
Становище 
 

oт проф. д-р Виолета Михова Йотова, дмн 

професор към Катедрата по педиатрия 

МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов”, Варна 

 

 Относно: дисертационен труд на д-р Ева Георгиева Цонкова, докторант към 

Катедрата по педиатрия, МУ-Варна, за придобиване на научна степен „доктор”, по 

научна специалност: Педиатрия 

 

На основание Заповед № Р-109-230/24.06.2016 г. на Ректора на МУ – Варна  и с 

решение на Научното жури (Протокол №1/06.07.2016 г.) съм определена да изготвя 

становище за дисертационен труд на тема “Съвременен модел на презентация и оценка 

на бъбречнокаменната болест в детска възраст” за придобиване на научно-

образователна степен „доктор” по научна специалност „Педиатрия”. 

Становището е изготвено според изискванията на Закона за развитие на 

академичния състав в Република България и Правилника за приложението му в 

Медицински университет – Варна. 

 

1. Кратки биографични данни.  
Д-р Ева Цонкова е завършила Медицинския Университет във Варна през 1990 г. 

с много добър успех. От 1991 до 1997 г. е участъков педиатър, а от 1997 г. до 2010 г. 

лекар-ординатор в Отделение педиатрия на МБАЛ-Русе АД. От 2010 г. д-р Цонкова е 

Началник на същото отделение. През 1996 г. д-р Ева Цонкова успешно е положила 

държавен изпит за специалност по педиатрия, а от 2003 до 2005 г. се обучавала по 

здравен мениджмънт във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”, 

откъдето има магистърска диплома. Д-р Цонкова владее отлично писмено и говоримо 

английски и руски езици. 

2. Оценка на актуалността на темата: 

3. Структура на научния труд. 

Дисертацията е добре структурирана, с представени всички основни части: 

 Въведение.  

 Литературен обзор. Литературният обзор е достатъчно обемен, ясно написан и 

добре подреден. Базира се на достатъчно източници както от чуждата, така и от 

нашата литература. Любопитна част е историческото представяне на проблема. 

Обзорът завършва с формулирано обобщение, посочващо необходимостта от 

извършването на цялостно проучване върху нефролитиазата в детска възраст. 

Обзорът би спечелил, ако бе изграден върху по-конкретно цитиране на 

включените източници, чиято липса свързвам с липсата на дългогодишен 

академичен опит. Именно затова пълнотата на обзора подчертава аналитичните 

качества на дисертантката. 

 Цел и задачи. Формулирани са 4 основни задачи със съответни подзадачи, 

отговарящи на поставената цел. 

 Постановка на собствените проучвания. Собствените проучвания са подробно и 

последователно представени. Става ясно, че изследването е разделено в две 

основни части - 10 год. ретроспективна част и 1 год. проспективна част, и двете 

според болничната обръщаемост. Макар че това прави невъзможни изводите за 

популационна честота, честата манифестация чрез бъбречна колика, изискваща 

хоспитализация, прави данните достоверни като корелация с общото население 

до 18 год. възраст. В проспективната част е включена адекватна контролна 

група. Подробно са описани включващите и изключващите критерии в 

проучването. Изготвена е подробна информаия и фиш за информирано съгласие 



за участниците/родителите и е осигурено разрешение за провеждане на 

изпитването от локална етична комисия. Клиничните, лабораторни, образни и 

статистически методи, използвани в изследването, са обяснени подробно и 

разбираемо, с цитиране на съответни източници. 

 Резултати. Основната част от дисертационния труд е отделена за преставяне на 

собствените  резултати. В 69 таблици и 47 фигури, съпроводени с разбираем и 

логичен текст, дисертантката е представила поспедователно резултатите. В 

ретроспективната част участват 241 пациенти, с включването и анализа на чиито 

данни е поставено началото на регистър на нефролитиазата в детска възраст (0-

18 години) в Русенски регион. Установени са основни характеристики на 

заболяването, като превес на женския пол, а във възрастта до 6 години – на 

мъжкия пол, пикова честота в определени възрастови групи, връзка с налични 

вродени аномалии на пикочо-половата система, инфекции и др. Във втората 

(проспективна) част на дисертационния труд много подробно са сравнени 

редица клинични и особено лабораторни характеристики на децата с 

нефролитиаза с техни здрави връстници, при проследяване от 2 календарни 

години. Спазена е последователността на поставените задачи и е следван 

замисъла на  научната разработка. Много подробно е представен статистическия 

анализ на разликите в лабораторните показатели между двете групи изследвани 

деца и благодарение на това, много убедително са доказани разликите при 

параметри, намиращи се в рамките на референтните стойности по време на 

изследването. По време на цжялото изложение на резултатите дисертантката 

подробно е обяснявала прилаганите методи, както е правила исъпоставка с 

известни и публикувани данни. Макар че този начин на обсъждане на 

получените данни не е характерен за съвременните научни изложения, той дава 

възможност на читателя да се убеди, че кандидатката разглежда критично 

собствените си резултати, разбира и оценява правилно смисъла им, което е 

важен елемент в полза на положителна оценка за дадена научна разработка. 

