
СТАНОВИЩЕ 

 

От доц. Искра Славчева Мирчева, д.м. 

за дисертационен труд на маг. фармацевт Анна Христова Тодорова, на тема 

 „Лекарствена употреба и ролята на фармацевтите за подобряване качеството на 

живот при деца с бронхиална астма”  

за присъждане на  образователната и научна степен „доктор”  

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

професионално направление 7.1. „Медицина”,  

научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и 

фармацията” 

 

 

 Съгласно Заповед № Р-109-369/30.12.2015 г. на Ректора на Медицински 

университет „Проф. д-р П. Стоянов” – Варна и на основание Протокол № 96/14.12.2015 

г. на Факултетния съвет на факултет „Обществено здравеопазване”, съм определена за 

член на научното жури по процедурата за защита на дисертационния труд на маг. 

фармацевт Анна Христова Тодорова, 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: 7.1. „Медицина” и научна 

специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“. 

На първото заседание на Научното жури съм определена за председател на журито и да 

представя становище за дисертационния труд. 

Квалификация на докторантката. Родена на 13.03.1980г. в гр. Варна. 

Придобива висшето си образование по специалност  фармация през 2004г. във 

Фармацевтичен факултет на Медицински университет - София. През 2011г. печели 

конкурс за асистент към Фармацевтичен факултет на МУ – Варна, катедра 

„Фармацевтични науки”. Участва в преподаването по дисциплината „Социална 

фармация и фармацевтично законодателство”. Преминава редица краткосрочни курсове 

за повишаване на квалификацията: в областта на фармакоикономиката, организирани 

от Международното общество за фармакоикономически проучвания и анализи - ISPOR 

(International Society For Pharmacoeconomics and Outcomes Research) - секция България, 

обучения по „Фармакоикономика и клинична епидемиология с биостатистика“ през 

2013г.; „Ценообразуване и реимбурсиране“  и  „Оценка на здравните технологии“ през 

2015г. и квалификационен курс по „Интерактивни методи на обучение“, организиран от 

МУ – Варна 2014г. Специализира „Организация и икономика на дистрибуторската и 

аптечна практика“. Член на Български фармацевтичен съюз. Има  публикации в 

български и международни научни списания, участия в научни прояви. Съавтор на 

практическо ръководство  по Социална фармация за помощник – фармацевти и учебник 

по Социална фармация и фармацевтично законодателство за магистър – фармацевти. 

Основни характеристики на дисертационния труд. Дисертационният труд 

има класическа структура. Написан е на 137 стандартни страници, със 76 фигури,  43 

таблици и 3 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. Пропорцията 

между отделните раздели е спазена.  

Оценка на дисертационния труд.  

Актуалност на темата. През последните десетилетия заболеваемостта от астма 

нараства в световен мащаб и по данни на СЗО е най-честото хронично заболяване в 



детската възраст. Въпреки напредъка в диагностицирането и терапията на 

бронхиалната астма през годините, за много пациенти в света контролът върху 

заболяването е незадоволителен. Бремето, което астмата представлява в световен 

мащаб, може сериозно да се облекчи с общите усилия на пациенти, медицински 

специалисти, здравни институции и на националните правителства, като действията 

бъдат насочени към подобряване дълготрайния контрол на заболяването чрез 

повишаване информираността за астмата и постигане на ефективна и рационална 

лекарствена употреба. Налице е еволюция на ролята на фармацевтите към 

предоставянето на услуги, в центъра на които са пациентите. Ролята на фармацевта в 

превенцията и лечението на астмата в детска възраст не са проучвани у нас от тази 

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

основа и на бъдещи разработки. 

Литературният обзор се основава на 220 литературни източника, от които 25 

на кирилица и 195 на латиница. Разгледани са основни въпроси, свързани не само с 

историята, същността и рисковите фактори на детската астма, но също така лечението 

на бронхиалната астма при децата, качеството на живот на децата с астма и ролята на 

фармацевта при профилактиката и лечението на бронхиална астма. 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 четири хипотези, които се проследяват в хода на 

разработката. 

