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РЕЗЮМЕТА 

 НА НАУЧНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ НА ДИАНА СТАНЧЕВА ДИМИТРОВА, Д.ПС. 

във връзка с участие в конкурс за доцент в област на висшето образование 3. Социални, 

стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология, научната 

специалност „Медицинска психология” към Медицински колеж – Варна съгласно обява 

публикувана в Държавен вестник, бр. 94 от 30.11.2012 г. 

 

 

1. Дисертационен труд на тема „Преживяване на страх от раждането и пренатална 

подготовка” 2012.  

Дисертационният труд представлява първо по рода си изследване в България свързано с 

преживяванията на страх от раждането сред бременните жени у нас.Изследвани са общо 

2435 респонденти. Изследванията сочат, че страхът от раждането сред бременните жени у 

нас засяга 26% от бременните, посещаващи женска консултация и 10% от тези, които 

посещават курсове за предродилна подготовка. Предродилната подготовка под формата на 

курсове за бременни жени, по начина, по който се организира у нас води до намаляване на 

страха от раждането. Дисертационният труд съдържа 130 страници, 8 приложения, 53 

фигури и 8 таблици. Цитирани са 105 източника, от които 21 на кирилица и 84 на 

латиница. 

 

2. Димитрова Д., “Пренатална и перинатална психология. Програми за родителска 

подготовка”. ISBN 978-954-760-227-4, изд. Колор Принт, Варна, 2011.  

Научна книга, която е първият опит у нас да се систематизират съвременни научни данни 

в областта на пренаталната и перинаталната психология. Първата част на книгата съдържа 

четири глави свързани с основния понятиен апарат и историята на пренаталната 

психология; психология на бременността и вътреутробното развитие на плода и влиянието 

на пренаталния и перинаталния опит върху личността. Вторият раздел обобщава световния 

опит на пренатална подготовка на бременната и нейното семейство като е включен и 

личния опит на авторката в организиране на училища за бременни. Книгата съдържа 199 

страници и е в тираж 1000 екземпляра. 

3. Димитрова, Д. “Акушерки на практика – учебно помагало”, изд. ТАКТ ООД, 

София, 2010. 

Помагалото включва четири раздела: Акушерката в АГ-участък, Акушерката в родилно и 

детско отделение, Акушерката в гинекологично отделение, Семейно планиране. Всеки 

раздел разглежда компетенциите на акушерката в контекста на най-новите изисквания на 

акушерската наука и стандартите на добра АГ-практика. Помагалото има 8 приложения, 

свързани с законовите и нормативни актове  в акушерската практика. Одобрено е от 

БАПЗГ с предговор от проф. д-р Станка Маркова. Съдържа 127 страници, тираж 2000 

екземпляра и се разпространява безплатно. 

4. Димитрова Д., Емил Ковачев. Проучване на нагласите към домашното раждане 

сред медицинските специалисти у нас. Здравни грижи ISSN 1312-2592 бр. 1/2013. 
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През последните години у нас все по-често се говори за раждане у дома. Настоящото 

проучване сред 221 респонденти (медицински специалисти и бременни жени) си 

поставя за цел да проучи нагласите към това събитие. Съпоставени са мненията на 

предоставящи услуги и преки потребители на акушерски грижи. Получените данни 

дават основание да се твърди, че медицинските интервенции в родилните заведения, а 

не модните тенденции са причина жените да правят своя избор за домашно раждане. 

Всяка десета жена заявява готовност да роди в домашни условия с добре обучена 

акушерка. От друга страна само 16% от анкетираните акушерки са склонни да водят 

домашно раждане, а над една трета (34%) са категорични в своя отказ. 

5. Димитрова Д., Емил Ковачев. Психологически аспекти на акушеро-

гинекологичната практика. Наука и здраве, Медицински колеж София бр. 1/2013. 

При практикуването на лекарската професия, емпатията изисква от лекуващия 

определена зрялост, търпение и контрол на импулсивността. Целта на настоящото 

проучване е да се анализират психологическите аспекти на комуникация и емпатия в 

работата на специалиста акушер-гинеколог. Проведено е проучване чрез писмена 

анкета (check-list) при 38 акушер-гинеколози от СБАГАЛ-ВАРНА-ЕООД в периода 

01.10.2011 – 01.01.2012 година. Приложени са следните изследователски методи: 

контент-анализ, участие в наблюдение, описателен анализ, експеримент. Анализът на 

емпиричния материал показва, че значителна част от анкетираните лекари познават и 

прилагат в своята практика емпатия в комуникацията (50.43%). В същото време част от 

тях (30.07%), комуникирайки със своите пациентки се стремят само към постигането на 

диагностично-лечебни резултати и пренебрегват или частично познават 

психотерапевтичното значение на емпатийната комуникация. Близо една пета от 

анкетираните (19.50%) не познават и не прилагат емпатията в своята практика. 

