
 
СТАНОВИЩЕ 

 
 

От доц. Искра Славчева Мирчева, д.м. 
р-л катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването” , МУ - Варна 

 
 
Относно: обявен конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” по научна 

специалност “Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията” в 
област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт“, професионално направление 
7.1. „Медицина“, към Катедра Социална медицина и организация на здравеопазването, 
Факултет Обществено здравеопазване, съгласно обява в Държавен вестник, бр. 52 от 
10.07.2015 г. 
 В настоящия конкурс участва един кандидат: д-р Наталия Василевна Ушева, д.м., 
главен асистент в катедрата по Социална медицина и организация на здравеопазването. 
 Кандидатката е представила всички необходими документи за конкурса, 
предвидени в Закона за развитие на академичния състав в Република България,  
Правилника към него и Правилника за развитие на научния състав в МУ-Варна. 

Д-р Наталия Ушева завършва Медицинския университет в гр. Варна през 2000г. От 
2002 е редовен докторант, а от 2003 г. е съответно асистент, старши асистент и главен 
асистент в катедрата по Социална медицина и организация на здравеопазването. През 2005г. 
придобива специалност по Социална медицина и здравен мениджмънт. През 2013г. защитава 
дисертационен труд за придобиване на научно-образователна степен “Доктор” по научна 
специалност “Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията” в МУ - 
Варна.   
            Д-р Наталия Ушева работи целенасочено за повишаване на  квалификацията си 
преминавайки през редица специализации у нас и в чужбина в областта на статистически 
методи и програмни продукти, кърмене, методи за обучение в магистърски програми и др. 
 

1. Обща характеристика на научно-изследователската и научно - приложната 
дейност на кандидата  
 

Д-р Наталия Ушева  участва в настоящия конкурс с 68 научни труда. 
Разпределението им в наукометричен аспект е както следва: 

- Монография - 1; 
- Публикации в периодични научни списания – 31, от които 3 в чужбина;  
- Пълнотекстови публикации в сборници – 8;  
- Участия в научни форуми - 28, от които 10 в чужбина. 

 
Научните изследвания обхващат голям диапазон научни въпроси, засягащи 

актуални и значими проблеми в общественото здравеопазване, научно-
изследователската и клинична дейност в национален и международен план. 
Изследователската работа и основните й научни  приноси  са фокусирани в следните 
тематични направления:  
 

1.  Промоция на здраве, профилактика и здравна политика.   
Направен е обстоен анализ на съвременните теоретични постановки, препоръки и 

практики за кърмене в света. Адаптирани на български език са международните критерии за 
оценка на практиките за хранене на малките деца. Проведено е мащабно за България 
проучване върху практиките за кърмене и захранване на децата съгласно най-актуалните 
критерии на СЗО. Разкрити са характеристиките на майките, нагласите и практиките за 
кърмене и захранване на децата, неравенствата в храненето и здравните грижи за децата. 



Проучени са нагласите на общопрактикуващите лекари за предоставяне на здравно-
промотивни дейности в ранна детска възраст на друг вид здравни специалисти и в частност – 
на консултантите по кърмене. Разработен е модел на успешното кърмене. Формулирани са 
предложения и препоръки към отговорните институции за повишаване честотите и 
подобряване практиките за кърмене в България.  

Проучени са профилактичните дейности в детска възраст, разпространението на 
рисковите фактори за затлъстяването в предучилищна възраст като част от изследването 
„ТойБокс”, проведено в 6 европейски страни  
 

2.  Обществено здраве – оценка, индикатори и детерминанти. 
За първи път в България е изследвано здравословното състояние на населението на 

нивото на общността чрез използване на инструментариум за оценка на качеството на 
живот, свързано със здравето и е анализирано влиянието на демографски, социално-
икономически и поведенчески детерминанти върху качеството на живот, свързано със 
здравето на нивото на общността. Посредством приложението на специфични валидирани 
въпросници и скали е проучено качеството на живот и коморбидността при специфични 
заболявания – Паркинсонова болест, множествена склероза (зрителни нарушения), 
есенциален тремор. Направен е анализ в динамика на здравния статус и на социалните и 
поведенчески детерминанти на здравето в периода на преход в България, поставящ ги в 
сравнителен Европейски контекст.  

Проведено е проучване върху здравното поведение на студенти от Медицински 
колеж – Варна. Оценени са и здравният статус и здравното поведение на болничните 
медицински сестри в България.   

