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Становище 

от доц. д-р Невяна Фесчиева д.м., 

 

за дисертационния труд  

на Теодора Николаева Евтимова  

на тема:   

„Акушерката в семейно-консултативната дейност  

с приоритет женското здраве сред маргиналните групи  ”  

за придобиване на ОНС „доктор”  

по област на висше образование: 7.Здравеопазване и спорт,  

професионално направление: 7.4. Обществено здраве  

и научна специалност „Управление на здравните грижи” 

 

 

Със Заповед № Р-109-310/08.08.2016 г. на Зам. Ректора на Медицински 

университет „Проф. д-р П Стоянов” – Варна на основание на  Протокол № 

1/18.08..2016 г. от заседание на Научното жури съм определена да представя 

становище по  процедура за придобиване на образователна и научна степен 

„доктор” на ас. Теодора Николаева Евтимова, докторант на самостоятелна 

подготовка към Медицински Университет „Проф. Д-р П. Стоянов“ – Варна, 

Факултет „Обществено Здравеопазване“, Катедра „Здравни грижи“, по област на 

висше образование: 7.Здравеопазване и спорт, професионално направление: 7.4. 

Общестено здраве , научна специалност „Управление на здравните грижи“, 

Кратки данни за кариерно развитие на докторантката. Теодора 

Евтимова е родена на 24.12. 1970 г. Завършва средно образование в Шумен през 

1988 г., а полувисше, акушерка, през 1991г. в ПМИ - Варна. През следващите 

години тя повишава в различни форми образованието си: магистърска степен по 

социална педагогика в Шуменския университет-1993-1996 г.; пак в Шуменския  

университет – магистърска степен по социални дейности, специализация по 

социална администрация – 1999 -2001 г.; през 2004-2005г. в МК-Шумен 
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приравнява с 4600 ч. полувисшето си образование към бакалавър „акушерка“; 

през 2011-2013 г. завършва   магистърска степен по Управление наа здравните 

грижи.. Трудовият  ѝ път е изцяло е свързан с професионалната ѝ квалификация 

на акушерка-практикуваща и преподавател. На щат е в Родилно отделение (1991-

1994г.) и в отделение Патологична бременност (1998-1999г.) на Обединен 

районeн болничен комплекс - Шумен. През останалото време с начало 1994 г. е 

преподавател по практика в ПМИ-Шумен, от 1996-2006 г. в Медицински колеж 

Шумен, а през 2007 - 2013г.в МК-Варна. От 2013 г. е асистент в катедра „Здравни 

грижи“ на ФОЗ при МУ-Варна; от 2015 г. преминава в разкрития в Шумен Филиал 

на МУ-Варна . 

Теодора Евтимова е участник  в образователния проект „Еразъм“, както и  

в още пет проекта, от които два международни. Всички проекти са свързани с 

женското здраве и стимулиране на добри практики в акушерската грижа. Владее 

на работно ниво английски, френски и руски езици. На 22.07.2015 г. след 

обсъждане на дисертационния труд в катедрата по Здравни е грижи е отчислена  с 

право на защита. 

Оценка на дисертационния труд 

Описателна характеристика 

Трудът съдържа 171 страници, структуриран е в пет глави, илюстриран е с 

89 фигури, 1 таблица и  има 4 приложения. Списъкът на използваната литература 

включва 170 заглавия, от които 91 на кирилица, 51 на латиница и 28 интернет 

източници.  

Актуалността на темата на дисертационния труд е несъмнена. Тя  се 

отнася до няколко ключови за съвременното здравеопазване области, които са от 

голямо значение за  функционирането на здравната система у нас. На първо място 

това е подобряване на акушерската грижа за жените  по време на бременността, 

раждането и послеродовия период, която е част от твърде чувствителната за нас 

демографска политика. Тя е обвързана с разширените компетенции, които  

предоставя новия тип образование на здравните професионалисти. Здравето и 

здравната грамотност на  маргиналните групи от населението са проблемна 
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област, поради което насочването към тях прави дисертационния труд  още по-

актуален.  

Литературният обзор е структуриран с оглед на проблемите, към които се 

е насочила докторантката: акушерски модел на грижа, маргинални групи, 

готовност за иновативна работа на акукушерката. Специално искам да отбележа 

представените добри практики на акушерска грижа  от различни страни на света. 

Тази част на обзора има познавателно значение и заслужава да стане достояние на 

по-широк кръг професионалисти и студенти. 

Целта е ясно определена:  Да се анализира семейно–консултативната 

дейност на акушерката в нашата здравна система за подобряване на женското 

здраве с фокус върху маргинални групи от обществото и се предложи модел на 

семейно консултиране, адекватен на техните потребности. 

За изпълнение на целта  са поставени седем задачи, две от които се отнасят 

до проучване на съвременни възгледи и световни практики, организационни 

форми и законодателна уредба за ролята на акушерката в  опаване на женското 

здраве, както и  функциониране и законодателството  в българската здравна 

система. Другите задачи са фокусирани върху изследване на мнението на пет 

групи респонденти относно различни аспекти на  ролята на акушерката - реални 

и възможни .Формулирани са три изследователски хипотези. 

