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Със заповед на Ректора на Медицински университет- Варна №P-109-

275/25.09.2015 г. и на основание  на заповед на Ректора № Р-109233/30.07.2015 г. 
и  протокол № 1/12.09.2015 г на НЖ съм определена  да изготвя рецензия по 
конкурсна процедура за заемане на академичната длъжност „доцент” по 
научната  специалност Социална медицина  и организация на здравеопазването и 
фармацията за нуждите на катедра Социална медицина и организация на 
здравеопазването при факултет Обществено здравеопазване на МУ- Варна. 

Единствен кандидат в конкурса е д-р Наталия Василевна Ушева, дм 
 
1. Кратки биографични данни и кариерно развитие на 

кандидатката. Родена е на 29.09.1975 г. в Украйна. Завършва средно 
образование във Виноградное, Одеска област, Украйна. От 1992-1994г. се 
обучава в ПМИ-Бургас, специалност медицинска сестра, след което постъпва в 
МУ-Варна и през 2000 г.се дипломира като магистър-лекар. Постъпва с конкурс 
като редовен докторант, но от 2003 г. отново след конкурс е назначена за 
асистент в катедрата по социална медицина и организация на здравеопазването, 
МУ-Варна; преминава през длъжностите старши - 2007г.,  главен асистент - 
2012г. и  продължава до настоящия момент. През 2005г. придобива специалност 
по социална медицина и здравен мениджмънт. През 2013г. след защита на 
дисертация на тема „Успешно кърмене и захранване на децата - съвременни 
тенденции, проблеми и възможности за решаването им” получава 
образователната и научна степен „доктор”. Д-р Ушева повишава постоянно 
своята квалификация чрез краткосрочни курсове у нас и в чужбина, както в 
областта на изследователската, така и на преподавателската работа. Можем да 
отбележим следните: „Методи за проблемно-базирано обучение” (2002); 
Специализация в Нотингамския Университет, Обединеното кралство по 
методите за обучение в магистърски програми по обществено здравеопазване 
(2002); Летен семинар по „Програми за обучение и проучвания в общественото 
здравеопазване” (2003) - Будва, Черна гора; осъществява специализации на 
място в рамките на Проект на АSPHER и Отворено общество „Развитие на 
качеството в програмите по обществено здравеопазване в Централна и Източна 



Европа” (2002-2004); „Кърмене и здравословно хранене на бременни жени" СДО 
курс за обучители към НЦОЗ с подкрепата на СЗО (2005); „Здравни 
информационни системи в Европа”-MANAHEALTH; „Статистически методи за 
обработка на данни със софтуерен продукт Статистика.” През 2010г. преминава 
курс за доброволен консултант по кърмене към Националната асоциация 
„Подкрепа за кърмене”. 

За активна дейност в успешно приключилия и високо оценен проект по 7-
ма рамкова програма на ЕК „ ToyBox” е наградена с Академично отличие на 
МУ-Варна „Почетен знак със синя лента” (2014); за научни постижения в 
областта на общественото здраве има награда на името на проф. М.Попов (2014). 
Д-р Ушева е член на национални и международни професионални и научни 
организации, между които БЛС, Европейска асоциация по обществено здраве - 
EUPHA, Сдружение с нестопанска цел Обществено здравеопазване - 99.Член е 
на редколегията на Scripta Scientifica Salutis Publicae , издание на Медицински 
университет-Варна.  

 
2. Общо описание на представените материали и изпълнение на 

наукометричните критерии. Д-р Ушева се представя в конкурса с общо 75 
заглавия, oт които: дисертационен труд - 1; монография - 1, пълнотекстови 
публикации в научни списания - 32(3 в чужбина), пълнотекстови публикации  
в сборници - 10 (3 в чужбина), участия в научни форуми с публикувани 
резюмета в списания и сборници – 31 (13 в чужбина). Хронологичният преглед 
на публикационната ѝ дейност показва активно начало и систематична  работа, 
представена равномерно в годините. По мястото в авторските колективи на 
реалните публикации, кандидатката е самостоятелен автор и първи автор - в 30% 
от реалните публикации, което показва възможностите ѝ за водеща роля в 
изследователските екипи.  