Проучена е честотата на остеопорозата във Варна и са установени най-значимите 
рискови фактори за това социално-значимо заболяване. Очертана е необходимостта от 
провеждане на здравно-възпитателни мероприятия сред различни социални и възрастови 
групи с оглед профилактика на остеопорозата и предпазване от усложненията.   

Изследвани са регионалните различия във възрастово-стандартизираната 
смъртност по причини на умиране в България. Различията в смъртността са интерпретирани 
в светлината на социално-икономическите неравенства между областите в страната – % 
безработни, БВП, % от населението живеещо под прага на бедността.  Верифицирана е 
детската смъртност по причини във Варненска област за петгодишен интервал (2000 – 2004 
г.). по данни на аутопсионните протоколи от варненските патоанатомични отделения.  

Изследвано е влиянието на стреса върху самооценката на здраве и върху степента на 
самоконтрол върху здравето. Установената висока чувствителност на изследваните към 
стреса обуславя необходимост от развитие на техники за подобряване на самоконтрола.  

На базата на проведено проспективно кохортно проучване е установена честотата 
на „скрития” нарушен гестационен въглехидратен толеранс сред българските жени (12,5%), 
както и са идентифицирани рисковите фактори за неблагоприятната динамика на 
гестационния диабет през бременността.  
 

3.  Методология на научните изследвания в общественото здравеопазване.  
Обучението на медицинските специалисти е важен необходим елемент в усилията по 

повишаване честотите и успеха на кърменето. Монографичният труд представя рамка за 
поетапен подход в обучението на здравните кадри, бъдещите майки и членовете на техните 
семейства.  

В международното проучване за превенция на затлъстяването в предучилищна 
възраст (ToyBox), чрез повторно попълване е оценена надеждността на въпросника, 
използван за самопопълване при родителите. Установена е по-силна съгласуваност при 
социо-демографските и перинаталните въпроси в противовес на поведенческите практики. 
Представен е концептуален модел, в чиято основа стои идеята, че рискът е по принцип 
субективен и представлява едно нехомогенно множество от индикатори, чиято 



представителност не може да бъде изразена еднозначно. Необходимо е постигането на 
консенсус между оценката на риска и управлението на риска.  

За проучване на здравното поведение и стреса при студенти е предложен 
инструментариум, който измерва степента, в която изследваните лица оценяват събитията в 
живота си като стресови през последния месец.  

 
4. Неравенства в здравето. Здраве на уязвими групи от населението.  

Приносите са фокусирани в четири клинични направления: неврологична, 
педиатрична, ендокринологична и белодробна патология. 

При пациенти с пристъпно-ремитентна множествена склероза е направена оценка на 
депресията, чрез използване на скалата на Zung. Обсъдена е и възможността за приложение 
на скалата като скрининг тест за депресия при пациенти с множествена склероза. 
Подобряване на депресивната нагласа и влиянието на умората е отчетено след приложение 
на хипербарната оксигенация при това невродегенеративно заболяване в друго проучване 
сред 36 пациенти с пристъпно-ремитентна множествена склероза. От гледна точка на 
диагностика и проследяване прогреса на това заболяване е проучено влиянието на 
софтуърното запълване на мозъчните лезии при ЯМР върху измерването на обема на целия 
мозък и отделните негови структури. Изследвана е и корелацията между софтуърно 
измерените обеми на мозъчните структури и резултата от EDSS скалата за оценяване 
недееспособността на пациентите с МС. Когнитивните нарушения при множествената 
склероза са оценени посредством приложение на теста със сложна фигура на Rey-Osterrieth 
(ROCFT) и сравнени с резултатите от контролна група. Чрез приложение на специфичен 
въпросник сред варненска извадка е проучена корелацията на субективните когнитивни 
оплаквания и диагнозата деменция. Изчислен е рискът за развитие на деменция при 
наличието на затруднения в смятането, запомнянето на нова информация, ориентацията. При 
изследване на проблемите при пациенти с Паркинсонова болест е установена важността на 
ранното откриване на бъбречната дисфункция чрез ехографско изследване на количеството 
остатъчна урина. 

