
От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм,

Катедра „Епидемиология", Медицински университет- София

Относно дисертационен труд за придобиване на образователна и 

научна степен „ДОКТОР" по научната специалност 

„Епидемиология" /шифър. 03.01.29/

Тема на дисертационния труд: „Епидемиологична ефективност , 

организация и управление на имунизационното дело във 

Варненска област"

Дисертант: Д-р Елияна Панайотова Иванова

Научен ръководител: Доц. д-р Румен Петров Константинов, дм

Рецензията е изготвена съгласно Закона за развитие на 

академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), Правилника 

за условията и реда за придобиване на научни степени и 

заемане на академични длъжности в МУ- Варна и Заповед на 

Ректора на МУ-Варна № Р-109-167 от 17.05.2017г.

Биография и професионално развитие

Д-р Елияна Иванова е родена на 24.02.196бг. в гр. Бургас. През 
1992г. завършва Медицина в Медицински университет- Варна.От 
1993г. до 1997г. работи като лекар-ординатор в ХЕИ-Варна. От 
1998г. до 2008г. е лекар-епидемиолог в РЗИ- Варна. От 2008г. до 
2013г. работи като епидемиолог в МЦ „Санита", гр. Варна.От 
2013г. е избрана за асистент по епидемиология в Катедрата по 
Хигиена и епидемиология към ФОЗ на МУ-Варна. Д-р Иванова 
има призната специалност по епидемиология от 01.2006г.
Владее английски и руски езици и има много добра компютърна 
грамотност.



Дисертационният труд е написан на 178 страници, от които 159 
страници основен текст и 19 страници литература и приложения. 
Онагледен е с 13 таблици , 59 фигури и съдържа 2 приложения. 
Библиографският списък включва 292 литературни източника, от 
които 131 на кирилица и 161 на латиница.

Актуалност на темата на дисертационният труд

Темата на дисертационният труд е актуална. 
Имунапрофилактиката е мощно средство за епидемиологичен 
контрол, водещ до ограничаване разпространението на
инфекциозните болести до степен на елиминация и ерадикация. 
Актуалността на разработката нараства и поради факта, че през 
последните години се зародиха мощни антиваксинални 
движения , включинелно и в нашата страна. Увеличаващият се 
брой на нови ваксини , включени в националните
имунизационни програми, изискванията за висока
епидемиологична ефективност и слаба реактогенност, както и 
контрола на имунизационното покритие, изискват
усъвършенстване на системата по организация и управление на 
имунизационното дело. Особено място заема приложната
имунизационна стратегия на областно ниво. Това насочва 
дисертантката да извърши епидемиологичен анализ на 
имунизационното дело във Варненска област и да представи 
успехите, проблемите и перспективите пред ваксиналните 
практики.

Оценка на целта, задачите и методите
Целта на дисертационният труд е ясно и точно формулирана- да 
се извърши епидемиологичен анализ на измененията в 
организацията, управлението и епидемиологичната ефективност 
на имунизационното дело във Варненска област от 1878г. до 
днес и да се формира Приложна програма за подобряване



ефективността на имунизационните практики. За постигането на 
тази цел са набелязани 8 задачи. За тяхното постигане са 
използвани редица материали и методи- епидемиологичен 
метод за анализ на основните епидемиологични показатели, 
дескриптивен метод, теоретичен, историко-аналитичен, 
имунологичен, социологичен и статистически методи за анализ и 
интерпретация на данните.

Оценка на резултатите

Дисертационният труд се състои от следните раздели- 
Въведение, Литературен обзор, Цел и задачи, Материали и 
методи, Резултати и обсъждания, Основни изводи, Приноси, 
Литература и Приложения.
Въведението обосновава актуалността на разработения проблем 
и избора на тема на дисертационния труд. Дисертантката 
задълбочено е мотивирала актуалния и значим проблем, 
поставен като тема на дисертацията.
Литературният обзор е написан на 42 страници и в него са 
отразени основните направления на имунизационното дело в 
света, видовете биопродукти, анализ на епидемиологичната 
ефективност при васкинопредотвратимите инфекции , както и 
възникването и развитието на имунизационното дело в България. 
Представеният материал е богат, компетентно анализиран от 
дисертантката и показва нейната широка осведоменост по 
проблемите на имунопрофилактиката.
В раздела „Резултати и обсъждания" е направено проучване и 
анализ на организацията и управлението на имунизационното 
дело в страната и във Варненска област като проучването е 
разделено в три периода-от 1878г. до 1944г., от 1944г. до 2000г. и 
от 2000г. до 2015г. Извършени са проучвания и анализ на 
имунизационният обхват със задължителни ваксини при 
ваксинопредотвратимите инфекции във Варненска област за 
периода 2000-2015г., както и на обхвата с целеви имунизации. 
Проучена е организацията на профилактичната дейност в



