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                                                    РЕЦЕНЗИЯ 

 

                                         за дисертациoнния труд   на тема 

„ Успешно кърмене – съвременни тенденции, проблеми и начини за разрешаването им” 

 за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” 

област на висшето образование:  7. Здравеопазване и спорт, професионално направление: 7.1. 

Медицина 

 

 

Рецензент: Проф. д-р Емилия Христова, дм 

 

 

 

Със Заповед № Р-109-290/24.10.2013 г.  на Ректора на Медицински университет 

„Проф. д-р П. Стоянов” – Варна,  основанa на Протокол № 77/18.10.2013  на Факултетния 

съвет на Факултет по обществено здравеопазване съм определена  за член на научното жури 

по  процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” на д-р Наталия 

Василевна Ушева, докторант на самостоятелна подготовка. Със  заповед № Р-109-....../......2013  

съм определена за рецензент. 

Кратки данни за кариерно развитие и квалификации.  

Д-р Наталия Василевна Ушева е родена на 25.09.1975 г. в Украйна, Одеска област. Завършила 

е средно общообразователно училище в с. Виноградное с отличен успех през 1992 г. В 

периода 1992-1994 г. се е  обучавала в Полувисшия медицински институт „К. Везенков” в гр. 

Бургас по специалност „медицинска сестра”, а през 2000 г. завършва специалност „медицина” 

в Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов” гр. Варна. През 2001 г. започва редовна 

докторантура към Катедра по социална медицина и организация на здравеопазването и 

фармацията в МУ- Варна.  

От 2003 година е избрана за редовен асистент. Между 2005 и 2011 година - старши 

асистент, а от 2011г. и понастоящем е главен асистент към Катедрата по социална медицина  

и организация на здравеопазването, МУ-Варна.  Д-р Ушева е Курсов ръководител на 

студентите от 1-ви курс в бакалавърската програма „Управление на здравните грижи” от 2003 

година. 

Д-р Ушева има призната специалност по социална медицина и здравен мениджмънт от 

2004 година, а от 2010 г. е доброволен консултант по кърмене към Националната асоциация 

„Подкрепа за кърмене”.  

Междувременно е преминала следните курсове и обучение: “Статистически методи за 

обработка на данни със софтуърен продукт „Статистика”- курс към БАН, гр. София; 

“Кърмене и здравословно хранене на бременни жени” СДО курс за обучители към НЦОЗ с 

подкрепата на СЗО, гр. София; “Програми за обучение и проучвания в общественото 

здравеопазване” PH-SEE летен семинар в Будва (Черна гора); “Методи за проблемно-базирано 

обучение” курс към МУ-Варна под ръководството на проф. Веблер от Университета 

Билефелд, Германия.  

Докторантката е участвала в 5 научно-изследователски проекти, три от които са 

свързани с разработване на обучителни програми в областта на общественото здравеопазване:  

1)“Развитие на качеството в програмите по обществено здравеопазване в Централна и 

Източна Европа” към OSI / ASPHER; 2) „Иновативност и ергономична оценка на учебната 

среда и влиянието й върху ефективността на образователния процес и физиологията на 

човека в процеса на обучение” – Проект на ТУ-Варна към ФНИ Програма „Млади учени -

2011” на МОНМН Рбългария; 3) “Зелена светлина за кърменето”  и 4) „Хранене на младите 
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хора във Варна” - проекти към Община Варна, Комисия по здравеопазване; -„ToyBox -  

Multifactorial evidence based approach using behavioural models in understanding and promoting 

fun, healthy food, play and policy for the prevention of obesity in early childhood.” – Проект по 7-

ма Рамкова програма към ЕК по приоритет Храни, Земеделие и Биотехнологии. 

 

Оценка на дисертационния труд. 

