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Становище 

от доц. д-р Невяна Фесчиева д.м., 

 

за дисертационния труд  

на Валя Иванова Димитрова 

на тема: „Акушерските практики за консултиране на жени-  

перспектива за развитието на професията „акушерка ”  

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-109-307/08.08.2016 г. на Зам. Ректора на Медицински 

университет „Проф. д-р П Стоянов” – Варна съм определена за член на Научно 

жури  и на основание Заповед Р 109-336/23.08.2016 г.- да представя становище по 

процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор” на ас.Валя 

Иванова Димитрова, 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. Валя Димитрова 

е родена на 09.02. 1968 г. Завършва средно образование в гр.Провадия през 1986 

г., а полувисше, акушерка, през 1990г. в ПМИ - Варна. Бакалавърска степен по 

Здравни грижи придобива след обучение 2003-2006 г., а през 2007г: - магистърска 

степен по Управление на Здравни грижи в Медицински университет „Проф. 

Параскев Стоянов“. Професионалния си път   започва през 1992 г. в  Общинска  

болница – Провадия. След 1993 г.  във Варна е в Трета поликлиника акушерка в 

АГ кабинет и в Женска консултация (1994 -1997), в Общинска болница „Св.Анна“ 

- акушерка в Спешен кабинет. От 2007 г.e преподавател в катедра Здравни грижи 
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на Медицински университет - Варна. От 2007 г. е участвала в многобройни 

курсове за непрекъснато професионално обучение. Ползва английски и руски 

езици.  

 

Оценка на дисертационния труд 

Описателна характеристика 

Дисертационният труд е написан върху 202 страници, структуриран е в пет 

глави: Гл. първа Литературен обзор, Гл. втора Методика, Гл. трета - Резултати и 

обсъждане - 104 стр., Гл. четвърта - Модели на автономни акушерски практики - 

14 стр., Гл. пета - Изводи, препоръки, приноси - 4 стр. Трудът е илюстриран със 

77 фигури, 18 таблици и 6 приложения. Библиографският списък съдържа 277 

позиции, от които 198 - на кирилица,. 37 - на латиница и 42- интернет източници.  

Темата на дисертационния труд се позиционира в областта на 

образованието и функционирането на акушерската професия в съвременните 

условия. Поради новото си образование акушерката все повече се разграничава от 

изпълнител на манипулации и дейности по предписание на лекаря и  по идея се 

превръща в професионалист, който има потенциал да оказва самостоятелни 

грижи, насочени към бременни, родилки, гинекологично болни и здрави жени. 

Независимо, че консултирането на жени от акушерки в България е признато като 

автономна дейност (Наредба №1/2011), съществуват неясноти в регулативните 

механизми за разкриване на самостоятелни акушерски практики. Докторантката 

извежда  това разминаване като проблем, бариера за реализация на автономните 

функции на акушерката и го поставя на обсъждане и анализ, с което се засилва 

актуалността на дисертационния труд. 

Оценка на литературния обзор. Литературният обзор обсъжда 

историческото развитие на акушерската професия, промяната в образованието и 

компетенциите, както и промените в професията под влияние на научния и 

технологичен прогрес в медицината. Специално внимание докторантката е 

отделила на женското репродуктивно здраве като обект на акушерската грижа и 

на ролята на акушерката в семейното планиране. Много добре е представена 

практиката на различни държави от Западна Европа, Сев. Америка и развиващия 
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се свят по отношение на регламентацията на автономната дейност на акушерката. 

Очертани са нейните нови професионални роли във връзка с глобалната 

перспектива за репродуктивно здраве и необходимостта от иновации в 

съвременната здравеопазна практика. Обзорът е структуриран с оглед на 

основната теза, залегнала при избора на тема. Написан е на хубав език, прави 

впечатление позоваването не само на чуждестранни, но и на значителен брой 

български автори и изразяване на лично мнение по дискусионните въпроси. Така 

представеният литературен обзор целенасочено предпоставя собственото 

изследване и доказва умението на докторантката да анализира научна литература, 

да формулира проблеми, да застъпва собствени становища, което е елемент от 

изискванията за придобиване на ОНС „доктор“. 

Оценка на методологията. 

Целта е ясно определена: да се проучи и анализира готовността, нагласите 

и мотивацията на акушерките за осъществяване на автономни функции при 

консултирането на жени във връзка с репродуктивното им здраве и да разработят 

модели за прилагането им. 

