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 Д-р  Росица Чамова е завършила ВМИ-Пловдив, специалност  Медицина,  през 1996.  

 Работила последователно до 2005г  като лекар/ординатор в ЦСМП-Ямбол, от 2005-

2013- ЦСМП Варна, от 2009 – 2011 е хонорован асистент в Катедрата по Хииена. От 2011-

2017  е асистент  към Катедра „Хигиена и епидемиология. 

 Владее  руски и английски език.  

 Членува в БЛС, Българско дружество по хранене и диететика, Българско сдружение 

по детска гастроентерология, хепатология и хранене, Българско научно дружество по 

обществено здраве. 

 Участвала е в разработването на три научни проекта. 

 Дисертационният труд на Д-р Чамова включва 135 стр, от които научен обзор 38 стр, 

останалото е резултати и обсъждане. Използвала е 224 литературни източника, от които 32 

на кирилица, останалите на латиница. 



 По темата на дисертацията е изработила три научни публикации. 

Множество фактори оказват влияние върху детското здраве. Един от най-вежните от 

тях е начинът на хранене в  най-ранните етапи на живота.  

В последните години се пише много за пренаталното програмиране- храненето на 

майката по време на бременността и влиянието му върху развитието на плода. 

Перинаталното недохранване е сред причините за поява на бъбречно заболяване след 

раждането на детето.  Редица доказателства  определят модела на хранене и хранителиня 

статус на бременната върху растежа, развитието и здравето на детето. Голяма част от 

проучванията върху храненето на бременната и нефрогенезата на плода са проведени при  

животни. Доказано е, че недохранването причинено от нискобелтъчни и нискоенергийни 

диети по време на вътреутробното развитие на плода, може да причини намален брой на 

нефроните, от там гломерулна хипертрофия и увеличена постнатална гломерулна фиброза. 

 В кърмаческа и ранна детска възраст, оптиалната продължителност на кърменето, 

правилните практики за захранването  в ранна детска възраст са важни фактори в периода 

на усилен растеж и развитие. Налице на редица научни доказателства за протективния 

ефект на кърмата срещу инфекции в неонаталния и кърмачески период като отити, 

гастроентерити, инфекции на респираторния тракт и кожата.   

В литературата съществуват все още малък брой научни проучвания за влияние на 

кърменето върху  инфекции на пикочните пътища. Ето защо темата на дисертантката Д-р 

Чамова „Кърмене и инфекции на пикочните пътища при деца до 3 години във Варна” е 

актуална и значима. 

ЦЕЛ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД е проучване ролята на кърменето върху развитието 

и тежестта на протичане на инфекциите на пикочните пътища при деца до 3-годишна 

възраст.  

Поставени са 5 задачи, които включват кърмене, захранване, влиянието на 

храненето върху изявата и тежестта на инфекциите на пикочните пътища, сравнение с деца 

без инфекции на пикочни пътища. 

За периода от м.юни 2-014 до м.декември 2016 е проведено изследване на деца от 

„УМБАЛ Св.Марина” –Варна, ДКЦ-Варна, АМЦСМП „Св. Стелиян” –Варна. Родителите са 

поканени да попълват анкета, по време на профилактичен ехографски преглед на 

отделителната система на 6 и 12-месечна възраст или по време на болнично лечение по 

повод ИПП. В дизайна на проучването са изработени включващи и изключващи критерии. 

В научната разработка са използвани следните методи: 



- Документален 

- Социологически 

- Клинични методи 

- Статистически методи 

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ  

Проучването включва  216 деца контроли (144 момичета и 72 момчета ) и 108 деца  

инфекции на пикочните пътика, от които 72 момичета и 36 момчета.  

Авторката установява по-висока честота на уроинфекциите при момчета до 

едногодишна възраст, което е свързано с налична фимоза.  

Интерес представлява проучването на дисертанта върху рискови фактори за 

развитие на ИПП- фамилна обремененост е установена при 27.8% от родствениците.  Само 

17.5% от изследваните деца са били с обстипацио, а с ниско тегло при раждането 5.6%. 

Интересен и тревожен е факта, че 77.8% от изследваните деца са носили памперс до 

2-годишна възраст.  

При проследяване на клиничната симптоматика за ИПП водещ клиничен признак е 

бил фебрилитета в 72.2%, неспокойствие при 75.9%, отказ от храна при 66.7%, парене при 

уриниране 35.2%, повръщане – 27.8%, коремна болка при13%. 

От параклиничните показатели левкоцитоза се установява  при 74% от децата, висок 

С-реактивен протеин при 79.6%, 75.9% са били с нормални стойности на хемоглобина.  

Резултатите от урина показват протеинурия в 37% от случаите, а левкоцитурия в 78%. 