Имунизационния кабинет на РЗИ- Барна. Дисертантката прави 
задълбочени проучвания върху епидемиологичната ефективност 
и динамиката на епидемичния процес при туберкулоза, 
полиомиелит, морбили, рубеола, паротит, коклюш, тетанус и 
вирусен хепатит В. Извършено е проучване върху 
епидемиологичните аспекти на нежеланите реакции от 
приложението на задължителните ваксини. Д-р Иванова прави 
проучване и сравнителен анализ на имунизационните практики в 
страна с препоръчителни и страна със задължителни ваксини. 
Проведено е анкетно проучване за отношението , 
професионалната подготовка и информираност на 
общопрактикуващите лекари и неонатолози във Варненска 
област относно задължителните имунизации в Р България. В 
настоящият раздел д-р Иванова представя резултатите от 
теоретико-епидемиологично проучване и анализ на структурата и 
епидемиологичната ефективност на имунопрофилактиката. 
Дисертантката представя Приложна програма, произтичаща от 
структурният модел за подобряване на имунизационният обхват 
във Варненска област. Направените предложения са конкретни, 
което ги прави особено ценни в приложно практическо 
отношение.
Материалът изложен в този раздел е богато онагледен с таблици 
и фигури.
Анализът на епидемиологичното проучване върху организацията 
и управлението на имунизационното дело във Варненска област 
дисертантката обобщава в 11 основни извода, които дават пълна 
представа за резултатите от разработената дисертация. 
Дисертационният труд е написан компетентно, с висок 
академичен стил и е оформен съгласно изискванията.

Приноси

Дисертантката посочва 4 приноса с оригинален характер, 4 
приноса обогатяващи съществуващите научни знания и 4 приноса 
с научно-приложен характер, които аз напълно приемам.



- За първи път са извършени комплексни , многоаспектни 
проучвания на имунизационното дело във Варненска област 
и е отразена неговата висока здравна и социална значимост 
за общественото здравеопазване в региона.

- Извършен е задълбочен епидемиологичен анализ на 
имунизационното покритие на населението във Варненска 
област със задължителни имунизации за периода 2000- 
2015г. и са проучени факторите, оказващи влияние върху 
имунизационният обхват.

- За първи път е проучена и анализирана епидемиологичната 
ефективност на васкинопрофилактиката във Варненска 
област.

- За първи път е проучен алгоритъма на регистриране и 
съобщаване на нежеланите ваксинални реакции и 
значението им за имунизационните практики.

- Проучено е нивото на професионална подготовка на 
общопрактикуващите лекари и неонаталози във Варненска 
област по отношение на имунизациите, като са дадени 
препоръки за повишаване на тяхната квалификация и 
информираност на населението относно ваксините.

Автореферат и публикации свързани с темата на 
дисертационния труд

Авторефератът към дисертационния труд отразява правилно 
структурата му и съдържа най-важните резултати и изводи от 
проучването.
Във връзка с темата на дисертационния труд д-р Иванова 
представя 3 научни публикации, в които е първи автор и 3 
участия в научни форуми.



Заключение

В заключение, считам, че дисертационния труд на д-р Иванова на 
тема „Епидемиологична ефективност, организация и управление 
на имунизационното дело във Варненска област" за придобиване 
на образователна и научна степен „ДОКТОР" по актуалност, обем 
на проучването, методология, изводи, конкретни научни и 
научно-приложни приноси отговаря напълно на критериите на 
Закона за развитие на академичния състав в Р България и 
Правилника за условията и реда за придобиване на научни 
степени и заемане на академични длъжности в МУ-Варна.
Във връзка с всичко гореизложено давам своята положителна 
оценка и препоръчвам на членовете на Научното жури да 
присъдят на д-р Елияна Панайотова Иванова образователната и 
научна степен „ДОКТОР" по научната специалност 
„Епидемиология".

01.06.2017г. Изготвил рецензията:

Проф. д-р В.


