия, интерферентни токове и екстензионна терапия при лечение 

на поясна дискова болест. 

1.3. За първи път в България се прилага стандартизиран инструмент за 

оценка и проследяване на функционалното състояние на пациенти с поясна 

дискова болест – Roland - Morris (RMDQ) въпросник за степен на 

инвалидност.  

1.4. За първи път в България се прилага тест „САН“ за оценка на психо-

функционалното състояние на пациентите  с поясна дискова болест. 

♦ 2. Практико-приложни приноси 

2.1. Систематизирани и експериментално утвърдени са основните 

принципи за ефективно провеждане на екстензионна процедура. 



 

 

 

2.2. Разработена е комплексна физиотерапевтична програма с доказана 

ефективност при лечение на пациенти с поясна дискова болест. 

2.3. Предложен е алгоритъм с уточнени диагностични критерии за 

физиотерапевтично лечение на поясна дискова болест с включена 

екстензионна терапия. 

Подробното описание на методологичната постановка, задълбоченият 

анализ на резултатите и посочените научно-приложни и научно-теоретични 

приноси намират отражение в свързаната с дисертационния труд творческа 

активност на дисертанта, която включва 4 публикации, в три от които е първи 

автор.  

Публикуваните в пълен текст статии във връзка с дисертационния труд, 

отговарят на количествените критерии, посочени в ЗРАСРБ и вътрешен 

правилник на МУ-Варна. за публикационна активност на докторанта. Те 

отразяват задълбочения интерес на докторанта, не само към теоретичните 

аспекти на разглеждания медицински и социален  проблем, но и към тяхното 

приложение във физиотерапевтичната практика. 

 

4. Критични бележки и препоръки към дисертационния труд: 

Нямам такива. 

 

5. Заключение: 

Предоставеният за рецензиране дисертационен труд представлява 

определен теоретичен и практически принос в българската 

физиотерапевтична литература. Преценявайки актуалността на темата, 

значимостта на направените обобщения и достойнствата на посочените 

приноси предлагам на уважаваното Научно жури да присъди образователната 

и научна степен „доктор” на Д-р Марияна Михайлова Кръстева-Русева, 

докторант на самостоятелна подготовка към Катедрата по Физиотерапия, 

морелечение, рехабилитация и професионални болести на Факултет 

Обществено здравееопазване при  Медицински университет - Варна. 

12. 03.2016 г.                                                         Рецензент:  



 

 

 

гр. Варна               /проф. д-р Ара Капрелян, дм/ 


