
 

 

С Т А Н О В И Щ Е 

От доц. Силвия Борисова Димитрова, д.м. 

Член на научно жури съгласно заповед Р-109-50 / 19.01.2018г. на Ректора на 

Медицински университет – Варна, определена да изготви становище със заповед 

Р-109-131 / 01.03.2018г. 

 

Относно: обявен конкурс за заемане на академична длъжност „доцент" в област на 

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

Обществено здраве  и  специалност „Управление на здравните грижи " за нуждите на 

Факултет „Обществено здравеопазване“, катедра „Здравни грижи", УС „Акушерка“ при 

МУ-Варна , обявен в ДВ, бр. 96 от 01.12.2017 г.  

 

В конкурса участва единствен кандидат  Валя Иванова Димитрова,  асистент в  

катедрата по здравни грижи на Медицински университет – Варна.  Представен е 

необходимият пълен комплект от административни документи според изискванията на 

ЗРАСРБ и Регламента за заемане на академична длъжност „Доцент" от Правилника за 

развитие на научния състав  в МУ-Варна.  

 

1. Кариерен профил на кандидата 

Ас. Валя Иванова Димитрова, доктор,    отговаря на условията за завършено висше 

образование по управление на здравните грижи (2007, МУ- Варна) има придобита 

специалност Обществено здравеопазване (2014), и през 2016г. ОНС "Доктор" по 

научната специалност „Управление на здравните грижи“ (диплом №198/16.12.2016 г.) 

Ас. Валя Димитрова  има общ  стаж по специалността  23 години 6 месеца и 19 ден, 

от които преподавателски стаж 10 години  11 месец и 14 дни към 05.01.2018 година. От  

2007 до 2011 г. е преподавател, а от 2011г. до този момент - асистент в Катедра „Здравни 

грижи”.  

Има придобити квалификационни умения  от краткосрочни курсове у нас в 

областта на Хигиенна дезинфекция на ръцете (2006),  Хигиенни аспекти на грижите за 

раната (2007), Превенция на сексуалното насилие над деца (2008), Захранване на 

кърмачето (2009),  Ретинопатия на новороденото (2010), Съвремените практики в 

подкрепа на Кърменето. Инициатива Болници – приятели на бебето  (2011), Грижи за 

диабетно болен (2014).  

                                                                                              

2. Обща характеристика на научната продукция и публикационна активност  

Ас. Валя Иванова Димитрова, доктор    има представени общо 44 научни труда, от 

които отпада автореферат (1 брой).  

Разпределението им в наукометричен аспект е както следва: 

  Монография - 1 брой; 

  Учебници – 3 броя; 

  Реално отпечатани пълнотекстови публикации в научни списания в 

България – 26 броя; 



 Реално отпечатани пълнотекстови публикации, публикувани в научни 

сборници на научни звена или доклади от научни прояви, разписани в пълен 

текст с книгопис – 7 броя; 

 Резюмета от национални научни прояви, публикувани в списания или 

сборници – 6 броя.  

 

 

Монографичния труд на тема „Акушерски грижи при нормална бременност" на 120 

стандартни страници (без библиографията) представя същността и ролята на акушерката 

при оказване на  грижи за жената в периода на  нормална бременност. Направен е кратък 

исторически преглед на развитието на акушерската професия като са отчетени 

отношението на държавната власт и религията към акушерките, като специалисти със 

значима роля по отношение на възпроизводството на населението. Отделна част е 

посветена на създаването и развитието на женска консултация у нас. Третата част 

отразява практиките на водещи страни при оказване на пренатални грижи. Установено 

е, че обучението на акушерките и оказването на акушерските грижи показва 

разнообразие в различните страни. Подробно е разгледана организацията на 

антенаталните и перинаталните грижи в Италия, Германия, Франция, Дания, Финландия, 

Швеция, Испания, като водещи страни по отношение на майчиното и детско 

здравеопазване. 

Монографията е илюстрирана с 1 таблица и 29 фигури. Библиографията съдържа 

197 източника, от които 131 на български. 

 

Изследователската работа и основните  научни  приноси  са фокусирани в следните  

тематични направления: 

 

1. Роля и функции на акушерката при оказването на здравни грижи 

Акушерската професия се променя под въздействието на напредъка на медицинската 

наука и практика и конфликта между ограничените ресурси и непрекъснато 

увеличаващите се потребности на пациентите. Данните от емпиричните проучвания 

потвърждават необходимост от преосмисляне на ролята и функциите на 

професионалистите по здравни грижи по отношение на професионална удовлетвореност,  

осъществяване на промоция на здравето и превантивни грижи за майките и децата и 

ефективност на акушерските грижи. В част от публикациите са разгледани параметрите 

на професионално въздействие и възможностите за разширяване на автономността на 

акушерките при осъществяване на превенция и промоция на здравето. Изследвано е 

влиянието на професионалния избор върху поведението на личността в процеса 

трудова реализация. Извършен е обобщен анализ на ролята на медицинските сестри в 

съвременното здравеопазване, значимостта на екипния подход при предоставяне на 

здравни услуги за нуждаещите се, както и сестринската функция в рамките на 

конкретния медицински екип. Проучени и анализирани са готовността, нагласите и 

мотивацията на акушерките за осъществяване на автономни функции при 

консултирането на жени във връзка с репродуктивното им здраве. Подложен е на анализ 

процесът на получаване на информирано съгласие от пациентките в родилна зала и 



ролята на акушерката за подобряване на ефективността му. Потърсени са нови 

възможности за осъществяване на акушерски грижи, в унисон с променящите се 

потребности на пациентите и успешното им позициониране сред услугите, свързани с 

опазване и възстановяване на здравето.  