В 10-годишно мултицентрово ретроспективно проучване на случаите с невробластом 
при деца чрез приложение на Kaplan-Meier и log rank тестовете е изчислена преживяемостта 
на пациентите в зависимост от стадия на заболяването, локализациятана тумора, приложения 
терапевтичния подход. Проучени са клиничната характеристика, терапевтичният подход и 
лечебните резултати при деца с Хочкинов лимфом за 20-годишен период. 

Изследвани са различни диагностични критерии, влияещи върху заболяемостта от 
гестационен диабет. Установена е честотата на гестационния диабет и негативната й 
корелация с майчиния ръст в българска популация, което се нуждае от допълнителни 
проучвания за намиране на достоверно обяснение. 

Резултатите от проспективно проучване на пациенти със синдром на обструктивна 
сънна апнея сочат възможност за изследване на плазменния натриуретичен пептид (NT-pro-
BNP) като бърз, достъпен и достоверен диагносичен маркер за заболяването. 

 
5. История на медицината и общественото здравеопазване. 

В това направление попадат изследвания върху проблеми от новата история на 
здравеопазването и медицинското образование.  

Направен е задълбочен исторически анализ на еволюцията на кърменето в световен 
мащаб и за България. В исторически план е представено влиянието на активното въвличане 
на жените в обществения и трудов живот върху практиките за кърмене.  

За първи път е направен сравнителен исторически анализ на развитието на 
медицинската социология в България, САЩ и Великобритания като научна област, учебна 
дисциплина и медицинско образование.  

Анализиран е опитът от дейността на експериментален лекарски участък за 
семейно здравно обслужване за периода 1967-1978г., като е направена оценка на 
организацията на работа, здравните резултати и удовлетвореността на пациентите.  



Разгледано е развитието на болничното дело в България от Освобождението до 
наши дни с акцент върху законодателство, собственост, мениджмънт и иновации.  

На базата на проучване за 100-годишен период е разгледан процесът на 
феминизация на медицинската професия в България по периоди, фактори и 
специалности.  

  
 Научните публикации на доц. Керековска имат 65 цитирания в чужди източници. 
Представеният импакт фактор е  81.375. 

Всички наукометрични показатели отговарят на заложените в Правилника за РАС на 
МУ-Варна. 

 
2. Оценка на учебно - преподавателската дейност 

  
Д-р Ушева има голяма учебна натовареност със студенти - води семинарни 

упражнения по социална медицина със студенти по медицина и дентална медицина – 
българо и англоезично обучение, както и със студенти по управление на здравни грижи и 
акушерки; медицинска статистика със студенти по медицина българо и англоезично 
обучение; въведение в общественото здравеопазване със студенти по здравен 
мениджмънт. Води и лекционни курсове по съвременни статистически методи и 
въведение и оценка на общественото здраве в руско езичната програма по обществено 
здравеопазване и здравен мениджмънт.  

Под ръководството на д-р Ушева е успешно защитена дипломна работа на студент от 
англоезичното обучение по ОЗ в Casa College, Никозия, Кипър. Една докторантка е 
зачислена с ръководител д-р Ушева. Рецензент е на множество дипломни работи на студенти 
по здравен мениджмънт и управление на здравните грижи. 

Д-р Ушева е член на множество научни организации у нас и в чужбина: 
Европейска асоциация по обществено здравеопазване (EUPHA), Научното дружество по 
социална медицина, Съюз на учените в България, Сдружение „Обществено 
здравеопазване’99“ – Варна, Български лекарски съюз, Национална асоциация „Подкрепа за 
кърмене“ в България, член на програмен съвет на специалността Обществено здравеопазване 
в МУ - Варна.  

Участва в 6 научни и образователни проекта, два от които международни.  
 

   
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Считам, че високата квалификация в областта на социалната медицина и 
организацията на здравеопазването, научната и учебно-преподавателска дейност, както и 
личните качества на д-р Ушева покриват препоръчителните критерии и изисквания посочени 
в ЗРАСРБ и Правилника за развитие на научния състав в МУ - Варна.  
 Въз основа на запознаването с представените научни трудове, тяхната значимост, 
съдържащите се в тях научно-приложни приноси, учебната и цялостната дейност намирам за 
основателно да предложа д-р Наталия Василевна Ушева да заеме академичната длъжност 
„доцент" в професионалното направление “Медицина” по специалността “Социална 
медицина и организация на здравеопазването и фармацията” в МУ - Варна. 
 

9.10.2015 г.         Подпис:  
Гр. Варна 


