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Представеният от докторантката комплект документи е в съответствие 

с изискванията на Правилника за прилагане на Закона за развитие на

академичния състав в Република България. Приложени са 3 научни

публикации и 3 участия на докторантката в научни форуми, свързани с 

темата на дисертационния труд.

Актуалност на тематиката.

Актуалността на научната дисертационна тема е безспорна. 

Имунопрофилактиката се явява мощно средство за епидемиологичен 

контрол, водещ до ограничаване разпространението на заразните болести 

до степен на пълна ерадикация. Постигнатите успехи по управлението и 

контрола на вариолата (ерадикация), полиомиелита (елиминация),



дифтерията (елиминация), морбили, коклюш, рубеола, паротит, вирусен 

хепатит В и др. поставят нови цели породени от епидемиологичната 

практика. Увеличаващият се набор от нови ваксини, включени в 

националните имунизационни програми, повишената взискателност към 

тяхната ефективност и ниска реактогенност пораждат необходимостта от 

усъвършенстване на системата по организация и управление на 

имунизационната система. В този контекст поставените цел и задачи, 

разработени в дисертационния труд се явяват напълно целесъобразни, 

което позволява да се постигне възможното решение на управлението на 

имунизационното дело във Варненска област.

Характеристика на дисертационния труд.

Представеният дисертационен труд е написан на 178 страници. 

Структурата му включва въведение, литературен обзор, цел и задачи, 

материали и методи, резултати и обсъждане, изводи, приноси, 

библиография и 2 приложения.

Литературният обзор е написан на 42 страници и съдържанието е 

разпределено в 4 раздела. Библиографският списък включва 292 

литературни източника, от които 131 на кирилица и 161 на латиница. 

Литературният обзор е разработен компетентно и всеобхватно като са 

анализирани развитието на имунизационното дело в света и България, 

технологията на епидемиологичния контрол и надзор на нежеланите 

реакции след ваксинация и оценка на епидемиологичния контрол по 

отношение на ваксинопредотвратимите инфекции.

Цел, задачи, материали и методи на дисертационния труд.

Д-р Елияна Панайотова Иванова формулира ясно и конкретно 

основната цел и произтичащите от нея 8 задачи, които успешно са 

изпълнени. В резултат е разработена Приложна програма за подобряване 

на имунизационното дело във Варненска област, която е сериозно 

постижение за епиднадзора във Варненска област и България. За



обработване на получените данни е използван богат набор от методи: 

епидемиологичен, дескриптивен (описателен), теоретичен, историко- 

аналитичен, документален, имунологичен и статистически методи.

В съответствие със специфичните особености на всяка от поставените 

задачи са използвани мащабен брой материали.

Положителна атестация за разглеждания дисертационен труд е факта, 

че постановката на изследванията в него се извежда от теоретичните 

дефиниции и нормативите на Европейската общност и СЗО, особено във 

връзка с елиминационната стратегия на СЗО (\\^НО) и УНИЦЕФ (1ЛЧ1СЕР) 

за намаляване на заболяемостта от ваксинопредотвратимите инфекции в 

света.

Резултати, обсъждане и приноси на дисертационния труд.

Собствените епидемиологични проучвания са разработени 

задълбочено с аналитичен подход. Прави впечатление богатото 

илюстриране на дисертационния труд с таблици и фигури. Разглежданите 

раздели са разработени от докторантката на съвременно научно ниво с 

прецизност и представят д-р Елияна Иванова като изграден специалист в 

областта на епидемиологията на инфекциозните болести.

Научността на дисертационния труд се потвърждава от 

проучвателните направления и получените резултати. Получени са 4 

приноса с оригинален характер, 4 приноса обогатяващи съществуващите 

научни знания и 4 приноса с научно-приложен характер, които напълно 

приемам. Впечатлена съм от факта, че докторантката е първи автор във 

всички публикувани научни трудове, свързани с дисертационния й труд.

Заключение.

Дисертационният труд разработен от д-р Елияна Панайотова Иванова 

съдържа научни и научно-приложни резултати, които представляват 

оригинални приноси в епидемиологичната теория и практика. 

Докторантката притежава богат професионален опит в областта на



епидемиологията, както и умения за самостоятелно провеждане на научни 

изследвания. Въз основа на това давам своята положителна оценка за 

дисертационния труд и предлагам на почитаемото Научно жури да 

присъди образователната и научна степен „доктор” на д-р Елияна 

Панайотова Иванова, асистент в МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов” гр. 

Варна.
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