 

2. Организация и усъвършенстване на обучението по специалност „Акушерка“  

Подробно в серия от публикации са проучени въпроси, свързани с установяването на  

нови подходи за подобряване и усъвършенстване на обучението по специалност 

„Акушерка“. Обоснована е необходимост от допълнителна педагогическа подготовка на 

студентите и работещите. Проучени са различни аспекти на организацията на 

обучението в медицински университет. Направена е анализ на възможностите на 

практическото обучение за формиране на умения и специфично поведение в реална 

работна среда. Направени са предложения за въвеждане на организационни промени при 

подготовката и провеждането на клиничната практика и преддипломния стаж, които 

позволяват по-пълно разгръщане на потенциала на наставника и подобряват връзката му 

с обучаващите се. Установена е необходимост от интензифициране на практическото 

обучение по учебните дисциплини, свързани с изграждане на специфично 

професионално поведение. 

 

3. Основни аспекти на практикуването на професията „Акушерка“  

За изясняване на основните аспекти на професията „Акушерка“ е обоснована 

необходимостта от реорганизация на акушерските грижи и регламентиране на дейността 

на автономни акушерски практики  за консултирането на жени във връзка с женското 

репродуктивно здраве. Обоснован е стремежа за непрекъснато усъвършенстване на 

здравните грижи и поддържане и разширяване на знанията и уменията на акушерките. 

Проучени са въпроси, свързани с предоставянето на здравна информация от 

медицинския професионалист.  Доказана е необходимост от обучение на пациентите и 

техните близки с цел поддържане на високо ниво на здраве, като се подчертава 

обучителната роля на акушерката.  

 

4. Иновации в акушерската практика 

В част от публикациите се очертава необходимост от търсене на подходи, 

насочени към прилагане на нововъведения в акушерските грижи за по-пълно 

удовлетворяване на потребностите на пациентите от здравни услуги и издигане имиджа 

на акушерската професия в обществото. Доказана е необходимостта  и 

целесъобразността от въвеждане на иновации при оказването на акушерски грижи.  

 

Не са установени цитирания.  

 

 

 

 

 

 



3. Оценка на учебно - преподавателската дейност 

От справката за учебната натовареност за последните 5 години ас. Валя 

Димитрова, доктор  има учебна натовареност годишно  – 750 часа лекции, упражнения, 

и клинична практика,  при норматив 360  часа (Протокол №30/11.04.2011год.) 

Ас. Валя Димитрова  провежда лекции и практически упражнения  по следните 

дисциплини в специалност „Акушерка“: Специални грижи при бременни с нормална и 

патологична бременност; Специални грижи за раждащи с нормално и патологично 

раждане; Специални грижи за жени с нормален и патологичен пуерпериум; Специални 

грижи при гинекологични заболявания; Специални грижи за деца в неонатологията и 

педиатрията; Специални грижи за бременни, родилки и гинекологично болни със 

соматични заболявания; Философия и въведение в сестринските и акушерски грижи. 

Теоретични основи; Поведение на акушерката при спешни състояния в АГ практиката 

Акушерски и сестрински грижи при онкологично болни жени и клинична практика 

 

Участва в организирането и контрола на преддипломният стаж по специалност 

„Акушерка“.  

 

Ас. Валя Димитрова е ръководител на специализация „Обществено  здравеопазване“.  

 

 Член е на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. 

 

 

5. Обща оценка за съответствието на кандидата спрямо задължителните 

условия и задължителните количествени критерии и наукометрични 

показатели 

 Съгласно регламент за заемане на академични длъжностни в МУ-Варна в Раздел IV 

„Заемане на академична длъжност „Доцент" (стр. 41-47) в МУ-Варна и „Приложение 

№ 1" (стр. 66 -69) от Правилника за развитието на академичния състав на МУ-Варна.  

към 20.03.2018г. ас. Валя Димитрова отговаря на общите условия за завършено висше 

медицинско образование, придобита специалност по конкурса, ОНС "Доктор" по 

научната специалност: „Управление на здравните грижи“,  които се изискват за АД 

„Доцент". 

 

 

Заключение: Ас. В. Димитрова, доктор отговаря на задължителните и специфични 

условия и наукометрични критерии за АД „Доцент". След като се запознах подробно с 

предоставената ми документация и направих цялостна оценка на научно-

изследователската и учебно-преподавателската дейност на участника в конкурса за 

заемане на академичната длъжност „Доцент" по специалност Управление на 

здравните грижи  считам, че кандидатът: ас. Валя Иванова Димитрова, доктор 

отговаря на изискванията на ЗРАСРБ и Регламента за заемане на академичнадлъжност 

„Доцент" от правилника на МУ-Варна. 
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