Научните списания, в които са публикувани трудовете на д-р Ушева са 
разнообразни и съответстват на разработваната тематика: от българските - 
„Социална медицина”, „Здравен мениджмънт”, „Asklepios, International Annual 
of History and General Theory of Medicine”, „Педиатрия”, „Българска 
неврология”, „ Scripta scientificа medica”, “The Trakia Journal of Sciences”, 
„Scripta scientific Salutis  Publicae” и др.; от чуждестранните - Obesity Reviews, 
European Journal of Public Health, Journal of Neurological Surgery. Особено 
впечатляващи са публикациите ѝ в Оbesity Reviews, но забелязвам, че някои от 
тях липсват в списъка на научните ѝ трудове, вероятно поради много широките 
авторски колективи - нормален факт за мащабни международни проучвания. 
Представянето на творчеството на кандидатката в чужбина е много добро, с 
постигнат Импакт фактор - 81,375. За доброто познаване на творчеството на д-
р Ушева извън България има доказателство в представената справка oт  
Библиотеката - МУ-Варна – отбелязани са 65 цитирания на трудовете ѝ  в 
чуждестранни бази данни, което е значителен успех. За съжаление, справката 
не дава информация за цитиранията в български източници.   

Участва  в 6 научни  проекта, от които три са свързани с разработване на 
нови обучителни програми. „Развитие на качеството в програмите по 
обществено здравеопазване в Централна и Източна Европа” (2002-2004) - проект 
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на АSPHER и Отворено общество; „Зелена светлина за кърмене” (2009) - на 
Община Варна, Комисия по здравеопазване; „Хранене на младите хора във 
Варна” (2012) - Община Варна, Комисия младежки дейности. Другите проекти 
са главно с изследователски характер: „ToyBox” (2010-2014) по 7-ма рамкова 
програма на Европейската комисия - изследователски проект с участието на 12 
институции от 6 европейски страни; „Иновативна и ергономична оценка на 
учебната среда и влиянието ѝ върху ефективността на образователния процес и 
физиологията на човека в процеса на обучение” - ТУ-Варна ФНИ, програма 
„Млади учени” (2012); “Developing and implementing a community-based 
intervention to create a more supportive social and physical environment for life 
changes to prevent diabetes in vulnerable families across Europe” - Проект Global 
Alliance from Chronic Diseases: prevention and treatment of type 2 – diabetes 2015-
2017 

Не открих в списъка на проектите участието на д-р Ушева в проект: „Сол 
и здраве”, подкрепен от Отворено общество - 2003 г., в който тя бе полеви 
изследовател сред градско и селско население и придоби изключително ценен 
опит. 

Съпоставката на данните на д-р Наталия Ушева с наукометричните 
критерии, заложени в Правилника за развитие на академичния състав  на МУ-
Варна за заемане на академична длъжност „доцент”  показва, че кандидатката за 
доцент покрива, а в редица пунктове надвишава изискванията поставени от МУ-
Варна 

 
3. Качествена оценка на научно-изследователската дейност и 

приноси Представената научна продукция на д-р Ушева е по темата на 
конкурса. Открояват се пет тематични направления, по които могат да се 
систематизират научните трудове и техните приноси. 

В  първо тематично напрaвление „Промоция на здравето, профилактика 
и здравна политика” има значителен брой публикации (1, 2, 3, 6, 9, 10, 16, 22, 
33, 34, 41, 42, 48, 52, 53, 55, 57, 63, 64, 75). Базирани са на сериозни изследвания 
в няколко области и имат приноси с теоретичен, методологичен и приложен 
характер. С познавателно значение са анализите на съвременните теоретични 
постановки, препоръки и практики за кърмене в света и у нас. Задълбочено са 
представени протектиращите ефекти на кърменето върху наднормено тегло и 
затлъстяване в краткосрочен и дългосрочен план, както и позитивното влияние 
върху когнитивните способности и растежа на детето. Методичен характер има 
адаптирането на български език на международните критерии за оценка на 
практиките за хранене на малките деца и това е принос за уеднаквяване на 
терминологията, предпоставка за достоверно сравняване на проучвания от 
различни държави. Нова информация с познавателен характер носи проведеното 
от д-р Ушева мащабно проучване на практиките за кърмене в България: разкрити 
са социално-демографските характеристики на майките, техните нагласи и 
практики за кърмене и захранване на децата, факторите улесняващи/ 
затрудняващи изключителното кърмене; установени са неравенствата в 
храненето и здравните грижи за малките деца, с особено неблагоприятна 
ситуация при семействата от ромския етнос. Разкрити са дефицитите в знанията 
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на общопрактикуващите лекари по отношение на кърменето, захранването на 
децата и на нормалните растежни криви при кърмени деца и при такива на 
заместително хранене. Проучено е мястото на консултанта по кърмене през 
погледа на майките и на ОПЛ и дадени предложения за избягване на конфликтни 
моменти/ неясноти в неговия статут. С приложен характер е разработеният 
модел на успешно кърмене като е определено мястото на всички актори - по 
образователно-професионален статус и отговорности. Приносен момент 
представляват, формулираните на база на изследванията, предложения и 
препоръки до отговорните институции за подобряване практиките за кърмене в 
България.  

