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Със Заповед Р-109-215/18.07.2013 г.  на Ректора на Медицински 

университет -Варна  основанa на Протокол N 74/10.07.2013  на Факултетния 

съвет на Факултет Обществено здравеопазване съм определена  за член на 

научното жури по  процедура за придобиване на образователната и научна 

степен „доктор” на д-р Десислава Иванова Ванкова, докторант на самостоятелна 

подготовка.Със  заповед N Р-109-222/23.07.2013  съм определена за рецензент 

Кратки данни за кариерно развитие и квалификации. Д-р Десислава 

Иванова Ванкова е родена на 24.04.1968 г. В град Бургас. Завършила е 

Английска езикова гимназия-Бургас със златен медал през 1987 г.  През 1993 г. 

завършва медицина в МУ Варна, веднага  започва работа във Вътрешно 

отделение, Общинска Болница-Малко Търново и продължава  като участъков 

лекар  в община Аврен, Варненско. В периода 1996- 2001 г. е ординатор в  ХЕИ-

Организационно-информационен отдел и Противоепидемиологичен отдел; през 

2001 г. е  хонорован асистент в Катедра „Социална Медицина и организация на 

здравеопазването“, а от 2001 г. и до сега работи във фармацевтичната компания 

ГлаксоСмитКлайн. Междувременно е придобила опит  в разработване и 

ръководство на проекти:  през 2000 г. е ръководител   на проект  на UNAIDS и 
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Министерство на здравеопазването за изготването на Регионалната здравна 

стратегия за борба със СПИН и друти трансмисивни заболявания.Участник е в 

екипа на проект за кандидатстването на Варна за движението Здрави Градове на 

Световната здравна Организация.( 1999 г.) 

Д-р Ванкова е Магистър по Обществено Здраве от Университета в 

Маастрихт, Холандия. Има призната специалност по социална медицина и 

организация на здравеопазването.  

 

Оценка на дисертационния труд. 

Дисертационният труд съдържа 167 страници, структуриран е  в четири 

глави, които по обем са добре балансирани, съобразно участието си в труда: 

Литературен обзор( 36 стр.), Цел,задачи,методи и дизайн (23стр.),Резултати и 

дискусия (46 стр.), Изводи,препоръки, приноси (10стр.).Трудът включва 11 

таблици, 2 фигури 10 приложения.  Оценката на труда следва да бъде направена 

в няколко направления: 

По тематика.  Изследователският проект на д-р Ванкова,насочен към  

проблема качество на живота, свързано със здравето ( КЖсЗ),  се явява  в период, 

когато в международните  професионални среди се оформи възгледът, че  

субективната оценка за здравето е важен . измерител на здравето и на влиянието 

на социално-демографските детерминанти върху него.  Установени по този 

начин  неравенства имат шанса да станат  база на по-реалистични и по- 

ефективни  локални и национални здравни политики. В  България все още  даже  

не се обсъжда възможността КЖсЗ да се включи към индикаторите, измерващи 

здравния  профил на българските граждани, каквато практика вече  е установена  

в някои страни. Работата по тези проблеми прави  актуалността в теоретичен и 

приложен аспект на  дисертационния труд  несъмнена. 

Оценка на литературния обзор. Литературният обзор  се базира на 220 

източника, от които 18 на кирилица и 202 на латиница , структуриран е по теми, 

избрани от докторантката като важни за изследването. Концепцията за КЖсЗ е 

разгледана в контекста на съществуващите области на познанието и специално  в 

теорията и практиката на общественото здравеопазване. Направен е 
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терминологичен и съдържателен анализ  на най- важни за изследването 

понятия: здраве, промоция на здраве, детерминанти и здраве в общността, като 

са показани съвременни аспекти на тяхното разбиране. Представени и оценени  

са инструментите  за измерване на КЖсЗ. Достойнство на обзора е, че въвежда  в 

полето на общественото здравеопазване теорията за социалния капитал (СК) и  

обсъжда  възможностите за практическото й приложение  в изследване на КЖсЗ 

на ниво общност. Литературният обзор представлява самостоятелно теоретично 

изследване със значителни иновативни елементи и много добре очертава 

теоретичната рамка на собственото проучване. 

По постановка на научното изследване. 

