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Превенцията, комплексното лечение и рехабилитация на деца 

от рискови групи е значителен медикосоциален проблем. В световен 

мащаб физикалната терапия търпи непрекъснато развитие по 

отношение на разработването и апробирането на нови и по-

ефективни методи за навременно диагностициране и възстановяване 

на такива пациенти. Мултисензорната кинезитерапия е съвременен и 

иновативен метод, който трябва възможно по-скоро да намери 

широко приложение и у нас. Затова считам разработената 

дисертационна тема за актуална и с голяма практическа стойност. 

Дисертационният труд е в обем от 186 машинописни страници 

стандартен текст, към който е представено и приложение. 

Структуриран е правилно в три глави.  

Глава І е определена като „Литературен обзор“. В нея е 

направена задълбочена и целенасочена литературната справка по 

разглеждания проблем. Развита е на базата на 204 литературни 

източника, от които 88 на кирилица. В тази глава научният проблем 

е разгледан обширно. Включени са и критични бележки, които 
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отразяват задълбочено вникване в същността на проблема. Тези 

достойнства очертават приносния характер на тази глава.   

Научната хипотеза като цяло е правилно определена и 

произтича от направения анализ на литературните данни.  

Целта на научното изследване е точно и ясно формулирана. За 

постигането й са поставени 9 задачи.  

Изследването е проведено за период от 11 години върху 

контингент от 100 пациенти, разделени на контролна и 

експериментална групи.  

Използвани са подходящи и стандартни методи за изследване. 

Подбраните тестове са подходящи, съвременни и са предпоставка за 

правилна оценка и анализ на функционалното състояние и 

промените, настъпващи по време на наблюдавания период. Самото 

описание на тези тестове и внедряването им в българската 

кинезитерапевтична практика представлява значителен принос.  

Детайлно са описани приложените методи на лечение и при 

двете групи пациенти, като са илюстрирани с подходящи снимки и 

фигури.  

Анализът на представените функционални резултати е 

прецизен и задълбочен. Проличава умението на автора да 

интерпретира научно установените факти. Статистическият анализ е 

направен прецизно и отчетените резултати са максимално 

достоверни.  

Представеният материал завършва с формулировка на 7 

извода. Повечето са формулирани точно и произтичат от получените 

резултати.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Представеният за становище научен материал представлява 

един завършен дисертационен труд с необходимите научни и 

лечебно-практични приноси в областта на кинезитерапията. Затова 

предлагам на Евелина Крумова Николова-Цветкова да бъде 

присъдена научната и образователна степен „Доктор”. 

 

 
                                                                                   ………………… 
                                                                              (Доц. Н.Попов, дпн) 
28.11.2011 г.София 
 
 