Оценката на резултатите налага извода, че е необходимо да се работи в посока 

усвояване и усъвършенстване на емпатийния подход към пациентите. Именно в тази 

част от анализа се очертава ролята на ръководителя за повишаване качеството на 

ефективната комуникация и постигането на по-високо емпатично ниво чрез 

организиране на дискусии, семинари и тренинги със специалисти-психолози. 

6. Димитрова, Д. „Перспективи пред професията на медицинския козметик”. Сп. 

Дерматологичен преглед бр. 1/2012 с.50-52. 

Обучението на студенти по специалността „Медицински козметик” в Медицинските 

колежи поставя някои актуални проблеми. На първо място това е липсата на единни 

държавни изисквания, тъй като специалността е нерегулирана. От  друга страна у нас 

има дългогодишен опит в преподаването в тази област, което се провежда в сферата на 

средното професионално образование. Добрите европейски практики и търсенето на 

пазара налага въвеждане не само на ОКС „Професионален бакалавър по специалност 

Медицински козметик”, но и обмисляне на по-висока образователна степен в същото 

професионално направление. 

7. Димитрова Д., Оценка на доверието към акушерската професия сред бременните 

жени у нас”. Сестринско дело бр. 2/2012 с. 11-15. 
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Възможността за самостоятелна акушерска практика превръща акушерката в равностоен 

агент на пазара на здравни услуги. Това поставя на дневен ред необходимостта от 

привличане на пациенти. Този процес е свързан с утвърждаване на доверие към 

акушерската професия. Реализирането на автономни акушерски функции е възможно само 

чрез изграждане на позитивен професионален имидж. Настоящето проучване има за цел да 

оцени доверието на бременните жени (потенциални потребители на акушерски услуги) 

към акушерската професия. 

 

8. Димитрова Д., М. Николова, Предизпитна тревожност и насоки за справяне”. Сп. 

Варненски медицински форум, бр. 1/2012 с.31-34. 

 

Anxiety is a universal human experience, resulting in uncertainty and worry. Several studies 

suggest that a major generator of stress and anxiety in students are exams. A total of 95 students 

from specialties "Nurse" and "Midwife" in the MU-Varna were surveyed, the objective of this 

study was to analyze and evaluate the impact of stress and anxiety on the behavior of the study 

group and to derive guidelines to overcome them. The main tasks to achieve the goal of the study 

are analyzing stress manifestations and anxiety levels, study the behavior of students in a 

situation of an upcoming exam and, based on the analysis, acquire specific guidelines for dealing 

with exam anxiety. From the studies it can be assumed that students experience stress during a 

session with different manifestations of exam anxiety and use different strategies to cope with 

this condition. 

 

9. Димитрова Д., Когнитивно-поведенчески подход при третиране на тревожност и 

страх от раждането, Клинична и консултативна психология, бр.1/2012, с.18-24.  

 

Страхът от раждането може да бъде разглеждан като тревожно разстройство или като 

фобиен страх по време на бременността. Той повлиява ежедневието, емоционалния живот, 

родовия процес и последващите репродуктивни намерения на жената. Наблюдението 

върху ефекта от терапевтичната работа сред 72 първораждащи жени със страх от 

раждането доказва, че когнитивно-поведенческият подход е подходящ метод за справяне. 

Предложена е когнитивно-терапевтичната процедура за третиране на жени с тревожност и 

страх от раждането. 

 

10. Юстиниянова Б., Димитрова Д., Христова Е. “Култура на хранене по време на 

бременност”. „Наука за храненето – между дискусиите и доказателствата” под 

редакцията на проф. д-р Божидар Попов, София, 2012 с. 106-110. 

A transversal inquiry study was conducted with the purpose of examining the nourishment 

regime, nourishing habits and behavior of 51 middle-aged women with average age 31 ± 5.2 

years, attending Parent`s school in Varna. 