         Актуалността и дисертабилността на научния труд се определя от факта, че в 

нашата страна ролята на кърменето като фактор в общественото здравеопазване отбелязва 

значимо нарастване като мотивацията се определя,че качеството на живот на новородените и 

кърмачетата е значимо по добро от това на децата на адаптирани млека. 

     Структура Дисертационният труд съдържа 202 страници, структуриран в в шест глави, 

които по обем са добре балансирани, съобразно участието си в труда. Разпределението е  

както следва: Въведение - 1стр.; Литературен обзор - 11-61стр.; Цел и задачи, материал 

и методи - 62-67стр.; Резултати - 68-176стр.Изводи - 177-180стр.;Приноси-181; Книгопис - 

183-195стр.; Приложения - 196стр; За онагледяване на научната разработка авторката е 

включила 30 фигури , 46 таблици и 2 приложения. 

       Литературният обзор е съвременен, синтезиран, с литературна справка от 189 автори 

като 164 автори са с произведения от последните 15години. Обзорът е написан на добър 

литературен език, представени са достатъчно разработки на водещи научни колективи, 

очертани са проблемни пунктове и противоречиви становища, изведена е необходимостта от 

допълнителни научни разработки в тази насока, отчитайки специфичността на проблемите, 

включени в проучването. Разгледани са специфичните особености в поведението на 

бременните, институциите и медицинския персонал. 

      Д-р  Ушева прави задълбочена историческа справка на медицинската наука върху 

практиките на кърменето  и причините за изместването на тази естествена тенденция, 

пупулярността на изкуствените заместители. Подробно е разгледано историческото развитие 

на практиките на кърмене в нашата страна, ролята на различни институции, ролята на банки 

за майчина кърма. В обзора са анализирани съвременните препоръки за хранене на 

новороденото и кърмачетата, дадени са прецизни съвременни определения на типовите 

хранения. Анализирани са препоръките на СЗО и УНИЦЕФ за изключителното кърмене с 

всички предимства .Достатъчно добре и професионално  се направи аргументации за 

приложение на подсладената вода,която години се препоръчва в менюто на кърмачето. 

           Д-р Ушева представя много добра справка на терминологията и актуализирането на 

стандартите по отношение на критериите за кърмене  или хранене с майчина кърма на 

недоносените деца.Мотивацията на майките на преждевременно родените деца подлежат на 

специална подготовка и мотивация да запазят кърмата си за да я съхраняват и да могат да 

осигурят кърма за децата си. В литературния обзор се отделя сериозно внимание на периода 

на захранване, рисковете за здравето от ранното и късно захранване, практическите аспекти 

на захранването. Дадени са препоръки и стадии на захранване съобразени със съвременните 

протоколи. Вторият раздел  е посветен на предимствата на кърменето,разгледани са 

многобройни нозологични категории с благоприятна еволюция на развитие при кърмените 

деца.Диференцирано са разгледани благоприятните последици на кърмата върху организма на 

недоносените деца.Предимстватана кърменето и отражението на този процес  върху майчиния 

организъм са дадени детайлно,разгледан е проблема на кърменето и ефекта му върху 

растежните криви,върху семейството и обществото.Дадена е информация за международните 

индикатори за оценка на кърменето ,като е разгледан проблема за честота на кърмене на 

децата в европейските държави.В края на обзора са разгледани факторите, имащи отношение 

към кърменето.Инициативата „Болници-приятели на бебето” с прилагане на 10-те стъпки за 

успешно кърмене е анализирана  критично и с желание да бъде постигнат по-добър ефект от 

тази инициатива и програма. 

Цел и задачи: По постановка на изследването. Проблемът за кърменето през 

последното десетилетие е приоритетен проблем   за майчиното и детско здравеопазването  .  В 

България съществува  обществена  и медицинска тревожност  поради факта,че относителния 

дял на кърмещите майки е сравнително нисък . Липсва методология  и достатъчна 

информираност за предимствата на кърменето . С тревога се дискутира проблема,че даже в 

„Болници,приятели на бебето „ се предлагат адаптирани формули веднага след раждането. На 
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този фон, всяка стъпка в научно отношение, която цели изясняване на ситуацията с проблема 

за кърмене трябва да бъде посрещната много добре.  