С пряко отношение към промоцията и профилактиката са работите на д-р 
Ушева по отношение на здравословното поведение на деца от предучилищна 
възраст в рамките на изследователски проект „ToyBox”: проучено е 
разпространението на рисковите фактори за затлъстяването в тази възраст- 
заседнало поведение, намалена физическа активност, здравословно хранене и 
пиене на вода. В 24 родителски фокус групи (д-р Ушева има лично участие като 
изследовател) е установено първото място сред „заседналите дейности” на 
гледането на телевизия и ролята на навиците на родителите у дома за това. 
Идентифицирани са и рисковите фактори за по-голяма обиколка на талията по 
пол и наднормено тегло/затлъстяване в представителна извадка на варненските 
деца от 4 до 6 г. възраст. 

Профилактичен потенциал носи изследването на нагласите за 
имунизиране във Варна в период на увеличаващи се откази на родителите от 
задължителните имунизации на децата им. Установената честота от 5% на 
неимунизирани деца е в разрез с добрата имунизационна практика в  България и 
представлява тревожен сигнал. (75). Проучените причини за детската смъртност 
на базата на аутопсионните протоколи за петгодишен период (2000-2004) от 
Варненска област извеждат необходимостта от ранна профилактика на 
мозъчните кръвоизливи с витамин К. (57). Проучена е профилактичната роля 
на естественото хранене срещу инфекциите на пикочните пътища. (35). 

Проучени са здравно-политическите проблеми на трансграничното 
движение на пациентите в Европа, на културния пренос на политики в областта 
на здравеопазването, оценка  на националната  здравна политика с оглед нейната 
адекватност на здравното състояние на нацията. (6, 9, 25). Представени са 
основни характеристики на новото направление на експертна дейност „оценка 
на технологиите в здравеопазването” (health technology assessment) и 
разгледани възможностите за приложение в страните от Централна и Източна 
Европа, в т.ч. в България. (10). 

Второто направление „Обществено здраве-оценки, индикатори и 
детерминанти” събира 24 публикации и доклади, които се основават на  
предимно емпирични проучвания сред различни професионални групи и 
общности (студенти, болнични медицински сестри, бременни, населението на 
страната, на отделни общини). 

Проучванията на качеството на живот (КЖ) имат приносен характер 
както в методологично отношение, поради приложение на оригинални или 
специфични валидирани въпросници и скали, така и като  резултати, разкриващи 
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значими зависимости. За първи път в България са получени данни за оценка КЖ 
на ниво общност (Бургас), с отчитане влиянието на конкретните детерминанти 
(23, 36, 54); на КЖ и коморбидност при Паркинсонова болест, множествена 
склероза (зрителни нарушения), есенциален тремор (8, 14, 66, 67, 71). 

Проучено е здравното поведение на студенти от Медицински колеж –
Варна. Принос с познавателно значение са установените нагласи, мотиви за 
определено здравно поведение, източници за формиране на здравна култура и 
връзка със самооценката на здравето. Резултатите могат да бъдат приложени за 
интервенционни дейности сред бъдещите здравни професионалисти, от които се 
очаква да бъдат и здравни възпитатели. (11). В проучване на 1300 болнични 
медицински сестри от 6 областни града е оценен здравният им статус и 
установени високи нива на рискови поведенчески фактори, на първо място 
тютюнопушене. (17, 24, 51). 

Направен е анализ на здравния статус на населението в РБ в динамика  и 
на социално-икономическите и поведенчески детерминанти на здравето в 
периода на преход. Изведени са препоръки за краткосрочни и дългосрочни 
здравно-политически решения за подобряване на популационното здраве. (15). 
Проучванията върху регионалните различия във възрастово-
стандартизираната смъртност по причини на умирания в РБ са 
интерпретирани в светлината на социално-икономическите неравенства между 
областите в страната. Чрез изграждане на регионален здравен профил, могат да 
послужат за формулиране на адекватна регионална здравна политика. (4, 26).  

В рамките на срезово проучване сред градски и селски жители на 
Варненска област е установена висока чувствителност на стрес и негативното му 
влияние върху самооценката на здраве и степента на самоконтрол върху 
здравето (38, 39).  

В проспективно кохортно проучване е установена честота на 
„латентния” нарушен гестационен въглехидратен толеранс - 12,5% сред 
българските жени  и са идентифицирани рисковите фактори  за неблагоприятна 
динамика на гестационния диабет. Изведени са характеристики за сформиране 
на високорисков контингент сред бременни жени, подлежащ на системен 
контрол и ефективна профилактика. (48, 49, 50, 61). 

