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СТАНОВИЩЕ 
на доц. д-р Гена Георгиева Грънчарова, д.м. 

за дисертационния труд на д-р Десислава Иванова Ванкова на тема 

„Качество на живот, свързано със здравето в общността“ 

 

Със заповед Р-109-222/23.07.2013 на Ректора на МУ-Варна съм 

определена за член на Научното жури за защита с представяне на становище по  

дисертационния труд  на д-р Десислава Иванова Ванкова, докторант на 

самостоятелна подготовка към Медицински Университет „Проф. д-р П. 

Стоянов“ – Варна, Факултет „Обществено здравеопазване“, Катедра „Социална 

Медицина и организация на здравеопазването“, професионално направление: 

7.1. – Медицина, Научна специалност „Социална медицина и организация на 

здраевопазването и фармацията“. 

 

Данни за докторанта 

Д-р Десислава Иванова Ванкова е родена на 24.04.1968 г. в град Бургас. 

Завършила е английска езикова гимназия в Бургас със златен медал през 1987 г. 

През 1993 г се дипломира като лекар в МУ-Варна. Същата година започва 

работа във вътрешно отделение на Общинска болница в  гр. Малко Търново. 

След това е участъков лекар в община Аврен, Варненско и ординатор в ХЕИ-

Варна. През 2001 г. е  привлечена за хоноруван асистент в Катедра „Социална 

медицина и организация на здравеопазването“, като в същото време започва 

работа във фармацевтичната компания ГлаксоСмитКлайн, където продължава и 

досега. Ръководила е екип по проект на UNAIDS и Министерство на 

здравеопазването за изготването на Регионалната здравна стратегия за борба 

със СПИН и друти трансмисивни заболявания (2000 г.).Участвала е в екипа на 

проекта за кандидатстването на Варна за движението „Здрави Градове” (Healthy 

Cities” на Световната Здравна Организация( 1999 г.). 

Д-р Ванкова е завършила втора магистратура по Обществено Здраве в 

Университета в Маастрихт, Холандия. Има призната специалност по социална 

медицина и организация на здравеопазването. 

 

Обща характеристика на дисертационния  труд и неговата актуалност 

Дисертационният труд съдържа 167 страници и е структуриран в четири 

глави: Литературен обзор; Цел, задачи, методи и дизайн; Резултати и дискусия; 

Изводи, препоръки и приноси. Включва общо 11 таблици, 2 фигури и 10 

приложения. Използвани са 220 литературни източници, от които 18 на 

кирилица и 202 на латиница. 

Актуалност на дисертацията. Изборът на темата показва отличната 

осведоменост на докторантката относно съвременните тенденции за развитие 

на концепцията за здравето и разширяването на възможностите за неговото 
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измерване. Нарастващият интерес към субективната оценка на здравето e 

обоснован много добре теоретически и е свързан с разширяващата се глобална 

практика за въвеждане на нови индикатори за оценка на здравето, каквито са 

индикаторите за „качество на живот, свързано със здравето“. Липсата на опит и 

проучвания в тази насока у нас още повече засилват актуалността на 

дисертационния труд - не само като изследователско поле в теоретичен аспект, 

но с неговата насоченост към практиката. 

 

Оценка на структурните части на дисертационния труд 

Литературният обзор е тематично насочен към въвеждане и изясняване  

на концепцията за качеството на живот, свързано със здравето, чрез използване 

на най-съвременни източници в тази насока. Направен е синтезиран преглед на 

дефинициите, които са важни за изследването –промоция на здраве, общност, 

детерминанти на здравето. За първи път в социално-медицинско изследване у 

нас се отделя специално внимание на социалния капитал като специфична 

детерминанта на качеството на живот. Чрез задълбочения аналитичен характер 

на литературния обзор докторантката сполучливо извежда и обосновава 

теоретичната рамка на своето изследване. 

Целта и петте задачи на проучването са прецизно формулирани. Цел на  

научната разработка е изследване на количествените и качествени аспекти на 

качеството на живот, свързано със здравето на ниво на общността и анализ и 

оценка на влиянието на социално-икономическите (с акцент върху социалния 

капитал), демографските и някои поведенчески детерминанти, като на тази 

основа да се направят препоръки за политики и интервенции за подобряване 

качеството на живот, свързано със здравето.  

Методологията на проучването е добре обоснована. Приложен е микс-

метод дизайн, който съчетава предимствата както на количествения, така и на 

качествения подход за събиране и анализ на данните. В методиката е  използван 

квотен принцип за формиране на стратифицирана повъзрастова  извадка от 

жителите на гр. Бургас, равномерно разпределена по квартали, като по този 

начин е гарантирана репрезентативност на извадката и надежност на 

получените резултати. В количествената фаза на проучването е използван 

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

„Въпросник за здравословно състояние” (българска версия), който е 

предоставен специално за конкретното проучване от Euro-Qol Group. 