         Липсата на задълбочени проучвания върху проблема за мотивацията на 

бременните,повишаване на медицинската култура на семействата в репродуктивна възраст в 

България, прави представения дисертационен труд изключително актуален. Ниската 

раждаемост,високият относителен дял на рисковите новородени деца налага ранна промоция 

и рационално хранене в унисон с европейската директива. 

         Целта на труда  е адекватна на обществените и научни потребности:  „Проучване и 

оценяване практиките за кърмене и захранване според критериите на СЗО, както и да се 

разкрият факторите,повлияващи тези практики.”Задачите са 5 конкретно поставени, 

детайлизирани за цялостно разрешаване на поставената цел.   Формулираните работни 

хипотези са добре аргументирани. 

 

Материал и методи:  
           Проучването в настоящия дисертационен труд е проспективно и обхваща 1287 майки 

на деца на възраст 0-36 месеца в област Варна 2009-2011.Проучване”Кърмене във Варненса 

област” е срезово епидемиологично проучване проведено през май-август 2009г. 

Инструментариумът за набиране на информация е пряка индивидуална анкета включваща 42 

въпроса. Проучването  е част от проект ”Зелена светлина на кърменето”. Проучването „ОПЛ и 

кърмене” е генерална съвкупност за всички ОПЛ от 5 области от Източна 

България.Социологичният метод използва анкетна карта ,включваща 21 въпроса. 

          Статистическата обработка е реализирана чрез съвременен статистически пакет 

дескритивни  методи, методи за проверка на хипотези, логистичен регресинен анализ ,което 

позволява задълбочен анализ, изработване на множество корелации и прогностични криви С 

голяма информативност, сензитивност и специфичност. Така обработените резултати 

позволяват публикуване на голяма част от разработката в реномирани международни  

списания. 

Резултати и обсъждане Резултатите   представляват значително богатство по 

разнообразие, дълбочина и по възможност за изграждане на здравно-политически решения. 

Значим принос на  работата на д-р Ушева  е разкриването на тенденциите  в търсенето и 

предлагането на  методология за успешно кърмене в България и ролята на определящите ги 

фактори. 

        Първата глава анализира огромна информация,професионално обработена със 

съвременна статистическа методика но с неблагоприятни резултати от анкетата.Акцент от 

резултатите е ,че храненето на децата през първите 6 мес не отговаря на съвременните 

тенденции и международните препоръки.Съвременния протокол в акушерското поведение е 

новороденото дете да бъде поставено на гърдите на родилката. Няма информираност за 

благоприятния ефект на т.н „персиситираща пъпна връв” и голямата емоционална стимулация 

на кърмата по този протокол.Ранното започване на кърменето и поставянето на новороденото 

на гърдите на майката се реализира изключително рядко и не фигурира като протокол на 

поведение в родилните отделения.Късното поставяне на гърдата след 24ч.е най-висок 

процент,което ни поставя в неблагоприятна позиция по критериите на СЗО.Тревожен факт е 

ниската медицинска култура и непознаване на термини,придобили гражданственост като 

„изключително кърмене”. Ниската честота на изключителното кърмене  и липсата на 

информация за този съвременен” златен стандарт” е тревожен резултат от научното 

проучване. Докторантката прави много добър анализ на факторите ,имащи отношение върху 

този проблем:подценяване на пренаталното обучение и мотивация на бременната за 

кърмене,липса на системи за обучение на родителите от необходимост от кърмене с ясни 

критерии на предимствата на майчината кърма върху качеството на живот на децата. За първи 

път се дискутира и доказва липсата на единна система на поведение в неонатологичните 

