
 

СТАНОВИЩЕ 

от Проф . Д-р Диляна Вичева Вичева, д.м. 

Катедра по УНГ болести при МУ-Пловдив 

 

Относно: Дисертационен труд на Д-р Кремена Атанасова 

Казанджиева на тема: „Епидимиологично проучване на честотата на 

вроден слухов дефицит при деца до 3 годишна възраст и свързаните с 

това рискови фактори” за придобиване на образователна и научна 

степен „Доктор” 

Научна специалност „Оториноларингология” (03.01.35)  

Професионално направление „7.1.Медицина“, област на Висше 

образование „7.Здравеопазване и спорт“ със Заповед № 3150/ 26.11.2019 

Ректора на МУ-Плевен 

 

Биографични данни на кандидата: 

 Д-р Кремена Атанасова Казанджиева е на 43 години. Завършва 

„Медицина” в Медицински Университет – Плевен през 2000г. От 2016г. до 2019г. е 

зачислена като докторант на самостоятелна подготовка към Катедра „ Очни болести, 

УНГ болести и ЛЧХ” при МУ – Плевен, УМБАЛ ”Д-р Георги Странски” с тема на 

докторантурата: „Епидимиологично проучване на честотата на вроден слухов дефицит 

при деца до 3 годишна възраст и свързаните с това рискови фактори”. От 2005г. Д-р Кр. 

Атанасова е асистент  по УНГ болести към същата катедра. Кандидатката има 

медицински стаж 19 години, от които 14г. като преподавател в МУ-Плевен. Владее 

английски и руски език говоримо.  

 Д-р Кремена Атанасова Казанджиева има проведени курсове и издадени 

сертификати от: 



- 2011г. МУ Плевен, България – Квалификация  по аудиология 

- 2013 г. МУ Плевен, България  - User Training for Tympanometry 

- 2018г.  – Барселона, Испания  - Temporal Bone Dissection 

 Тя е член на: БЛС,  Българското Сдружение по Ото-рино-ларингология, 

хирургия на глава и шия. 

 През 2017 г. Д-р Кремена Атанасова участва в научен проект:„Създаване на 

център за обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени към 

Факултет „Медицина” МУ – Плевен вътреуниверситетски проект, съфинансиран  от 

ЕС. 

Науко-метрични показатели: 

 Дисертация                                                                                                1 

 Публикации в български списания несвързани с научния труд          7 

 

 Публикации в български списания свързани с научния труд               4 

 

 Участия със съобщения в научни форуми в България,  несвързани с научния 

труд  - 22 

 

 Участия със съобщения в научни форуми в България, свързани с научния труд                                                                                                   

- 10 

 

 Участия в научни форуми в чужбина                                                   2 

 

 Общо                                                                                                       46 

Д-р Кремена Атанасова Казанджиева е опитен клиницист и компетентен 

преподавател.  Демонстрира подчертан усет към новостите в оториноларингологията,  

задълбочени познания и доказана  отговорност,  както и екипност в работата. През 

целия период на академичното си развитие тя убедително доказва, че е усвоила 

основите на научното изследване както в практически аспект, така и дълбоко 

интелектуално. Кандидатката убедително защитава кандидатурата си за академичното  

израстване. Научната продукция отговаря по обем и качество на изискванията за  

„доктор” по специалност „Ото-рино-ларингология“ отразени в ПРАС на МУ-Плевен. 

Оценка на дисертационен труд: 

Дисертационният труд се състои от 96 страници и съдържа 16 таблици, 19 

фигури, 4 снимки и 2 приложения. Библиографията включва 214 научни източника, от 

които 7 на кирилица и 207 на латиница. 



Литературният обзор е написан на 21 страници и в него са разгледани 8 

проучвания проведени в различни държави и сразлични по брой изследвани пациенти, 

които доказват ефективността на метода и обуславят необходимостта от ранната 

диагностика на слуховите увреждания, както от чисто медицинска страна, така и от 

финансова гледна точка. Във втората част на литературния обзор се разглеждат 

рисковите фактори, които са причината за слуховите увреди. 

Авторът си поставя четири задачи, които в своята последователност са следните, 

да се извърши изследването с ОАЕ, да се проучи честотата и епидимиологичното 

разпределение на новородениите със слухов дефицит,  да се определят рисковите 

фактори за развитието на слухов дефицит и да се сформират рискови групи сред 

новородените. На базата на получените резултати  да се изгради теоретично издържан и 

практически приложим алгоритъм за действие с цел осигуряване на ранно 

диагностициране и последваща слухова рехабилитация. 

Изводите съответстват на поставените задачи. В тях се изтъква, че бебетата, 

които преминават успешно неонаталния скрининг, но имат рисков фактор при 

раждането си, трябва да имат поне една диагностична аудиологична оценка на възраст 

от 24 до 30 месеца. 

Дисертационният труд на д-р Кремена Атанасова Казанджиева разглежда 

актуален и съвременно значим проблем като постига във висок процент поставените 

цели. Приложените методи на изследване  корелират адекватно с получените  

резултати, които имат неоспорима теоретична и практическа стойност.   Подобно 

проучване и научна трактовка в тази сложна медико-биологична материя са 

реализирани за първи път в специалността УНГ болести и в България. Както 

теоретично, така и клинично е изявена медико-диагностичната същност на 

проучването. Пълнотата на представените резултати и логиката на ползваните 

методики  говорят сами по себе си за несъмненият принос на дисертационния труд към 

развитието на детската отология  в  България.  

Д-р Кремена Атанасова Казанджиева е публикувала  резултатите от работата си 

върху дисертационния труд в университетското научно списания JOURNAL OF 

BIOMEDICAL AND CLINICAL RESEARCH и свързана със научния труд статия в 

специализираното българско списание: „Педиатрия”. 

 

 

 



Заключение: 

  Въз основа на извършения анализ на наукометричните показатели, учебно-

преподавателската, изследователската дейност, давам положително становище и 

убедено препоръчвам на уважаемите членове на журито да гласуват положително за 

присъждането на научно-образователна степен „доктор“ по специалност „Ото-рино-

ларингология“ на Кремена Атанасова Казанджиева. 

                                                          

 

 

 

  

01.12.2019      Подпис:            

                                                         Проф.Д-р Диляна Вичева, д.м. 

 


