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1. Общо описание

Становището е изготвено въз основа на представен на електронен носител 

дисертационен  труд  в  обем  132  страници  с  1  приложениe,  51  фигури  и  10 

таблици. 

Той е структуриран по правилата за изготвяне на дисертационен труд и е 

умерено балансиран като съотношение между отделните раздели : въведение – 2 

стр.; литературен обзор – 33 стр.; цел и задачи – 1 стр.; материал и методи – 3 

стр.; резултати  и дискусия – 51 стр.; изводи, препоръки и приноси – 3 стр. и 173 

цитирани литературни източници. 

Прочитът  на  труда  оставя  цялостното  впечатление  на  компетентно  и 

грамотно написана дисертация, в която се представят резултати от комплексно 

епидемиологично  проучване  на  туберкулозата  във  Варненска  област  за  10 

годишен период. 

2. Актуалност на тематиката

Темата е актуална не само за нашата страна, но и в международен план, 

поради  факта,  че  СЗО е  определилила  като  приоритет  ранното  откриване  на 

туберкулозата  и  профилактиката  с  BCG ваксинация.  Нарастващият  брой 

заболели у нас, необходимостта от превенция на заболяването и повишаването 



на  здравната  култура  на  населението  налагат  провеждането  на  научни 

изследвания в тази област.

3. Познаване на проблема

В литературния обзор личи отлично познаване на проблема и творчески 

анализ на цитираната литература. Използвани са 173 литературни източника, от 

които 42 на български език. Освен научни публикации, в обзора са цитирани и 

анализирани нормативни документи като Национална програма за превенция и 

контрол на туберкулозата в Република България за периода 2012-2015 г. и 2007-

2011 г. 

Желателно  е  използваните  две  фигури,  макар  и  коректно  цитирани  с 

авторите си, да бъдат с текст на български език.

Добро  впечатление  прави  обобщаващия  раздел  на  обзора,  в  който  се 

очертава необходимостта от настоящото проучване във Варненски регион. Като 

основна  насока  за  овладяване  на  заболяването  е  увеличаване  нивото  на 

здравните  знания  и  култура  на  населението  относно  естеството, 

разпространението и превенцията на тази инфекция.

Очевидно в хода на разработване на дисертационния си труд Г. Цанкова е 

навлязла  дълбоко  в  проучваната  проблематика  и  е  обогатила  и  надградила 

биологичното си образование в сферата на микробиологията и епидемиологията. 

Безспорен е и приносът на научните ръководители в този процес.

Целта е логично изведена от завършващия раздел на обзора. Тя е точно и 

конкретно  формулирана.  Задачите  са  коректно  определени  и  съответстват  на 

поставената цел. Възможно е задачи 5 и 6 да се обединят в една.

4. Методика на изследването

В  раздела  “Обект  и  обхват  на  проучването”  са  описани  единиците  на 

наблюдение. Изследването е проведено в периода 2007-2011 г. във Варненски 

регион и включва 5 750 деца във възрастовия диапазон 6 - 17 години.

В  раздела  “Материал  и  методи”  са  изброени  използваните  методи  без 

излишно детайлизиране. 



5. Характеристика и оценка на дисертационния труд и приносите

Дисертационинят  труд  на  Г.  Цанкова  представлява  епидемиологично 

проучване, което съчетава подходи и познания в областта на микробиологията и 

социалната  медицина.  Резултатите  са  обединени  с  обсъждането  и  са 

представени,  следвайки  основните  задачи  на  дисертацията.  Анализирани  са 

данните от пространственото  епидемиологично проучване на туберкулозата във 

Варненска  област  през  периода  2001  –  2011  г.  След  това  са  обобщени 

резултатите от ретроспективно проучване върху провеждането на имунизация 

против туберкулоза, извършване на туберкулинов кожен тест и реимунизация с 

BCG  ваксина  за  същия  периода.  Направена  е  оценка  на  профилактичната 

активност  на  BCG  ваксината  и  е  отчетено  нивото  на  колективния 

противотуркулозен имунитет. С особена информативност е анкетното проучване 

сред учащи се относно тяхната информираност за основните характеристики на 

туберкулозата и нейната профилактика. 

Резултатите  са  онагледени  са  с  49  фигури  и  10  таблици,  които  са 

информативни и не се преповтарят детайлно в текста.  

Достойнство на дисертацията е мащабното проучване на териториалното и 

възрастово разпределение на заболелите от туберкулоза във Варненска област и 

на различните клинични форми на заболяването за 10 годишен период. Оценено 

е нивото на колективния противотуберкулозен имунитет и на извършената BCG 

ваксинация чрез  изследване  на  тубекулиновата  чувствителност  на  деца  в  три 

възрастови  групи  в  диапазона  от  6  до  17  години,  подлежащи  на  планова 

проверка според имунизационния календар. 

Направен е и сравнителен анализ на средния диаметър на туберкулиновите 

кожни реакции според възрастта и пола на децата и годината на извършване на 

пробата.  Измерен  е  средният  диаметър  на  туберкулин-положителните  кожни 

реакции при отделните възрастови групи поради факта, че той е биологично най-

важният показател за оценка на ефективността на извършената BCG ваксинация. 

Анализирани  са  влиянието  на  условията  и  начина  на  живот  върху 

разпространението на заболяването.

Най-същественият  принос  от  работата  са  препоръките  за  подобряване 



профилактиката  на  туберкулозата  във  Варненска  област,  които  биха  били 

валидни и за цялата страна, а не само за Варненския регион.

Приемам изводите от дисертационния труд, които отговарят на поставената 

цел и задачи, но считам, че биха могли да бъдат формулирани по-обобщено и в 

същото  време  по-кратко  и  убедително,  особено  първите  три.  Деветият  извод 

може да отпадне.

6. Преценка на публикациите и личния принос на докторанта

Габриела Цанкова е представила 6 публикации, от които една под печат. 

Три  са  в  периодичното  научно  списание  Journal of IMAB,  а  останалите  са 

отпечатани в сборници с научни трудове на Русенски и Плевенски университети. 

Предполагам,  че  дисертантката  е  представила  резултатите  от  труда  си 

поне  на  5  научни  форума,  от  които  са  и  публикациите.  Бих  препоръчала 

подготовка  на  публикация  за  чуждестранно  международно  списание. 

Докторантката е първи автор на всички публикации.

Заключение
Дисертационният  труд  съдържа оригинални  резултати  и  отговаря  на 

изискванията  на  Закона  за  развитие  на  академичния  състав  в  Република 

България. Представените материали и резултати съответстват на специфичните 

изисквания  на  научния  труд  в  сферата  на  висшето  медицинско  образование. 

Дисертационният труд показва, че докторантката Габриела Цанкова притежава 

теоретични  знания  по  научна  специалност  «микробиология»,  което  е 

верифицирано и от положения изпит за докторантски минимум.  

Поради  гореизложеното,  давам  своята  положителна оценка за 

проведеното изследване. Предлагам на уважаемото Научно жури да присъди на 

Габриела  Станева  Цанкова  образователната  и  научна  степен  ‘доктор’  в  

докторска програма по микробиология.
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