Детайлно са описани обект и обем на проучването, признаци на 

наблюдението за всяка от петте групи респонденти: пациентки - 416, стажант-

акушерки - 87, клиентки на Семейно-консултативния център (СКЦ) - 73,  

специалисти от екипа на СКЦ - 26, експерти -университетски преподаватели - 29. 

Изследването на различни гледни точки/различни респонденти допринася за 

комплексното изясняване на проблема. Приложени са адекватни на поставените 

задачи методи: документален, интервю „лице в лице“, пряка групова анкета, 

различни статистически методи. Инструментариумът, специално разработен за 

всяка група респонденти, отразява вижданията на докторантката и отговаря на 

поставените задачи. Така представената методология предполага валидност на 

получените резултати и показва възможностите на дисертантката да планира и 

провежда самостоятелна изследователска работа 
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Оценка на резултатите и приносите.. 

Резултатите са  представени съобразно с поставените задачи, 

характеризирани са отделните групи респонденти, установени са зависимости 

между обема и качеството на акушерската грижа по време на бремеността, 

раждането и следродовия период от една страна и  образователното ниво, 

майчиния език (еквивалент на етническа принадлежност) и доходи на 

изследваните от друга. Разкрити са статистически значими различия според 

образованието в мнението на жените относно необходимост от допълнителна 

информация, реални и желани източници на здравна информация идр. Установени 

са значителни неудовлетворени потребности от семейно-консултативна дейност 

на акушерката за жени от маргиналните групи. 

Установено е кумулиране на неблагоприятни рискови фактори при 

маргиналните групи, което засилва тяхната уязвимост и поставя въпроса за нов 

подход към здравното им обслужване в т.ч. повишаване на здравната им 

грамотност. Направен е структурно-функционален анализ на експериментално 

създадения по проект на УНИЦЕФ Семейно-консултативен център. Въз основа на 

силните и слабите му страни, на установените дефицити в здравното обслужване, 

на жените, на възможностите  акушерката да има относително автономна 

функция, Теодора Евтимова проектира и представя Акушерски център за семейно 

консултиране (АЦСК), който има значителен потенциал за: 

  акушерска семейно-консултативна помощ на голям брой жени- 

бременни и родилки от маргиналните групи, които в настоящия етап остават 

извън здравната система;  

 повишаване на здравната култура на маргиналните групи по 

отношение на нормално протичащата бременност, родителството и отглеждането 

на деца;   

 намаляване на здравните неравенства сред бременни и майки на 

малки деца и улесняване на равния им достъп до здравни услуги. 

Моделът на АЦСК има икономическа ефективност и при малък разход на 

средства може да гарантира обхват на здравно неосигурените бременни. 
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Нормативното въвеждане на АЦСК в страната би могло да допринесе за 

издигне престижа на акушерската професия. 

Докторантката е направила обсъждане, в което позиционира своето 

изследване сред други, сродни по тематика в България. Въз основа на тази група 

изследвания се оформя становище, че здравните професионалисти-сестри и 

акушерки могат да поемат самостоятелни функции в някои специфични области 

в здравното обслужване на определени групи от населението. Бариерите пред 

осъществяване на  тази възможност са идентифицирани от докторантката: 

законодателни, психологически, организационни. Направени са  предложения за 

тяхното избягване. 

Изводите логически следват от цялостната разработка, представени са ясно, 

стегнато. Въз основа на тях са изведени приноси с  теоретпко-познавателен  и 

практико-приложен характер, с които изразявам пълно съгласие.  

Авторефератът отразява най-важните моменти от дисертацията. Във връзка 

с дисертационния труд са направени пет научни публикации. 

Дисертационният труд е лично дело на докторантката.  

Лични впечатления. В хода на подготовката на труда, която 

докторантката  бе започнала преди да бъда определена за научен ръководител, се 

убедих в нейната интелигентност, трудолюбие, стремеж за усъвършенстване и 

точност. 

Заключение 

Дисертационният труд „Акушерката в семейно консултативната 

дейност с приоритет женското здраве сред маргиналните групи” е разработен 

на актуална тема, добре поставен и изпълнен като научно изследване, има приноси 

с познавателен, повърдителен, методически,  характер  и предложения  за нов тип 

организационно планиране. С тази си характеристика напълно отговаря на 

изискванията на Закона и на Правилника на МУ-Варна за развитие на 

академичния състав. Поради това давам положителното си становище и 

предлагам на членовете на Научното жури също да гласуват положително на 

асистент Теодора Николаева Евтимова да бъде присъдена образователната и 
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научна степен „доктор” по научната специалност „Управление на  здравните 

грижи” 

 

01.09.2016 г   Член на НЖ: 

доц. Н.Фесчиева, дм 