Направлението „Методологични аспекти на проучванията в областта 
на общественото здравеопазване” e представено от осем публикации (№ 2, 5, 
19, 20, 37, 43, 44, 62), но реално методологичните приноси присъстват  и в 
останалите направления. 

Представени са най-важните теории, свързани с практиките за кърмене, в 
т.ч. придобиване на майчина роля, личностна ефикасност, на обмисленото 
действие и планираното поведение. За първи път  са представени систематично 
видовете изследователски подходи при количествени и качествени проучвания 
на кърменето, с очертаване последователността на всички етапи (2). Тяхното 
прецизно и ясно изложение прави монографията на д-р Ушева „Изследователски 
и образователни аспекти на кърменето” полезно ръководство за съвременна 
научна работа по проблема кърмене. Поради своята универсалност и достъпност  
тази част на труда може да послужи на всички, които се чувстват несигурни в 
дебрите на статистиката при постановка на биомедицински изследвания въобще. 
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Монографичният труд ще има безспорен принос за увеличаване 
изследователския капацитет по проблема кърмене в България.  

Оценена е надеждността, чрез повторно попълване, на въпросника за  
родителите в проучването за превенция на затлъстяването в предучилищна 
възраст (ТoyBox). Установена е по-силна съгласуваност при социо-
демографските и перинатални въпроси в противовес на поведенческите 
практики (5). 

Принос към методологията за оценка на риска е представеният  
концептуален модел, който се основава на идеята, че рискът е по принцип 
субективен и представлява нехомогенно множество от индикатори. Необходимо 
е постигането на консенсус между оценката на риска и управлението на риска. 
(37). Предложен е инструментариум за проучване на здравното поведение и 
стреса при студенти, с който изследваните оценяват събитията в живота си като 
стресови през последния месец (непредсказуемост, неконтролируемост и 
претовареност) (43,44). 

В тематично направление „Методологични аспекти на изследванията в  
клиничната практика” попадат 18 заглавия, фокусирани в четири направления 
- неврология, педиатрия, ендокринология и пулмология. Участието на д-р Ушева 
в поредица проучвания в тези области е още в етапа на планиране на дизайна им, 
изработване и приложение на инструментариум, получаване и интерпретация на 
резултати. Това е показател за авторитета, който тя е завоювала сред колегите си 
от споменатите клинични области и е надхвърлила рамката на статистически 
консултант. Запознаването с разработките в тази група разкрива редица 
методологични приноси, по-важни от които са: 

При пациенти с пристъпно-ремитентна множествена склероза (МС) е 
направена оценка на депресия, чрез приложение скалата на Zung. Oбсъдена е 
възможността за използване на скалата като скриниращ тест за депресия  при 
болни от МС (29). След приложение на хипербарна оксигенация при болни от 
МС е отчетено подобрение на депресивната нагласа. (40). За оценка 
прогресирането на заболяването МС е проучено влиянието на софтуерното 
запълване на мозъчните лезии при ЯМР  и са намерени интересни корелации с 
недееспособността на пациенти с МС, измерена с EDSS скалата.(73). 

Чрез специфичен въпросник са разкрити предиктори на деменция, вкл. 
когнитивни нарушения. Изчислен е рискът от развитие на деменция при наличие  
на затруднения в смятането, запомнянето на нова информация, ориентацията 
(19). Установена е значимостта на ранното откриване на бъбречната дисфункция 
чрез ехографско изследване на количеството остатъчна урина при пациенти с 
Паркинсонова болест. (7). 

Чрез приложение на Каplan-Meier и long rank тестовете е изчислена 
преживяемостта на пациентите - деца с невробластом в 10-годишно 
мултицентрово проучване в зависимост от стадия на заболяването, локализация 
на тумора, приложения терапевтичен подход. (27). Проучена е клиничната 
характеристика, терапевтичния подход и лечебните резултати при деца с 
Хочкинов лимфом в 20-годишно ретроспективно проучване. 

Изяснено е влиянието на различните диагностични критерии за оценка 
честотата на гестационния диабет, което задължително трябва да се взема 
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предвид при сравняване на честотите при отделните проучвания (62). 
Установена е честотата на  гестационния диабет и негативната корелация с 
майчиния ръст в българската популация, което насочва към нови проучвания. 
(50). В проспективно проучване на пациенти със синдром на обструктивна 
сънна апнея е разкрит нов бърз, достъпен, достоверен диагностичен маркер за 
заболяването - NT-pro-BNP. (21). 