Анализирано е влиянието на три групи детерминанти (демографски, 

поведенчески и социално-икономически, с акцент върху социалния капитал) 

върху качеството на живот, свързано със здравето. Kачествената фаза на 

изследването включва проучване тип Делфи, проведено в два кръга сред 

експерти, които определят, провеждат или влияят на политиките в общността. 

Осъществен е и паралелен мета-анализ на здравни проекти, стратегии, отчети, 
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нормативни документи и материали, свързани със здравно-социалната 

политика в община Бургас. 

Статистическите методи са правилно подбрани и приложени. Използван е 

широк спектър от статистически методи и показатели. Социално-демограф-

ските характеристики на извадката са представени чрез описателни 

статистически показатели – относителни дялове, средни величини, стандартни 

отклонения и др. Приложен е дисперсионен анализ АNOVA и Post Hoc Tests за 

сравняване на данните от визуалната аналогова скала (ВАС) при различните 

подгрупи. За проверка на хипотезите са използвани параметричен анализ 

(Students’s t-test) и непараметричен метод (χ²-критерий на Pearson). 

Цялостният дизайн на проучването е доказателство за задълбоченото 

познаване и владеене от д-р Ванкова на съвременните методологични подходи 

в областта на социално-медицинските научни изследвания. 

Резултатите са представени ясно, добре структурирани за всяка от двете 

фази на проучването и придружени със задълбочено обсъждане.Използването 

на международно одобрен въпросник е позволил на докторантката да сравнява 

резултатите от проучената популация с данни от редица други страни. Изводите 

добре характеризират качеството на живот, свързано със здравето в 

конкретната общност (жителите на гр. Бургас) и показват наличието на здравни 

неравенства. Данните от проучването са послужили за формулиране на редица 

препоръки до институции на общинско и национално ниво, които биха 

допринесли за засилване ролята на окръжаващата среда в стимулиране на 

индивидуална промяна по посока на здравословно поведение. 

 

Приноси на дисертационния труд 

Теоретико-методологични приноси. Проучването има подчертан 

иновативен характер по своята постановка. Това е първото проучване в 

България, което обединява концепциите  „качество на живот”, „промоция на 

здраве” , „детерминанти на здравето” “ и „социален капитал“ на ниво общност.  

За първи път у нас се изследва здравното състояние на населението на 

нивото на общността чрез използване на инструментариум за оценка на 

качество на живот, свързано със здравето. Приложена е българска версия на 

валидизиран от Европейската Експертна Група EuroQol „Въпросник за 

здравословното състояние” , към който е разработено оригинално допълнение,  

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  е  изследван социалния капитал и влиянието му 

върху качеството на живот, свързано със здравето. 

Приноси с практико-приложен характер. Проведеното проучване 

показва на практика как може да бъде изследвано и евентулно мониторирано 

качеството на живот, свързано със здравето, в дадена общност и в национален 

мащаб. Използваният EQ-5D-3L „Въпросник за здравословното състояние” е 
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достъпен и лесно приложим инструмент за измерване на субективната оценка 

на здравето. Разработеният от докторантката „Наръчник с указания за 

попълване и работа с EQ-5D-3L Въпросника” може успешно  да се използва в 

последващи проучвания с този инструмент за оценка на здравето. 

Създаденият теоретичен модел на проучване тип Делфи сред експерти 

може да бъде успешно приложен при здравно-политически изследвания, 

целящи постигане на консенсус по различни въпроси засягащи живота в 

общността. 

Чрез проведеното изследване се доказва ролята на проучванията на 

качеството на живот, свързано със здравето в дадена общност, за оценка на 

здравните нужди на общността и на отделни подгрупи в нея и за формиране, на 

тази основа, на реалистични  политики на локално и национално равнище. 

Във връзка с дисертационния труд са публикувани четири статии. 

Докторантката е участвала с постер на юбилейна научна среща на Euro-Qol 

Group през 2012 в Ротердам, където е представила част от резултатите от 

количествената фаза. 

 

Заключение 

Представеният дисертационен труд се отличава с изключителна 

актуалност, оригиналност, методическа иновативност и прецизност. Изведените 

теоретични и приложни приноси заслужено биха намерили място в бъдещи 

изследвания в областта на общественото здравеопазване.  

Дисертационният труд ”Качество на живот, свързано със здравето в 

общността” напълно отговаря на изискванията на Правилника за развитие на 

академичния персонал в Медицински университет-Варна, поради което давам 

своето положително становище и предлагам на уважаемите членове на 

Научното жури да гласуват положително за присъждане на образователна и 

научна степен „ доктор” на д-р ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ВАНКОВА. 

 

 

28.08.2013 

Гр. Плевен 

                                        

Изготвил становището: 

       Доц. д-р Гена Грънчарова д.м. 