The prevailing part of the inquired is with good social and economic status. The data from 

the observation show that for 72.6% of the group the pregnancy is normal. The frequency of 

nutrition is regular in 84.3% of the cases. 70.6% have regular breakfast in the morning. Every 

second pregnant woman takes the largest amount of food during lunch. A high frequency of 

consuming milk and milk products, raw fruits and vegetables, low-fat meat and sausages, 
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wholegrain bread is observed. The consummation of fish is insufficient. The inquired women 

have the knowledge what food products they have to include in the diet of a pregnant woman in 

order for it to be healthy. 96% of the women take synthetic vitamins and minerals. They are well 

informed of the prophylactic importance of folium acid before and during pregnancy. The 

opinion of the inquired about the effect of fluorine prophylaxis of tooth cavity on pregnancy and 

fetus is contradictory. They assess their knowledge for healthy nutrition as very good – 56.7%, 

and good – 23.5% of the pregnant. As a primary source of information they point mostly 

specialized websites, internet forums, and friends. They rely less on the expertise of an 

obstetrician-gynecologist and a general practitioner. 

The summary result of the study shows, that the model of nutrition, for the largest part of 

the pregnant women attending Parents’ school, is healthy and is characterized with correct 

nourishment regime and nourishing behavior, which is an indicator of good nutrition culture 

during pregnancy.  

 

11. Грудева М., Д. Димитрова, Л. Гоцева, Специфични особености на бременната 

жена като обучаваща се. Управление и образование, изд. Бургаски университет 

„Проф. Асен Златаров". Tом VIII  (2)  2012, с. 136-139. 

Приема се, че бременността и раждането са емоционално и физически натоварени периоди 

от живота на жената. Изхождайки от факта, че посещението на курсове за пренатална 

подготовка снижава нивата на страх и е търсена услуга от жените, беше проучено 

мнението на 151 жени в различни срокове на бременността. Резултатите показват, че 

бременните жени нямат специфични изисквания към формите и методите на обучение, но 

се доверяват предимно на специалисти. 

12.  Димитрова Д., Особености на психологическото консултиране по време на 

бременност. Обща медицина бр. 4/2011 с. 32-36.  

По време на бременност жената влиза в нова социална роля, настъпват промени в начина й 

на живот, в емоционалния и поведенческия й репертоар. Холистичният подход в 

медицината налага преосмисляне на набора от здравни грижи, който се предоставя на 

бъдещата майка и нейното семейство. Психологическата помощ, реализирано под формата 

на психологическо консултиране е задължителна част от тези грижи. 

Целта на настоящия обзор е да се посочи спецификата на психологическото консултиране 

в периода на бременността и ефикасните начини за неговото реализиране. Знания за 

психологическите аспекти на консултативния процес ще позволи на медицинските 

специалисти, обслужващи бременността да оказват адекватни, ефективни и навременни 

здравни грижи. 

 

13. Димитрова Д., Програми за пренатална подготовка в Училище за родители – 

Варна, Сестринско дело, брой 3-4/2011 с.17-21.  

Програмите за родителска подготовка са дидактически структурирани похвати за 

пренатално обучение на бременните жени. Те са съобразени с медицинските, психо-

емоционалните и социално-икономическите аспекти на бременността и раждането. 

Обучението по тези програми се осъществява чрез различни методи. В настоящата статия 

е представен десетгодишния опит на “Училището за родители” във Варна в реализиране на 
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психопрофилактика на раждането. Посочени са методическите и тематични инструменти 

за обучение на бременни жени, както и резултатите от потребителското търсене на този 

вид услуги.  

14. Юстиниянова Б., Димитрова Д., Христова Е. Здравословен начин на живот по 

време на бременност. Scripta Scientifica Medica, Vol 43(7), 2011 pp.35-39.  
 

Проведено е трансверзално анкетно проучване на здравословния начин на живот по време 

на бременността на 106 жени на средна възраст 28 ± 5,1г., посещаващи Училище за 

родители в град Варна. Изследвани са: 1.Хранителен прием и хранително поведение. 