Целта . на проучването e формулиранa с оглед изводите от литературния 

обзор: да се изследва качеството на живот, свързано със здравето на ниво 

общност в количествен и качествен аспект и да се анализира влиянието на 

социално-икономическите (с акцент върху социалния капитал), демографските и 

някои поведенчески детерминанти върху качеството на живот, свързано със 

здравето. На тази основа да се направят препоръки, които да предлагат политики 

и интервенции, подобряващи качеството на живот, свързано със здравето. Във 

връзка със целта са определени пет изследователски задачи и хипотези. 

Дизайнът  на проучването  съчетава  количествен  и качествен подход за 

събиране и анализ на данните. Приложеният последователно-обяснителен микс-

метод  дизайн  се състои от две фази, като количествената фаза предхожда  

качествената,  има по-голяма тежест и  между двете фази е предвиден 

достатъчно дълъг период от време.  

Обект на проучване  в количествената  фаза са жителите на Бургас над 

18-години, от които на квотен принцип по възраст и пол е формирана 

представителна  извадка (1050 души). При нея е приложен стандартен генеричен 

въпросник за субективна оценка на здравето EQ-5D-3L Въпросник-Българска 

версия за определяне на здравето в 5 области. Към него  докторантката  е 

разработила  15 въпроса, даващи възможност за оценка  на влиянието на 

определени детерминанти върху  КЖсЗ.  Обект на  проучване в качествената 

фаза са: а) за Делфи-проучването  в два кръга - експерти, подбрани  на квотен и 
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доброволен принцип сред  такива, които планират, провеждат или влияят върху 

политиките в общността; б) за качествения мета-анализ относно мястото на 

концепцията за КЖсЗ - стратегии, проекти, отчети, публикации и други 

документи свързани със здравето на общинско ниво , в които се проследява и 

наличието или отсъствието на социален капитал (СК).  

Докторантката е разработила  собствен оригинален дизайн на Делфи-

проучване, метод на експертна оценка с цел постигане на консенсус, въз основа 

на световен и европейски опит и при спазване на основните принципи: 

анонимност, повторяемост и обратна връзка. Предначертаните механизми за 

включване, формиране на панели и инструментариум-две анкетни карти за двата 

кръга, също са дело на докторантката. Цялостната ѝ работа по методологията 

заслужава много висока оценка. 

Приложени са разнообразни  статистически  методи при обработка и 

представяне на данните, съответстващи на поставените цели: дескриптивен 

анализ - алтернативен (за структурата на социално - демографските 

характеристики на извадката) и вариационен (за количествената променлива 

„самооценка на здравето” в петте ѝ области); дисперсионен анализ ANOVA и 

Post Hoc Test- за сравняване на данните от визуалната аналогова скала при 

различните подгрупи; параметрични и непараметрични методи – за проверка на 

хипотезите.    

Оригиналната постановката на проучването, представителната извадка, 

приложени статистически методи са  гаранция за надеждността на получените 

резултати и направените изводи.   

 

По отношение на получените резултати.  Резултатите от собственото 

проучване  са представени за всяка от двете фази и отговарят на поставените 

изследователски задачи. Резултатите са интересни на първо място като 

характеристика на самооценката на здравето в една териториална общност като 

цяло и свързана с отделни детерминанти- демографски( възраст, пол, семейно 

положение, етнос, религия, брой деца), социални и поведенчески( регулярен 

месечен доход, заетост/безработица, пушене, спортуване хоби), както и 
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елементите на СК. Представени по петте области на измерване на здравето 

(подвижност, самообслужване, обичайни дейности, болка/неразположение и 

тревожност/депресия) те дават ценна информация относно възможните начини 

за въздействие, като най-трудно повлияваща се е областта „болка”. Нова за 

България информация представляват резултатите от задълбоченото обсъждане  

на силата и ограниченията на протективните за здравето   фактори ( трудова 

заетост, по-висока степен на образование, спортуване, любими занимания и др.) 

На второ място, резултатите от количествената фаза, съчетани с тези от 

качествената фаза, имат потенциал  да участват във формиране  на здравословни 

общински политики, които  да увеличават доказаните промотивни фактори и 

тяхната приемливост от жителите на гр. Бургас. 

По отношение на приносите на труда, освен гореспоменатите, бих 

отбелязала: 

С теоретичен и методологичен характер са: 

Проведено е за първи път в България проучване, което обединява 

концепциите „качество на живот”, „промоция на здраве”, „детерминанти на 

здравето” „и „социален капитал“ на ниво общност. 

За първи път у нас се прави изследване на здравословното състояние на 

населението на нивото на общността чрез използване на инструментариум за 

оценка на качество на живот, свързано със здравето. Приложен е инструмент, 

изработен и валидиран от Европейската Експертна Група EuroQol - EQ-5D-3D -

Въпросник за здравословното състояние - Българска версия . 

