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(.Общо представяне на процедура га на докторанта

Представеният комплект материали с в съответствие с мл.44,ал.2 от 11 РАС на 

МУ-Варна и включва всички необходими документи изрядно подредени.

-Шест комплекта с документи /един оригинален комплект на хартиен носител и 

шест комплекта в електронен вариант/,конто съдържат:

-Автобиография е подпис на докгоранта

-Копие на дипломи за завършена ОКС „Бакалавър” н ОКС „Магистър”  с 

приложенията към тях.

-Заповед за зачисляване

-Протоколи от КС с положително решение за готовността за защита.

-Заповед за отчисляване с право на защита.



-Декларация за оригиналност.

-Списък с публикации i е,свързани с темата на дисертационния 1руд 

-Декларация за достоверност на представените документ 

-Документ за нридобига специалност

Д-р Росица Христова Чамова е родена на 07.11.1972г. в гр.ЯмболЛавършва 

Медицински уннверентез —Пловдив през 1996 г.В периода от 1996 до 2005 г. р абот  

каю  лекар-ординатор в ЦСМИ ■ р.Ямбол,а от 2005 до 2013 г. заема същата 

длъжност в ЦСМП в гр.Варна.През 2009 г. е назначена за хоноруван асистеш в 

катедра Хигиена и МБС” към МУ-Варна.От 2011 г. до сега работи като редовен 

асистент в катедра „Хигиена и енидемиологии” -М У ,Варна.

През 2006г. придобива специалност „спешна медицина” ,а през 2017г.-„хрансне 

и диететика ’’Публикациите й са в областите на хранене,околна среда,обществено 

здраве.Участвува в 3 научни ироекта.Член е на БЛС,Българското дружество по 

хранене и диететика, Българското сдружение но детска гастроснтерология, 

хсиатология и хранене,Българското научно дружество по обществено здраве.

Отлично владее английски и руски език.

2,Оценка за личною  участие на докторанта в дисертационния труд.

Дисертационният труд на докторантката е израз на дългогодишни интереси но 

проблем свързан с ролята на кърменето върху протичането на инфекциите на 

пътищата при кърмачета и деца в ранна детска възраст.Проучвансто е 

сериозно,задълбочено,съдържащо оригинални научно и научно-приложни 

нриносн.Акгуалносгта на проблема е безспорна,имайки предвид широкото 

разпространение на инфекциите на пикочните пътища в детска възраст и 

склонността им към хронифициране.Подчертана е ролята на естественото 

хранени по отношение на острите опн  и, гастроентерити,инфекции на 

респираторния тракт.В същото време слабо е проучен ефектът на кърменето 

върху честотата и тежестта на клиничното протичане на инфекциите на 

пикочните пътища в детска възраст,а в нашата страна подобно изследване 

липсва.Ето защо научната разработка звучи особено адекватно на фона на 

нашето съвремие.



Значителната библиографска справка включва 224 литературни източника,ог 

които 32 на кирилица и 192 па латииица.От последните 5 години са 46 от тях.

Творческият подход към обзора,структуриран по много подходящ начин,според 

частите на основного положение,показва отлнчнага подготовка и осведоменост на 

кандидатката но проблема в световен и местен план.Целта е формулирана 

точно,задачите 5 на брой,са конкретно зададени и водя т последователно до 

изпълнението на поставената нел.Подбраните методи са съвременни,напълно 

подходящи,описани добре.Използван е широк набор от модерни статистически 

методи,които осигуряват необходимата достоверное т.Собсгвснитс резултати са 

свързани логически и достигат до 6 на брой изводи,които са ясни,точни и добре 

формулирани.--Обсъждането по проблема е на база световния и нашия 

опи т.Дисертационния I труд е написан в научен стил и едновременно с това се 

чете с лекота.Онагледен е отлично с 1 приложение, 10 таблици 15 фигури. 

Безспорен е личният принос на докторантката за цялос тния научен труд и ра

ботата по проблема.

3.Оценка на професионалните и лични качества на докторанзката.

В процеса на разрабо тването на дисертацията д-р Р.Чамова прояви 

изключителна прецизност.Кандидатката доказано има о тлични методични и 

аналитични възможности и умения,които демонстрира в рабо тата сн и в частност 

в дисертационния труд.Тя е ерудиран специалист,с необходимата езикова 

култура,което и позволява да намира правилния израз.

Части от дисертацията еа станали достояние на научната медицинска общност 

чрез участието на д-р Чамова в научни форуми и публикации в научни 

списания.От приложения списък е видно,че са спазени изискванията за нужния 

брой публикации но дисертацията.

IAKJ1 К )Ч  Е НИ Е: Дисертационният труд „Кърмене и инфекции на пикочните 

пътища при деца до 3 години във Варна” съдържа научни,научно-приложни 

резултати,които представляват оригинален принос в науката н отговаря i на 

всички изисквания на Закона за развитие по академичния състав в Република 

България,Правилника за прилагане па ЗРАСРБ и ПРАС на МУ-Варна

Дисертапнонния г труд показва,че докторантката притежава задълбочени 

теоретични знания и професионални умения за самостоятелно провеждане на 

научно изследване



Поради гореизложеното ,убедено давам своята положителна оценка за 

проведеното изследване,представено от рецензираните по-горе дисертационен 

груд,автореферат,постигнати резултати и приноси ,и предлагам на почитаемото 

научно жури да присъди образователната и научна степен „док гор” на д-р Росица 

Христова Чамова.

27.04.2017г. Изготвил становището... ......

Дои. д-р Атанаска И.Але , >ва,д.м..