2.Негативни поведенчески навици (консумация на алкохолни и тонизиращи напитки, 

тютюнопушене и прием на наркотици). 3.Някои аспекти на кариес-протективната 

профилактика. 4.Физическа активност. 5. Информираност за здраво-словен начин на 

живот. Обобщените резултати от проучването показват, че при преобладаващата част от 

бременните храненето е здравословно и се характеризира с правилен хранителен прием и 

хранително поведение. Негативните поведенчески навици като консумация на алкохолни и 

тонизиращи напитки, тютюнопушене и прием на наркотици са рискови фактори за 

бременността. Анкетираните са посочили, че по време на бременността не пушат, не 

консумират алкохол и не употребяват наркотични вещества. По 1-2 чаши дневно пият кафе 

с кофеин 14% и кафе без кофеин 11%, а 6,2% го заместват с кока кола. Според 95,4% от 

бременните лекарят по дентална медицина не ги е насочвал към консумация на 

хранителни продукти с кариеспротективно действие. Анкетираните имат добра орална 

хигиена. Физическа активност поддържат 77% от жените като 41,5% правят упражнения за 

бременни, 6,2% ежедневно ходят пеша около 3 км, 3,1% при възможност плуват, 23% са 

посочили, че не поддържат физическа активност. Информация за здравословен начин на 

живот получават основно от: приятелки (83,1%), специализирани сайтове в интернет 

(81,5%), Училище за родители (63,1%). 

Училището за родители е подходяща форма за подобряване здравната култура на 

бременните жени. 

 

15. Димитрова  Д., Катя Йорданова. Мотивационна ангажираност за 

научноизследователска дейност на студентите инспектори по обществено здраве в 

МК – Варна. Здравни грижи ISSN 1312-2592 бр. 4/2011 с. 34-37. 

Разгледани са нагласите на 62 студенти от специалност „Инспектор по обществено здраве” 

в Медицински колеж – Варна, свързани с участието им в научни изследвания. Над 80% от 

анкетираните са склонни и биха участвали в организирани проучвания. Те биха отделили 

около 6 часа седмично от личното си време за изследователска дейност. Деветдесет и два 

процента биха искали да продължат образованието си в по-висока образователно-

квалификационна степен, запазвайки същото професионално направление. 

16. Димитрова Д., Личност и болест, “Патологична физиология”. Под редакцията на 

Цветан Цеков, стр. 55-60, изд. Зограф, Варна 2011. 

Разглеждат се психо-соматичните аспекти на най-често срещаните социално значими 

заболявания. Типът на боледуване, психологическите промени и влиянието им върху 

оздравителния процес са разгледани в дидактическа последователност. Учебникът е 

предназначен за студенти от всички медицински специалности.    
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17. Димитрова Д. “Стрес и бременност”. Списание “Психология Журнал” ISSN 1312-

3777. Година VII, бр. 67, 2010 година.  

Стресът представлява цялостна нервно физиологична реакция на организма към 

определени физически и психически дразнения. Статията разглежда проучванията върху 

влиянието на стресовите хормони у майката върху физическото и психическото развитие 

на плода. Увеличеният кортизол у майката подтиска нивата на серотонина у бебето. Това 

създава предпоставка детския организъм да се “включва” на нисък режим на производство 

на серотонин. В бъдеще това може да се прояви в чести депресивни епизоди, високи нива 

на агресивност и проблеми със съня. 

 

18. Димитрова  Д., “Fear of Childbirth – a Pilot Study”. Библиотека      “Психология” 

изд. “Псидо” ЕООД; ISBN 954-99996-40-9 2008,стр.60-69.  

Целта на проучването е да се изследват обективните нива на страх у бременните жени у 

нас чрез сравнима с европейските изследвания  методика. Изследването е проведено с  

Психометричен тест за оценка на очакванията от предстоящото раждане на Вийма Клаас 

(W-DEQ version A). Обхванати са 330 лица от градовете: София, Варна, Пловдив, Стара 

Загора и Бургас, Велико Търново и Плевен. Заедно с това е направено он-лайн проучване 

на 1760 бременни от цялата страна.Според проучванията, 29% от жените са заявили, че 

много се страхуват от раждането, 24 % че се страхуват, 27% не се страхуват много и 20% 

въобще не изпитват страх от раждането. Българката най-често се страхува, че „изобщо 

няма да бъде независима” по време на раждането. На второ място се нарежда 

неспокойствието което би съпътствало родовия процес. Трето място е за очакването “Ще 

бъда изключително напрегната”. На четвърто място е страхът от болката. Жените в Стара 

Загора са с най-силни преживявания на страх от раждането, последвани от бременните в 

Плевен, Пловдив, В. Търново Бургас. Най-малко се страхуват раждащите в София и Варна. 

