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качеството на живот при деца с бронхиална астма” 

 

по докторска програма ”Социална медицина и организация на 

здравеопазването и фармацията“, в професионално направление 7.1. 

Медицина от област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт 

 

автор: маг.фарм. Анна Христова Тодорова 

 

научни ръководители: доц. Искра Мирчева, дм и доц. Димитър 

Димитров, дм      

 

 

Маг. фармацевт Анна Тодорова придобива висшето си 

образование по специалност фармация през 2004г. във 

Фармацевтичен факултет на Медицински университет - София. След 

дипломирането си работи във Варна в аптека за обслужване на 

населението. 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” и е и ръководител на 

преддипломния стаж на студентите по фармация. 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 
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курс по „Интерактивни методи на обучение“, организиран от МУ – 

Варна 2014г. 

Специализира „Организация и икономика на дистрибуторската и 

аптечна практика“.  

Представеният ми за становище дисертационен труд за 

придобиване на образователната и научна степен “доктор” на 

маг.фарм. Анна Тодорова е написан на български език и съдържа 

общо 137 страници, като включва 43 таблици, 76 фигури и 3 

приложения. Библиографията е базирана на 220 заглавия, от които 25 

на кирилица и 195 на латиница.  

Авторът разглежда проблем, който е актуален и представлява 

подчертан интерес за специалистите от фармацевтичната наука и 

практика. Предложената концепция отговаря на изискванията и 

съдържанието е подбрано правилно, като е постигат добър баланс от 

гледна точка на бъдещото приложение на очакваните научни приноси. 

Формулираните научни хипотези, отнасящи се до 

заболеваемостта от астма в детска възраст, контролът на заболяването 

и нуждата от специализирани фармацевтични грижи дава широко поле 

за изследвания и възможности пред автора. Считам, че подчертания 

интерес на г-жа Тодорова в тази насока отразява нейните теоретични 

познания и практически опит както в изследвания, разработка, а така 

също и в наблюдение на тази група пациенти. Сами по себе си те са 

изключително важни и перспективни в терапевтичен, и проблемни в 

регулаторен аспект. Не на последно място трябва да се отчете и 

социалната полза и влияние върху общите показатели за 

приложението на резултатите от дисертационния труд в аптечната 

практика. Неоспорим факт е, че грижата за пациента и неговата 

безопасност са в центъра на политиките на ЕС в сферата на 

лекарствата. 

Приносите от проучванията, залегнали в дисертационния труд, 

които могат да бъдат подчертани са следните: 

За първи път в нашата страна е детайлизирана лекарствената 

употреба при деца, страдащи от бронхиална астма, като проведените 

анализи за употребата на лекарствата за лечение и контрол на 

заболяването, както и проучването на качеството на живот на децата 
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след проведената терапия, дава възможност да се изяснят факторите, 

които повлияват рационалната лекарствена употреба. 

Разработен е алгоритъм за фармацевтични грижи при деца с 

бронхиална астма, който ще подпомогне фармацевтите при 

обслужването на тази категория пациенти. Важността на този принос е 

голяма, тъй като до сега дори и в световен мащаб не са разработвани 

много моделни алгоритми за фармацевтични грижи в педиатричната 

популация. 

Познавам научната продукция и екипа, част от който е 

дисертанта и намирам че са налице всички предпоставки за успешна 

защита на дисертационния труд. Наукометричните показатели на 

докторанта покриват изискванията на Правилника. 

В заключение: Въз основа на професионалното развитие, 

учебно-преподавателските и научните постижения и съобразявайки се 

с критериите на Закона за развитие на академичния състав в 

Република България, Правилника към него и Правилника за развитие 

на академичния състав на МУ-Варна, давам положително становище и 

убедено предлагам на Научното жури на маг. фарм. Анна Тодорова 

да и се присъди ОНС „Доктор“ по научната специалност „Социална 

медицина и организация на здравеопазването и фармацията“. 

 

 

       Подпис:  

 

София, 14/01/2016 