Изолирана бактериурия се установява при33.4% от изследваните деца, а хематурия при 

27.8%. Доказването на сигнификантна бактериурия е едва при 30% от направените 

урокултури, а 70% (стерилните посявки) се обясняват с предварително започнатото 

антибиотично лечение.  Най-често изолираният причинител е Е.коли, следван от Пр. 

мирабилис.  

Резултатите от анализа на ехографското изследване на отделителната система 

показват възпалителни промени при 55% от изследваните деца, дренажни нарушения при 

11.2%. 

Уместно би било дисертанта да определи колко от профилактичните ехографии са 

дали основание за назначаване на урокултура и ранно откриване на инфекциите на 

пикочните пътища. 



Изследването на продължителността на кърменето при деца с ИПП показва, че 

средната продължителност на кърменето е била 7.79 месеца, но 44.4 % от тях са кърмени 

едва до 2-месец. 

Авторът установява, че начина на родоразрешение оказва влияние върху 

продължителността на кърмене и тези деца , родени по естествен път се кърмят по-дълго.  

Интересен обаче е факта, че изключителното кърмене е с продължителност само 3.3  

месеца. Подкрепата за кърмене от медицинския персонал в родилните отделения е оказало 

решаваща роля при избора и начина на хранене.  

Проведено е и проучване върху захранването на децата, но не се установява 

статистически достоверна разлика в сроковете за захранване на кърмени и некърмени 

деца.  

Резултатите от проучванията на Д-р Чамова върху инфекциите на пикочните пътища 

са аналогични с литературните данни , а именно че продължителността на кърменето и 

изключителното кърмене са значими фактори за честотата на инфекциите на пикочните 

пътища, тъй кат се установява, че продължителността на кърмените деца с инфекции на 

пикочните пътища е 3.5 месеца спрямо контролите – 6 месеца.  

Авторката намира достоверно значими резултати по отношение  на сроковете за 

въвеждане на вода, чай, зеленчуково пюре, каша- при децата с ИПП по-рано се въвеждат 

тези храни.  

Дисертантът намира висок риск от инфекции на пикочните пътища при некърмените 

деца.  

Важен извод за клиничната практика са и намерените резултати, че кърмените деца 

до 12-месечна възраст, имат достоверно снижен риск от ИПП. 

ИЗВОДИ 

Авторът на дисертационния труд Д-р Чамова е извела от научната разработка 6 

извода, които са с важно практическо значение. 

1. Първият от тях е, че практиките за хранене на децата с инфекции на пикочните 

пътища, не отговарят на съвременените препоръки  за здравословно хранене. 

Продължителността на кърмене е ниска, изключителното кърмене почти липсва при децата 

с инфекции на пикочните пътища. 

2. Децата с инфекции на пикочните пътища са преобладаващо на смесено и 

заместващо хранене. 



3. Авторът установява и случаи с ранно и късно захранване. 

4. Четвърти и пети извод могат да бъдат обединени, тъй като се отнасят за 

протективния ефект на кърменето за протичането на инфекциите на пикочинте пътища. 

5. Продължителността на кърменето не оказва влияние върху рецидивите на 

инфекциите на пикочните пътища.  

 

ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Приноси с оригинален и приложно-научен характер.  

1. Проучени са практиките за кърмене сред децата с инфекции на пикочните 

пътища сред Варненски регион. 

2. Сраднени са практиките за кърмене при деца с ИПП сравнени с неболедуващи. 

3. За първи път е проучено влиянието на кърменето върху развитие на ИПП. 

4. Проучено е влиянието на практиките за кърмене върху тежестта на протичане на 

ИПП. 

5. Направена е сравнителна оценка на клиничното протичане на ИПП в зависимост 

от практиките за кърмене. 

6. Проучено е влиянието на кърменето върху склонността за рецидив на ИПП. 

 

Приноси с потвърдителен характер 

 1. Потвърждават се литературните данни, че ИПП са по-чести при женския пол. 

 2. Определени са водещите рискови фактори за развитие на инфекциите, а именно 

фимоза при момчета, фамилна обремененост за бъбречни заболявания, констипация. 

 3. Проучването потвърждава литературните данни за протективния ефект на 

кърменето и по-специално продължителността на изключителното кърмене за развитие на 

инфекциите на пикочните пътища. 

В заключение, представеният дисертационен труд „Кърмене и инфекции на 

пикочните пътища при деца до 3 години във Варна” на Д-р Росица Христова Чамова  е 

актуален и значим. За първи път в нашата страна се проучва влиянието на кърменето върху 

едни от най-честите инфекции в детска възраст, тези на пикочните пътища.  

 