 

19. Димитрова  Д., Б. Стаматов, А. Григорова.” Ние чакаме бебе” дневник-календар 

на бременността. Проект „Печелиш и помагаш” 2008.  

Наръчникът за бременни дава пълна информация за физическото и психическо развие на 

плода по месеци. Описани са промените в тялото на майката, в нейния вътрешен свят и 

съвети за ефективно справяне с възникналите проблеми. Част от информацията е 

ориентирана и към бащите и близките на бременната жена. Разпространява се безплатно в 

тираж 5000.  

20. Димитрова Д., Г. Рагьовска. “Интерактивно формиране на консултативни умения 

при подготовката на специалисти по здравни грижи”. Trakia Journal of Sciences. 

Volume 6, Number 2, Supplement 4, 2008, p.23-25.  

Целта на настоящото изследване е да се обоснове необходимостта от прилагането на нови 

методи за обучение при подготовката на специалистите по здравни грижи, свързани с 

изграждането на консултативни умения. Използван е документален метод на изследване, 

собствено наблюдение, социологическо проучване чрез анкетни карти сред 30 студентки - 

акушерки и медицински сестри. 
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Консултирането е част от изискванията към квалификационната характеристика на 

специалистите по здравни грижи. Усвояването им изисква целенасочено формиране. 

Използването на интерактивни форми на преподаване, приложени в курса на обучение по 

дисциплината „Комуникации в медицинската професия” налага преосмисляне на 

досегашните педагогически подходи и необходимостта от разработване на нови методики 

за преподаване и учене. Изследване на студентското мнение показва по-висока 

познавателна активност и мотивация за предоставяне на консултантски услуги в сферата 

на здравните грижи.Изводът от настоящото изследване е, че чрез въвеждане на 

съвременни форми и методи на обучение може да се повиши мотивацията и 

познавателната активност на студентите в сферата на консултирането. 

 

21. Димитрова Д. “Психологическа помощ по време на бременност - тренинг за 

адаптация към бременността”. Сборник “Психологията пред 

предизвикателствата на новото време” том 4., Библиотека “Психология” изд. 

“Псидо”ЕООД; ISBN 954-99996-40-9 2007, стр.219-232.   

 

Бременността е началният етап от овладяване на майчинството като социална роля. 

Хармоничното й протичане предполага преди всичко определена степен на емоционална 

зрялост на жената, добро психично и физическо здраве и благоприятни външни условия, 

сред които на първо място е брачният статус, социалната и икономическа ситуация. 

Първата бременност е предизвикателство към психичния ресурс на жената. Промените, 

които настъпват в Аз-концепцията на бъдещата майка се определят от диспозицията й към 

майчинството, от личния стил на преживяване на бременността, от механизмите за 

психическа саморегулация и адаптация. Познаването на динамиката на афективния живот 

по време на бременността прави възможно създаването на методики за творческа 

адаптация към бременността, подготовка за раждането и бъдещото майчинство. 

 

22.  Димитрова Д. “Психология на бременността”. Списание “Психология Журнал” 

ISSN 1312-3777 бр. 19, 2006 г.,с.15-17.     

Човек е склонен да вярва, че бременността и раждането се развиват по свои собствени, 

чисто биологични закономерности и следователно трудно могат да бъдат повлияни от 

външни и вътрешни психически въздействия. В статията се разглеждат моделите на 

преживяване на бременността в зависимост от особеностите на личността, социалното 

влияние и нагласите на бременната. Описани са: адекватен, тревожен, амбивалентен, 

еуфоричен и игнориращ стил на преживяване на периода на бременност. 

23. Юстиниянова Б., Димитрова Д., Христова Е. “Здравно-социални проблеми и 

качество на живот при онкологично болни в условия на икономическа криза”. 

Сп. “Здравна политика и мениджмънт”, том 10 №5, 2010. с. 42-45.  