Разработено е оригинално по своя характер допълнение към EQ-5D-3D –

Въпросника,чрез  което е направен анализ на влиянието на здравни 

детерминанти върху качеството на живот, свързано със здравето на нивото на 

общността. 

За първи път в България теорията за социалния капитал се свързва  с 

концепцията за качество на живот и се изследват елементи на СК, като 

детерминанти на КЖсЗ (членство в Путнам-тип и Олсонов-тип организации и 

влиянието му върху качеството на живот, свързано със здравето). 
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Разработен е оригинален  дизайн за Делфи-проучване, метод  на експертна 

оценка  със цел  достигане на консенсус, с качества на нов  теоретичен модел. 

С практико-приложен характер са: 

Приложението на последователно-обяснителен микс-метод дизайн е 

иновативен и перспективен подход в полето на изледванията, свързани с 

общественото здравеопазване у нас.  

Проведеното проучване показва на практика как може да бъде изследвано 

и евентуално мониторирано качеството на живот, свързано със здравето в дадена 

общност и в национален мащаб. Използваният EQ-5D-3L - Въпросник за 

здравословното състояние е достъпен и лесно приложим инструмент за 

измерване на субективната оценка на здравето. 

Разработеният от докторантката „Наръчник с указания как да се попълва и 

работи с EQ-5D-3L – Въпросника” може успешно  да бъде използван и за 

последващи проучвания с този инструмент за оценка на здравето. 

Доказано е, че Делфи- тип проучване е надежден, творчески метод за 

изсладване на идеи и е практична изследователска основа за провеждане на 

проучване  сред експерти, целящо достигане на консенсус по различни въпроси 

засягащи живота в общността. 

 Доказан е капацитета на проучванията на качеството на живот, свързано 

със здравето в дадена общност   за оценка на здравните нужди на общността като 

цяло и на отделни нейни субгрупи и  за фокусирани към определени групи  

реалистични  политики на локално и национално равнище. 

Въз основа на дисертационния труд са разработени адекватни препоръки 

до институции, които имат отношение към подготовка на здравни 

професионалисти и  към здравно-образователни интервенции сред избрани 

групи, най-вече майки и  деца. Препоръките на ниво  община са свързани с 

политики и интервенции за поощряване на гражданското участие и въвличане в 

здравословни практики. В самия дисертационен труд се посочват казуси и 

улесняващи механизми в тази насока. 

Резултати от дисертационния труд са публикувани  в четири статии в 

български резензирани списания, един доклад на конференция в България и едно 
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участие в постерна сесия на Среща в Холандия на международната група по 

измерване на КЖсЗ- EuroQol Group . 

Критични бележки и препоръки. Всички критични бележки дадени на 

вътрешната защита са изпълнени. Бих препоръчала  теоретичното и методично 

богатство на проучването да стане много по-широко достояние на 

професионалната общност, а колкото до конкретните резултати за община 

Бургас- да се планират подходяши форми на обсъждане, запознаване, 

образование и приложение в политики.  

Личните ми впечатления от докторантката са като човек с творчески и 

иновативен дух, социално ангажирана, със стремеж за самоусъвършенстване; 

като изследовател- подготвена теоретично, добросъвестна, със широк кръгозор, 

готова да посрещне и търсеща предизвикателства; като лекар   социал-медик- с 

огромно желание за развитие на промоцията на здраве и профилактика на 

болестите чрез успешни обществени политики. Разработеният труд още веднъж 

ме убеди в правотата на тези впечатления и показа нейното професинално и 

научно израстване. 

Заключение.  

Представеният дисертационен труд представлява оригинална разработка, 

лично дело на д-р Ванкова от идеята, през теоретичното изследване, 

методологията, провеждането и до формулиране на изводи, препоръки и 

приноси. Той обогатява науката с нови знания, оригинални методи и подходи и 

открива широко поле за нови изследвания.Той покрива напълно изискванията за 

образователна и научна степен „доктор” на Правилника на МУ-Варна за 

развитие на академичния състав . 

Всичко това ми дава основание да дам силно положитела оценка на труда 

и убедено да предложа на уважаемите членове на научното жури да гласуват 

положително за присъждане на образователната и научна степен „доктор” на д-р 

Десислава Иванова Ванкова 

 

Рецензент:  

Доц.Невяна Фесчиева, дм 
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