
СТАНОВИЩЕ

От Доц. Д-р Йорданка Иванова Митова-Минева 
Ръководител на Катедра „Епидемиология“, МУ-София

ОТНОСНО: Дисертационния труд за придобиване на образователна 

и научна степен „ДОКТОР“ по научната специалност „Епидемиология“ 

/шифър 03.01.29/ на ас. д-р Елияна Панайотова Иванова на тема 

„ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ЕФЕКТИВНОСТ, ОРГАНИЗАЦИЯ И 

УПРАВЛЕНИЕ НА ИМУНИЗАЦИОННОТО ДЕЛО ВЪВ ВАРНЕНСКА 

ОБЛАСТ“

Становището е изготвено съгласно Закона за развитие на 

академичния състав в Република България, 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.

Кратки биографични данни

Д-р Елияна Панайотова Иванова завършва МУ-Варна през 1992г. 

Професионален стаж: 1993-1997г.- лекар-ординатор в ХЕИ-Бургас, 1999- 

2008г. лекар-епидемиолог в РЗИ-Варна, гр.Варна, 2008-201 Зг.- епидемиолог 

в МЦ „Санита“ ООД, гр. Варна. От 2013г. и към настоящия момент е 

асистент в Катедра “Хигиена и епидемиология“, МУ-Варна. Има придобита 

специалност „Епидемиология на инфекциозните болести“ от 2006г. Членува 

в Български Лекарски съюз, БНДОЗ, Българско научно дружество по 

епидемиология на инфекциозните и неинфекциозните масови заболявания.

Актуалност на проблема

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 вариола (ерадикация), полиомиелит (елиминация), дифтерия 

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

хепатит В и др. поставят нови цели, породени от епидемиологичната



практика. Развитието и приложението на националната имунизационна 

програма на Р. България е в изпълнение на основните приоритети, залегнали 

в Разширената програма за имунизации на СЗО и Глобален имунизационен 

план за действие. В тази връзка е необходимо детайлно проучване и оценка 

на влиянието върху системата на имунопрофилактиката и на някои 

негативни тенденции, като неритмичност в снабдяването с ваксини, 

нарастващия процент на отказали се от профилактични имунизации и 

реимунизации, затрудненията по обхващане с имунизации на някои 

малцинствени групи от населението и пр., които увеличават риска от 

разпространението на инфекциозни болести до ниво на епидемии.

Дисертационният труд се състои от 178 страници, 2 приложения и е 

онагледен с 59 фигури и 13 таблици. Библиографският списък включва 292 

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

Първата част на дисертационния труд представя задълбочен 

теоретичен литературен обзор, структуриран в съответствие с изискванията, 

обхващащ всички аспекти на проблема, свързан със значението, 

организацията, управлението и ефективността на имунопрофилактиката, от 

който проличава много добрата теоретична подготовка на дисертантката.

Втората част на дисертационния труд са собствените проучвания, 

които са структурирани в следните части: цел и задачите; материалите и 

методи; резултати и обсъждане; основни изводи; приноси; библиография.

Целта е ясно и точно формулирана, използваните методи са 

изчерпателно посочени. Същинската част на собствените проучвания -  

резултати и обсъждане - е структурирана в осем подглави. В началото е 

направено историко-логическо епидемиологично проучване върху 

организацията и управлението на имунизационното дело в страната и във 

Варненска област. Направен е задълбочен анализ на имунизационния обхват 

при ваксинопредотвратимите инфекции във Варненска област за периода 

2000-2015г., а в следващата подглава е разгледана епидемиологичната 

ефективност на имунопрофилактиката върху динамиката на епидемичните



процеси при туберкулоза, полиомиелит, тетанус, морбили, епидемичен 

паротит, рубеола, коклюш и вирусен хепатит тип В във Варненска област за 

периода 2005-2015г. От направените епидемиологични проучвания и анализ 

на основните епидемиологични показатели и характеристики на 

епидемичните процеси при ВПИ във ВО за периода 2005-2015г. е очевидно 

закономерното и значимо понижаване на заболяемостта до фаза на 

елиминация при някои ВПИ, което по безспорен начин доказва 

първостепенната роля на специфичната имунопрофилактика в борбата с 

тези инфекции.

Извършено е и ретроспективно проучване върху надзора на 

нежеланите реакции след ваксинации на територията на Варненска област. 

Направено е систематично интернет проучване върху организацията и 

управлението на имунизационното дело в Англия. Получените данни дават 

възможност за сравнение как функционират двете системи за изпълнение 

на националните имунизационни програми: задължителни имунизации. 

Направено е анкетно проучване върху отношението, професионалната 

подготовка и информираността на ОПЛ и неонатолози от родилни 

отделения във Варненска област, относно задължителните имунизации в Р. 

България.

Извършеният анализ на епидемиологичните проучвания върху ор

ганизацията, управлението и епидемиологичната ефективност на иму

нопрофилактиката във ВО показват, че епидемиологичната ефективност на 

имунопрофилактиката динамично взаимодейства и се определя от епиде

миологичния надзор и организационно - управленската структура на реги

онално и национално ниво.

Представен е структурен модел на епидемиологичната ефективност 

на имунопрофилактиката, който дава възможност да се открои 

многокомпонентността на системата на имунопрофилактиката. 

Динамичните промени, които настъпват в организацията на епиднадзора и 

организационно-управленската структура през различните етапи от

з



развитието на обществото, влияят и определят ефективността на 

имунопрофилактичните мероприятия.

Д-р Иванова е структурирала 11 обобщени извода, отразяващи 

проблема имунопрофилактика в област Варна. Посочените приноси са както 

следва: четири приноса с оригинален характер, четири с научно-приложен 

характер и четири, обогатяващи съществуващите научни знания.

Заключение

Представеният за становище дисертационен труд на д-р Елияна 

Панайотова Иванова е ориентиран към проучване на социално значими и 

актуални проблеми за нашето общество и отразява нейните задълбочени 

познания върху значението, организацията, управлението и ефективността 

на имунопрофилактиката, поради което давам своята положителна оценка 

и препоръчвам на почитаемите членове на Научното жури да гласуват 

положително за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” 

на д-р Елияна Панайотова Иванова по научната специалност 

„Епидемиология”.

03.06.2017 г. Доц. д-р Й. Митова-Минева, дм

Гр. София