 

Проучени са здравно-социалните проблеми и качеството на живот при 65 пациенти 

с онкологични заболявания на средна възраст 51,3 ± 3,1 г., като е използван структуриран 

въпросник. Установено е, че преобладаващата част от анкетираните пациенти със 

злокачествени заболявания определят условията си на живот като задоволителни и добри, 

поради факта, че 63% от тях притежават собствено жилище, което значително облекчава 
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финансовото им състояние. Заболяването пречи на 32% от онкоболните да изпълняват 

служебните си ангажименти, а 74% са посочили, че не могат да се справят с домашните 

задължения. При оценката на показателите, формиращи “качеството на живот” 

преобладава самооценката за лоша социална активност, задоволително самочувствие и 

наличието на жизнени събития със стресорно действие, сред които водещи са тези с 

отрицателен емоционален заряд, свързани предимно с онкологичното заболяване, смяна на 

работното място и съкращаване от работа. В условията на икономическа криза качеството 

на живот се определя от 80% като лошо поради тежките здравни и социални проблеми, 

които се дължат основно на заболяването, крайно недостатъчните финансови средства за 

лечение (при 61%) и за храна (при 46%) от анкетираните пациенти със злокачествени 

заболявания. 

 

24. Димитрова Д. “Светът на нероденото дете”. Списание ”Психология за родители” 

ISSN 1312-3777 бр. 2/2008 г., с. 8-12. 

Най-новите постижения на пренаталната психология очертават нова картина на живота на 

нероденото дете в матката. Съществуват множество клинични доказателства за развитие 

на съзнание по време на вътреутробното развитие на плода. Статията прави обзор върху 

научните публикации за периода 2001-2008 година които третират интраутеринното 

развитие на сетивата на нероденото дете.  

25. Димитрова Д. “Сетивата на нероденото дете”. Списание”Психология журнал” 

ISSN 1312-3777 бр. 2/ 2008 г. с. 10-13. 

Статията разглежда новата парадигма в пренаталната психология, според която сетивата 

на нероденото дете са дванадесет. Позоваванията са на изследванията на д-р Дейвид 

Чембърлейн, според когото към известните сетивни модалности трябва да бъдат добавени 

и тактилност, усещане за болка, температура, ориентация в пространството и 

транцеденталност.  

26. Димитрова Д. “Как човек избира брачен партньор”. Списание „Психология 

Журнал” ISSN 1312-3777 бр. 21 / 2006 г. с. 30-32.  

Известно е, че най-важният фактор за привличането между половите е физическата 

привлекателност и подобието в мненията, нагласите и ценностите. Психологията споделя 

няколко теории за това как човек избира брачен партньор. В настоящата статия е 

разгледана теорията на филтъра на Д. Керкхоф и П.Дейвис.  

27. Димитрова Д. “Психология на диетите”. Списание „Психология Журнал” ISSN 

1312-3777. бр. 20/ 2006 г. с. 33-34. 

Пубертетната възраст често се съпътства с дисморфофобия и прилагане на драстични 

диети, които бих могли да доведат до неблагоприятни физически и психологически 

последици. Статията предлага различен поглед към гладуването и спазването на диетичен 

режим сред младите хора у нас. 

28.  Димитрова Д. “Феноменология на проституцията.” Списание „Психология 

Журнал”. ISSN 1312-3777 бр. 3/2004 г., с.29-31.  
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Проституцията – стара колкото човечеството - не винаги е била порицавана във всичките й 

форми. Според правната наука има три предпоставки за проституция: сексуално 

поведение, елемент на търговска сделка, емоционално безразличие. Статията разглежда 

психо-емоционалните аспекти на проституиращите жени и стигмата в хода на културната 

история на обществото. 

 

29. Димитрова Д. “Хомосексуализмът”. Списание „Психология Журнал” ISSN 1312-

3777 бр. 5/2004 година. 

Хомосексуалността е състояние, което подобно на много други поведенчески феномени се 

обособява чрез непросто и даже твърде специфично за човека преплитане на множество 

фактори – биологични, психологически и социални. Статията прави обзор върху 

различните аспекти на историческия контекст и социални нагласи към хомосексуализма. 

30.  Димитрова Д. “Сексуалните фантазии”. Списание „Психология Журнал” ISSN 

1312-3777 бр.4/2004 г., с.23. 

Сексуалните фантазии са нормална реакция на зрелия човек спрямо заобикалящия го свят. 

Вероятно няма човек или двойка, която да не се стреми да подобри сексуалния си живот, 

който става все по-скучен с времето. Тогава на помощ идват сексуалните фантазии.  

 

Публикации в чужди списания: 

 

31. Димитрова Д., Л. Гоцева. Беременная женщина как субъект процесса обучения. 

Педагогика, Санк Петербург, март 2012 года  с. 123-126.  