отделения в унисон с съвременните тенденции за хранене на новородените деца и 

кърмачетата до 1година.Вторият неблагоприятен  резултат е високата честота на даване на 

вода и порочната практика на включване на подсладена вода още от самото раждане който 

рефлектира  върху честотата на социално значимите заболявания в по късна възраст:висока 

честота на новооткрит диабет ,затлъстяване и хипертония. Тази разработка е най-доброто 

доказателство за необходимост от регистър, въз основа на който се прави мониторинг на 

практиките на хранене. 
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       Внедрени от авторката индикатори за оценка на кърменето имат стойности под 

оптималните, особено в групите с по-ниско образователно ниво и малцинствен произход, 

констатират дисбаланс между поведението на майките и реализираните практики на 

кърмене.Ранното захранване сред децата от малцинствен произход и внасянето на 

нездравословни и неподходящи храни, рефлектира с повишена честота на 

гастроинтестиналните заболявания сред децата. Недостатъчните познания за предимствата на 

кърмата, неглижирането на проблема от специалистите по здравни грижи, предоставяне на 

адаптирани формули от много производители, недостатъчен капацитет и ангажираност на 

лекарите за храненето на децата, липсата на единна доктрина на водещите педиатрични и 

неонатологични организации по въпросите за кърменето. 

 

     Докторантката е направила сериозно проучване на 1287 майки на възраст от 0-36 

месеца.Прецизно е разработена социално –демографската характеристика на участниците по 

местоживеене,което е основание на направи прецизен анализ  на знанията на майките за 

кърменето,нагласите за кърмене по време на бременността,оценка на практиките за 

кърмене,честота на ранното започване на кърмене .Разработката за продължаващото кърмене 

до 1гоишна възраст,въвеждането на твърди,полутвърди и меки храни,индикатора за 

минимално диетично разнообразие и дава основание да констатира че по тези показатели 

България се намира сравнително най-ниско в сравнение с останалите европейски 

страни.Относителният дял на кърмените деца е по-висока при майки с по-висок 

образователен ценз.Установяването на статистически значими различия по образователен 

ценз, местоживеене, трудова заетост, етническа принадлежност.Доказаната висока 

продължителност на кърмене при майки от българския етнос, с висше образование,градско 

местоживеене, във възрастова група 35-44г.,трудово заети е важен резултат и поставя въпроса 

за образованието и повишаване на медицинската култура.Препоръките за кърмене на 

новородените в родилните отделения са от съществено значение за изключителното кърмене 

и успеха на кърменето изобщо. Факта,че голяма част от майките не са получили информация 

се анализира задълбочено и се правят практически изводи. 

Резултатите от проучването на 650  ОП лекари е тревожен. Само 12,2% от анкетираните 

лекари дават определението за „изключително кърмене”. Важна роля в насърчаването и 

подкрепата на кърменето играят здравните кадри особено ОПЛ поемащ грижите за 

новородените деца.Реорганизацията на доболничната помощ поставя въпроса за нивото на 

знанията и подготовката на общопрактикуващите лекари по проблема за храненето на 

новородените деца и кърмачето.ОПЛ с призната специалност по педиатрия показват добра 

информираност за съвременните тенденции на храненето,но относителния дял на педиатрите 

е много малък/18%/.Докторантката верифицира дефицити в съвременните познания на ОПЛ 

за кърмене и захранване.Въз основа на собствените си резултати тя формулира предложения и 

препоръки към отговорни институции за подобряване практиките за кърмене.Промотивната 

дейност в страните с добра организация ня практиките за кърмене се извършва от 

специалисти по здравни грижи:акушерки и медицински сестри. Докторантката  разглежда и 

проблема за консултантите за кърмене,които в европейските страни не са медицински 

персонал. Водеща е ролята на асоциациите на специалистите по здравни 

грижи,неправителствените организации на родители,получили квалификация по този проблем 

но в нормативните документи на здравни институции приоритетно се поставя проблема за 

кърменето.Резултатите от тази разработка дават основание на докторантката да мотимира 

създаването на подобни неправителствени организации на майки,с по голяма квалификация 

по проблемите на кърменето.Много професионално са представени факторите при 

държавната политика за поставяне на национален здравен приоритет,законови разпоредби за 

промоция,подкрепа и защита на кърменето,създаване на Национален комитет по кърмене. 