В тематично направление „История на медицината и общественото 
здравеопазване” са пет публикации, в които са разработени въпроси от новата 
история на  здравеопазването. 

Направен е задълбочен исторически анализ на еволюцията на кърменето 
в света и България в обществения контекст и по-специално влиянието на  
включването на жените в обществения и трудов живот върху практиките за 
кърмене (2). 

Анализирана е дейността на експериментален лекарски участък за 
семейно здравно обслужване в периода 1967-1978 г. и отчетен положителен 
ефект на организацията на работа върху здравните резултати и 
удовлетвореността на пациентите. Отбелязани са елементите на организация и 
квалификация, които имат потенциал за приложение в работата на съвременния 
ОПЛ. (12). 

Определен принос към историята на здравеопазването и на медицинското 
образование има оригиналния сравнителен анализ на развитието на 
медицинската социология в България, САЩ и Великобритания като научна 
област, учебна дисциплина и медицинско образование. (13). 

На базата на историко-медицински изследвания, обхващащи 
продължителни периоди (100 и повече години) са анализирани болничното дело 
в България (46) и феминизацията на лекарската професия (45) като направените 
изводи имат и актуално звучене на „уроци от миналото”. 

Обобщение: Д-р Наталия Ушева има значителна по обем, мащабна по своя 
фундамент (върху представителни извадки), съществена и актуална по тематика 
научно-изследователска работа. Прилага съвременни методи, владее отлично 
методологията на биомедицинските изследвания и получените резултати 
разкриват нова информация, разширяват съществуващите знания, дават идеи за 
бъдещи проучвания. 

 
4. Оценка на учебно-преподавателската работа. Д-р Ушева има 12 

години преподавателски стаж, с трайно висока учебна натовареност, 
реализирана в различни специалности, в бакалавърски и магистърски  програми. 
Д-р Ушева ръководи занятия по следните дисциплини: социална медицина - на 
медици и дентални медици, в т.ч. англоезични и на Управление здравни грижи 
(УЗГ) - акушерки; медицинска статистика - на медици, студенти по УЗГ и в 
магистърска програма по обществено здравеопазване и здравен мениджмънт на 
руски език; въведение в общественото здравеопазване – на студенти от 
специалност здравен мениджмънт; въведение и оценка на общественото 
здравеопазване - на студенти от магистърска програма по обществено 
здравеопазване и здравен мениджмънт. Д-р Ушева е курсов ръководител от 2003 
г. на студентите от  бакалавърска програма по УЗГ, член е на Програмния съвет 
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по Обществено здравеопазване, координатор на Магистърска програма по 
Обществено здравеопазване и здравен мениджмънт с преподаване на руски език. 
Чрез участия в различни курсове, тя е придобила квалификация по съвременни 
методи на обучение във висшето образование и работи за приложението им в 
МУ-Варна, както и в различни общности и групи - майки, бременни и др. Това е 
видно е от предложенията, които произхождат и съпътстват част от 
изследователските ѝ разработки. 

 
5. Лични впечатления. Наблюдавам възходящото академично 

развитие на д-р Ушева, което тя безспорно дължи на своите способности, 
непрекъснат стремеж за професионално усъвършенстване, но и на личностните 
си качества - работоспособност, организираност, отговорност и 
последователност във всяка дейност, с която се занимава. Впечатлена съм от 
творческото ѝ отношение, генериране на идеи и осъществяването им в 
изследователската работа. Нейната отзивчивост и изключително умение да 
работи в екип, наред с високата ѝ професионална компетентност я прави желан 
консултант и участник във проекти и изследователски групи. Свидетел съм как 
нейните преподавателски умения и загриженост към студентите бяха оценени 
още в ранните години на кариерата ѝ от младите хора. Авторитетът, който си е 
извоювала сред колеги и студенти е логичен и заслужен.   

Заключение. Анализът на цялостната научно-изследователска и 
преподавателска дейност на д-р  Наталия Василевна Ушева, дм показва,че тя 
напълно покрива критериите на Закона и на Правилника за развитие на 
академичния състав на МУ-Варна за заемане на академичната длъжност 
„доцент”, има качествена, продуктивна изследователска работа, престиж на 
добър преподавател, висока професионална компетентност. Заемането на 
длъжността доцент ще даде възможност за още по-голямо разгръщане на силите 
ѝ за издигане на  общественото здравеопазване като наука и образование.  

Всичко това е основание за положителната ми оценка и с голямо 
удоволствие да препоръчам на членове на Научното жури да гласува д-р 
Наталия Ушева да заеме академичната длъжност „доцент”. 

 
Рецензент:  
доц.Н.Фесчиева, дм 
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