Методика. Проучването е организирано в няколко етапа. В първия се прави 

задълбочен анализ на употребата на лекарства за лечение на астма при пациенти в 

детска възраст както по количество, така и по стойност. Изследвани са и факторите, 

повлияващи лекарствената употреба и реимбурсирането. Във втория етап са проведени 

две проучвания за оценка на контрола на астмата и качеството на живот при деца от две 

възрастови групи 6-12 и 13-18 години. Използвани са стандартни въпросници за оценка 

контрола на астмата (CACT) и за качество на живот (CATIS). Третият етап е анкетно 

проучване сред родители на деца с бронхиална астма на възраст 6-12 и 13-16г. за 

провежданото лечение и лекарствената употреба на децата. Използваният въпросник е 

разработен от докторанта. Предимство за докторантката е нейното лично участие във 

всички етапи на проведените проучвания – от дизайна на проучванията до представяне 

на окончателните резултати. Не по-малко значимо е използването на адекватни 

статистически методи. Предвид социалната значимост на заболяването бронхиална 

астма и нарастващата заболеваемост в детската възраст, както и резултатите от 

собствените проучвания, сочещи незадоволителен контрол на астмата при децата в 

изследваните възрастови групи и недостатъчна информираност и съдействие от страна 

на родителите, е разработен алгоритъм за поведение на фармацевта като сътрудник на 

лекаря при лечението на деца, страдащи от астма.  

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 собствените проучвания сочат незадоволителен контрол на 

астмата при децата в изследваните възрастови групи и недостатъчна информираност и 

съдействие от страна на родителите. Разработеният алгоритъм за поведението на 

фармацевта като сътрудник на лекаря при лечението на деца, страдащи от астма е 

верифициран чрез провеждане на повторно проучване на контрола на астмата при 

изследваните деца. Резултатите от проведените фармацевтични грижи от обучени по 



алгоритъма фармацевти показват постигане на по-добър контрол на заболяването и 

оптимизиране на лечението.   

Изводи. Много ясно и конкретно докторантката е направила седем основни 

извода, 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 - 

националната и местна политика: стимулиране употребата на генерични лекарства с 

цел подобряване достъпа на пациентите до лечение, въвеждането на обучителни 

програми за родителите с цел оптимизиране на лечението на децата с астма, 

включването на фармацевтите като членове на интердисциплинарния екип за първични 

грижи с оглед провеждане на по-ефективно лечение и подобряване качеството на живот 

на пациентите  

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 

терапията на болните от астма деца. 

Във връзка с дисертационния труд са приложени четири публикации и четири 

научни съобщения, представени на научни форуми с международно участие. 

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. 

Лични впечатления. Като научен ръководител на докторантката високо 

оценявам нейното изключително трудолюбие, амбиция и последователност, както и 

способността й за самостоятелна научна работа за достигане до дълбочината на 

проблема и неговата многоаспектност. Заслужава да се отбележи личното участие на 

докторантката в провеждане на изследванията. Откритият й характер, способността да 

наблюдава и анализира също допринасят за реализирането на представения 

дисертационен труд. 

Заключение. Дисертационният труд на маг.фармацевт Анна Христова Тодорова 

представлява един задълбочен анализ на употребата на лекарства за лечение на 

бронхиална астма при деца, оценка на контрола на астмата и на качеството на живот на 

болните от астма деца, както и оценка на ролята на фармацевта като сътрудник на 

лекаря при лечението на деца, страдащи от астма. По значимост, актуалност, 

мащабност и оригиналност трудът притежава всички достойнства на дисертация за 

придобиване на образователна и научна степен „Доктор”. Всичко 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 „Социална 

медицина и организация на здравеопазването и фармацията” на  маг.фармацевт Анна 

Христова Тодорова. 

 

 

 

07.01.2016 г.     Изготвил становището:   

          
 