        Този научен труд е първата разработка по отношение на кърменето и рационалното 

хранене на кърмачето. Авторката дава много добра аргументацияна всеки фактор въз основа 

на добрата методика и статистическата обработка. 

         Авторката предлага модел на успешно кърмене включващ :фактори при детето,фактори 

при майката,фактори при здравната служба,близкото обкъжение,обществото.Факторите при 

държавната и международната политика  са представени на много добра фигура за успешно 

кърмене. 
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        Най-голямото достойнство на научната разработка е мащабното проучване върху 

практиките за кърмене и захранване на децата ,съгласно най-актуалните критерии на СЗО  

Оценка на приносите. Дисертационният труд обогатява науката с нови знания  

относно съвременната ситуация и тенденции на развитие на успешно кърмене  в България . 

Критичният анализ на ситуацията във Варненски регион и съпоставянето със съвременните 

критерии за рационално хранене на СЗО   налага сериозна ревизия в поведението на 

медицинските работници и институции,имащи отношение към кърменето. Представлявайки 

първо по рода си комплексно проучване на кърменето предлага значими приноси от 

методологичен характер- разработени са оригинални въпросници, ориентирани към 

професионалистите по здравни грижи; разработен е оригинален модел на успешно кърмене, 

чрез който могат успешно да се осигурят надеждни дългосрочни прогнози. 

Богатството на изводи е  основа  на препоръки  за развитие на политиките за кърмене. 

Пропоръките са  добре формулирани и имат адекватни адресати. 

Основни  части от труда са представени в 4 пълнотекстови публикации в авторитетни 

български списания и сборници и на две международни конференции с отпечатани резюмета.  

         Този модел на клинично поведение заслужава адмирации и налагане в медицинския 

стандарт, както в информацията на бременните, така и в хартата на правата на  децата. Този 

научен труд, подплатен с огромен доказателствен материал и съвременна статистическа 

обработка трябва да се включи в алгоритъма за добра клинична неонатологична практика. 

Научният труд надвишава критериите за „Доктор” и трябва да стане достояние не само на 

медицински работници , на родители и институции. 

        Автореферат: отговаря на изискванията на правилника. 

 
          Критични бележки и препоръки. Нямам сериозни критични бележки. Бих препоръчала 

цялостното теоретично изследване с някои допълнения да бъде оформено в настолно 

ръководство за специалисти по здравни грижи и родители. 

Лични впечатления. Познавам д-р Ушева от изявите й на конференции с много добре 

представени научни доклади и съобщения. Мнението си за качествената й научна работа 

затвърдих в хода на рецензирането на дисертацията й. 

Заключение. Представеният труд представлява оригинална научна разработка, която 

е на актуална, обществено чувствителна тема. Разработен е на много добро методично ниво. 

Разкрити и доказани са редица зависимости, някои от които са нови факти, други имат 

потвърдителен характер, но са представени сполучливи обяснителни хипотези. Получените 

резултати имат значителен потенциал както в научно отношение - откриват поле за нови 

изследвания, така и в  сферата на управлението. Докторантката е доказала категорично своите 

умения да провежда самостоятелна научна работа, да формулира и доказва изследователски 

хипотези. Дисертационният труд  напълно покрива критериите за образователна и научна 

степен „доктор”. Поради това  заявявам своето положително отношение и призовавам всички 

членове на Научното жури да гласуват положително за присъждане на  научната и 

образователна степен „доктор” на  гл. асистент Наталия Василевна Ушева.  

 

 
                  Проф. д-р Емилия Христова 