 

Беременная женщина как объект исследования имеет свои особенности, которые акушерка 

как часть профессорско-преподавательского состава, должна соблюдать. В исследовании 

рассматриваются подходы к привлечению беременных женщин в качестве активных 

участников в процессе обучения и подготовки пренатальной образовательной программе. 

Исследуются мнения и взгляды 152 беременных женщин, посещающих предродовые 

курсы и оценка их предпочтений за содержание, средства и методы обучения. 

 

32. Georgieva L, Cvetkov L, Dimitrova D. Needs for education of professional caregivers in 

healthcare. In: Public Health and Health Care in Greece and Bulgaria: The Challenge 

of the Cross-border Collaboration in Times of Financial Crisis, Athens: Papazissis 

Publishers, 2011; 2011; 583-590. 

 

33. Dimitrova DS. Experience of fear of childbirth amongst pregnant women in Bulgaria. 

WebmedCentral ISSN 2046-1690 PSYCHOLOGY 2012;3 (12) WMC003905 

Fear of childbirth is a universal human phenomenon but in acute form it can aggravate the 

course of pregnancy and childbirth. The goal of this research is to study experiences of anxiety 

and fear of childbirth amongst pregnant women in Bulgaria using methods that are comparable to 

European studies. 

The current research is the first of its kind in Bulgaria. The data collected via an author`s 

inquiry and Wijma`s Questionnaire (W-DEQ – version A) provide reasons to argue that fear of 
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childbirth is a frequent phenomenon. During the research, 2360 pregnant women are studied with 

average age 27.7 years which corresponds to the profile of the pregnant woman in Bulgaria (27.5 

years). The pregnant women who are included in the study are in different pregnancy periods and 

live in seven major towns in Bulgaria with an overall number of 40722 childbirths for year 2010. 

Fear of childbirth amongst pregnant women in Bulgaria affects 26% of pregnant women 

attending women`s consulting and 10% of those visiting courses for prenatal preparation. The 

analysis of different aspects of fear of childbirth shows that 75% of pregnant women feel 

dependent on medical specialists and environment in maternity hospitals. The most severe fears 

in 57.3% of them are related to incompetent medical interventions during childbirth. Health and 

well-being of the child causes severe fear in 53.2%. Despite those facts, fear of childbirth 

amongst pregnant women is not a reason for the large number of operative deliveries in recent 

years. 

 

34. Dimitrova DS. Characteristics of psychological consultating during pregnancy. 

WebmedCentral ISSN 2046-1690 PSYCHOLOGY 2013;4 (1) WMC003947 

During pregnancy the woman takes a new social role, changes occur in her way of life, in her 

emotional and behavioral repertoire. The holistic approach in medicine gives new meaning the 

set of health care which is provided to the future mother and her family. Psychological help, 

realized in the form of psychological consulting is an obligatory part of health care. 

The goal of the current review is to point out the specifics of psychological consulting during 

the pregnancy period and the efficient ways for its implementation. Knowledge of the 

psychological aspects of the consulting process will allow medical specialists serving pregnancy 

to provide adequate, effective and well-timed health care.  

 

35. Dimitrova DS. Highlights of Prenatal Education at the School for Parents Varna. 

WebmedCentral PSYCHOLOGY 2013;4 (1) Article ID: WMC003959 ISSN 2046-1690 

According to modern scientists as early as when the egg is fertilized it has a "mind" of its own 

about whether the pregnancy is wanted or not. Unwanted pregnancy often ends in a miscarriage. 

Today it is considered proven, that in the womb babies can hear, feel, see, experience and even 

receive instruction at the elementary level. Prenatal education is performed by the mother in the 

natural course of pregnancy. It relates to the vital question of the quality of the future generation. 

The idea of having a live and meaningful connection with the baby in the course of pregnancy 

has been around for a long time. Modern medical and psychological research prove that the 

thoughts and emotions of the pregnant wife have a direct bearing on the development of her 

child, as well as on its self-awareness.  

 

 

Участие в учебник „Долекарска помощ - общоприети и нетрадиционни методи за 

възстановяване и връщане към живот”  

под редакцията на доц. д-р Стефан Цеков, дм,  изд. „Зограф, Варна  

(под печат) 

36.  Димитрова Д., Флора Цекова,  Долекарска помощ при  нормално раждане; 

37.  Шишков Р., Д. Димитрова, Етични проблеми, свързани с мозъчната смърт, 

грижата за тежко болни и КПР;  

 


