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Една от основните задачи на общественото здравеопазване 

е прилагане на подходящи методики за подобряване на 

здравословното състояние на лица в неравностойно положение. 

Това в още по-голяма степен се отнася до децата – бъдещето на 

една нация. В този смисъл разработеният дисертационен проблем е 

с особена значимост. 

Представеният труд е в обем от 186 стр. и приложение от 40 

стр. (оформен като второ книжно тяло). Онагледяването е от 39 

таблици, 36 графики и 29 фигури. Библиографският списък е от 204 

заглавия – 88 на кирилица и 116 на латиница. 

Литературният обзор е подробен и задълбочен, като 

системно се обсъждат разностранните проблеми на ранната детска 

възраст с акцент върху нарушенията в психо-моторното развитие. 

Професионалната компетенция на д-р Николова ù позволява да 

обоснове адекватно работна хипотеза на проучването. Въз основа 

на нея е формулирана ясна цел, с произтичащи 9 основни задачи. 

Смятам, че някои от тях би могло да бъдат обобщени. 

Контингентът е подходящо подбран и включва 100 деца на 

възраст от 0 до 12 месеца със специфично разстройство в 

развитието на двигателните функции и отклонения в нервно-

психическото развитие. Те са разпределени почти по равно в опитна 
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и контролна групи. Извършена е много подробна характеристика на 

изследваните индивиди, чрез информативни методи 

(антропометрични, за моторно развитие, рефлексна дейност, 

активни и пасивни движения, постурална реактивност, нервно-

психическо развитие). Разработена и приложена е програма за 

лечение, която включва кинезитерапевтични процедури, пасивна 

кинезитерапия и електротерапия в отделните триместри на първата 

година на децата. Получените експериментални данни са 

подложени на подходящ статистически анализ, гарантиращ 

достоверността на заключенията. 

Обсъждането на резултатите е извършено компетентно и 

отразява клиничния опит на докторантката. Установяват се 

обективни съществени промени в здравния статус на опитната 

група. Отбелязвам, че е отделено значително внимание на 

антропометричните параметри, в сравнение с останалите, като 

особен интерес би представлявал по-подробния коментар на 

извършения корелационен анализ. 

Дисертацията завършва с 7 извода, които отразяват 

основните резултати от експеримента. Въз основа на тях са 

оформени и съответни препоръки. 

Разработеният труд има някои слабости, които не намаляват 

неговите достойнства. 

Основните приноси могат да бъдат обобщени, както следва: 

* Трудът е посветен на актуален здравословен проблем, 

който налага използване на комплексен подход, успешно приложен 

в изследователския проект. 

* Създадена е и апробирана методика за мултисензорна 

кинезитерапия и рехабилитация в различни възрастови етапи (0-12 

месеца) за деца от рискови групи. 
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* Извършено е подробно епидемиологично проучване за 10-

годишен период, относно посочената патология в Благоевградски 

окръг. 

* Осъществено е обучение на родителите на деца от 

рисковите групи за изпълнение на подходяща кинезитерапия при 

домашни условия. 

Във връзка с експеримента са публикувани 7 научни статии. 

 

Заключение: 

Оценявам много положително разработения труд „Превенция 

с мултисензорна и комплексна рехабилитация на деца от рискови 

групи 0-12 месеца”, предвид безспорните му научно-практически 

достойнства. В него д-р Евелина Николова – Цветкова се представя 

като висококвалифициран специалист с творческо мислене, което 

ми позволява да препоръчам на Уважаемото научно жури да я 

удостои с образователната и научна степен „Доктор” по шифър 

05.07.05. 
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