 Обсъждане. Дисертантката има лаконичен език и стил и е дискутирала 

получените резултати. Кратко, но последователно и точно. Прави положително 

впечатление липсата на каквато и да е била зaвишена самооценка на 

постигнатите научни изводи. 

 Изводи. Формулирани са общо 13 извода, в съгласие с поставените задачи, 

адекватно отразяващи постигнатите резултати и показващи възможността на 

дисертантката да обобщава и степенува по важност.  

 Приноси и публикации във връзка с темата. Формулирани са 8 приноса, без да са 

разделяни на такива с оригинален и с потвърдителен характер. Макар и работата 

да е предимно с потвърдителен характер спрямо световното познание в областта 

на нефролитиазата при деца, считам, че тя е много полезна и навременна за 

нашата страна. Потвърждаването и подчертването на фактори като пол, възраст, 

фамилна обремененост, метаболитен риск и пр. са от полза за българските 

педиатри. Изготвянето на регистър с намерението да бъде продължен и в 

бъдеще, е похвално. Публикациите са 4 (3 статии, всички на български език, 

както и 1 участия в национални форуми). За стандартите на катедрата по 

педиатрия, а и спрямо получените резултати, това е сравнителено малък брой, 

вероятно поради академичната неопитност и плахост на кандидатката. Считам, 

че тя е длъжна да разпространи тези резултати поне в 1 статия за списание 

„Педиатрия”.  

 Приложения. Представени са 12 приложения в рамките на 18 страници, които 

допълват представата за извършената работа. Не е включен Протоколът за 

етично разрешение от КЕНИ към МУ-Варна 



 Книгопис - 238 източника, от които 41 на кирилица. Няма значими повторения в 

цитирането им в текста. Похвален е стремежът на кандидатката да представи в 

пълнота българската литература по въпроса, независимо от твърде отдалечената 

година на публикуване на някои от тях. 

 

3. Оценка на резултатите:  

Резултатите от настоящия дисертационен труд се базират на добре представени 

материал и методи на научното изследване. Те са научно обосновани, публикуеми и 

приложими в практиката, особено що се касае до алгоритъма за диагностика на 

бъбречно-каменната болест при деца. Интересна  е оценката за ролята на 

метаболитния риск. Макар че в обзора е посочена ролята на епидемията от 

затлъстяване за увеличение на нефролитиазата в световен мащаб, липсва анализ 

според антропометричните показатели на изследваните деца, от който работата 

само би могла да спечели. 

 

4. Оценка на приносите:  

Приносите са значими предимно за практиката в областта на диагностика и 

лечение на нефролитиазата в детска възраст. Представени са добре и доста скромно. 

Биха могли само да спечелят, ако дисертантката по-смело бе формулирала текстово, 

вкл. с цифри, които да подчертаят значимостта на даден принос.  

 

5. Критични бележки: 

Като критична забележка бих посочила липсата на включване и анализ на 

антропометричните покзатели и пубертетния статус при включените пациенти. На 

педиатрите е известно, че в пери- и в пубертетна възраст календарната възраст не 

еосноен показател. Такъв анализ би рзширил и може би пояснил разликите по пол, 

което се променят с възрастта. Освен това, в светлината на все по-застрашаващо 

затлъстяване, анализ на тегловния статус би създал добра база за бъдещи сравнения. 

Сигурна съм, че кандидатката разполага с такива даннии и педиатричната 

литература само би спечелила, ако те бъдат публикувани в близко бъдеще.  

 

6. Заключение: 

Дисертационният труд на д-р Ева Цонкова е навременно и необходимо 

изследване на нефролитиазата в детска възраст според болничната обръщаемост. 

Особено ценни са данните отн. характеристиката на засегнатите деца и някои 

основни техни характеристики. Напълно използваеми са предложеният 

диагностичен алгоритъм, основните лабораторни характеристики и показатели за 

метаболитенн риск. Налице са данни и резултати, които могат допълнително да се 

публикуват в периодични литературни издания.  

Имам достатъчно основания и увереност да изразя своето положително 

становище и да препоръчам на уважаемото Научно жури да присъди на д-р Ева 

георгиева Цонкова научно-образователната степен “Доктор”. 

 

 

01.08.2016 г.                                                                                                 

гр. Варна                                                                                                  

  

 /проф. д-р В. Йотова, д.м.н/ 

   