 

За изпълнение на целта  са поставени шест задачи, представени са работни 

хипотези. Ясно са формулирани обект и обхват на проучването: акушерки 

работещи в пет болници от Черноморския регион - 153 (89,5% от всички акушерки 

в проучваните ЛЗ), пациентки, изписани от родилните отделения на проучваните 

болници - 1064 (29,5% от изписаните от същите ЛЗ по време на проучването), 

експерти-20, студенти - дипломанти от специалност акушерка -82. Приложени 

са адекватни на поставените задачи изследователски методи: документален, 

анкетен, експертна оценка, SWOT-анализ различни статистически методи 

(честотен, корелационен, непареметричен, графичен). За всяка група изследвани 

лица е разработена специална анкетна карта, с която се събира информация по 

поставените изследователски проблеми. Методологията на дисертационния труд 

е разработена на добро ниво, осигурява комплексен подход и е гаранция за  

валидността 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 в четири раздела: ефективност на женската 

консултация у нас - антенатални и перинатални акушерски грижи; SWOT анализ 

на антенаталните и перинаталните грижи у нас; осъзнаване от професионалистите 

по здравни грижи на новата философия и автономията на професията; 

организация на автономната акушерска практика.  

Единодушно е мнението на всички анкетирани за функциониране на 

Женската консултация с минимален капацитет, което е предпоставка за пропуски 

и неравенство в анте- и перинаталните грижи. Неефективно използван ресурс в 

оказване на тези грижи са акушерките. Както SWOT – анализът,  така и  мненията 

на експерти, професионалисти, пациенти са еднопосочни: необходими са промени 

в оказване на анте- и перинаталните грижи, в т.ч. в участието на различните 

категории  професионалисти. Установена  е обвързаност, взаимно влияние между 

липсата на регламент за функциониране и финансиране на автономни акушерски 

практики и ниската мотивация за разкриването им, както и за понижено 

професионално самочувствие на акушерките. Очертани са областите/дейностите 

за тяхната професионална автономия. Резултатите от изследването разкриват 

готовността на пациентите да ползват автономна акушерска практика, разкрита в 

структурата на болнично заведение. Ориентираните към пациентите акушерски 

грижи се осъзнават от професионалистите като възможност за повишаване на 

качеството на акушерската помощ и като перспектива за развитие на професията 

акушерка. 

Въз основа на получените резултати и познаването на световния опит 

докторантката е разработила Модели на автономни акушерски практики, с което 

показва творчески възможности за иновативна дейност и организационно 

планиране. Давам висока оценка на тази част от труда ѝ. Описаните структура и 

функции на два вида автономни акушерски практики, асоциирана с болнично 

отделение и общинска, наред с разработения минимален пакет акушерски 

дейности при нормална бременност, имат сериозен потенциал за промени, с 

изявена необходимост. 
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Изводите от дисертационния труд логически следват от резултатите, 

представени са ясно. Въз основа на тях са изведени приноси с теоретичен и 

практико-приложен характер, с които изразявам пълно съгласие. Направени са 

рационални предложения до отговорните институции: към МЗ - за утвърждаване 

на стандарт за анте- и перинатални акушерски грижи със задължително 

регламентиране участието на акушерката; към БАПЗГ – за разработване на 

стандарти и организационни мерки за въвеждане на подходящи модели на 

автономни акушерски практики, адекватни на нуждите на потребителите в даден 

регион. 

Авторефератът отразява най-важните моменти от дисертацията. Във връзка 

с дисертационния труд са направени четири научни публикации. 

Дисертационният труд е лично дело на докторантката.  

Заключение 

Дисертационният труд „ Акушерските практики за консултиране на 

жени -  

перспектива за развитието на професията „акушерка” е посветен на 

актуална тема, представлява завършен научен проект, съдържа приноси с 

теоретичен и практико-приложен характер. Дисертационният труд напълно 

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

на академичния състав. Това са основанията за моето положително становище и 

апела ми към членовете на Научното жури също да гласуват положително на 

асистент Валя Иванова Димитрова да бъде присъдена образователната и научна 

степен „доктор” по научната специалност „Управление на здравните грижи” 

 

01.10.2016 г   Член на НЖ: 

доц. Н.Фесчиева, дм 


