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РЕЦЕНЗИЯ 
 

по конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” 

към Медицински колеж при МУ „Проф. П. Стоянов” - Варна, 

област на висшето  образование 7. Здравеопазване и спорт, 

професионално направление 7.1. Медицина,  

научна специалност Обща медицина  

обявен в Държавен вестник, бр. 64/05.08.2014 г. 

 

Рецензент: 

Доц. д-р Невяна Фесчиева, дм 

 

Със заповед № Р-109-153 от 6.10.2014 г. на Ректора на МУ –Варна  съм 

определена  за член на Научно жури и да представя рецензия относно 

конкурса за академична длъжност „доцент” към Медицински колеж, при 

МУ-Варна, oбласт на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, 

професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност Обща 

медицина. В обявения конкурс единствен кандидат е гл. асистент д-р 

Параскева Манчева, дм. 

1. Кратки данни за кариерно развитие и квалификации. 

Параскева Манчева е родена на 17.03.1964г. гр.Добрич. Завършва медицина 

в МУ-Варна през 1989 г. и  веднага е назначена във Вътрешно отделение, 

Районна болница - гр. Каварна, където работи до 1999 г. Придобива 

специалност по вътрешни болести (1994г.) и специалност по физикална и 

рехабилитационна медицина (1999 г.) Междувременно повишава 

квалификацията си в областта на вътрешните болести - завършва курсове по 

абдоминална ултразвукова диагностика и по ехокардиография. След 

успешен конкурс през юни 1999 г. става асистент  в катедра „Обща 

медицина” на МУ - Варна. През 2001 г.придобива специалност по обща 

медицина. В академичната структура тя заема последователно позиции на 

старши, главен и главен административен асистент. Продължава да 

разширява компетентициите си по пътя на курсове - „Позитивна 

психотерапия” - 1999 г.” Семейно планиране” - 2000 г. „Депресия и 

тревожност” - 2008г., които са важни в контекста на първичната здравна 

помощ. Всички те имат отношение към различни страни от дейността на 

общопрактикуващите лекари, в чиято квалификация участва д-р Манчева 

като член на екипа на катедра Обща медицина. От 2006 до 2012 г. тя работи 

на допълнителен договор като  експерт-интернист към Обща ТЕЛК на 

МБАЛ „Св.Марина”. Именно от срещата с пациенти с множествена 

патология и експертната работа с тях, д-р Манчева черпи идеи за 

дисертационния си труд. Явно, желанието да разшири познанията си върху 

социално-правните проблеми на пациентите, да търси правна основа за 
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разрешаването им и да получи по-солидна подготовка по управление водят 

д-р Манчева към второ висше образование - право във Варненски свободен 

университет, за което току-що е приключила държавните си изпити. През 

2013 г. защитава дисертационен труд на тема „Правно съзнание за 

легализиране на евтаназията и качество на живот при полиморбидни 

пациенти с трайно намалена  работоспособност”. От 01.04. 2014 г. с оглед 

нуждите на Медицински колеж, МУ-Варна, д-р Манчева е преназначена като 

главен административен асистент в МК, УНС „Рехабилитатор и медицински 

козметик”.  Чужди езици за комуникация-руски-отлично, английски-добро. 

Обобщение:Д-р Манчева е доказала стремежа си към професионално 

усъвършенстване чрез защита на три медицински специалности, на 

дисертация и второ висше образование- право. Има професионален и 

управленски потенциал за бъдещо развитие. 

 

2. Общо описание на представените материали. Кандидатката е 

представила материалите за участие в конкурса съгласно изискванията на 

Правилника за развитие на академичния състав на МУ-Варна. Пълният 

списък на научната ѝ активност съдържа 97 позиции, в т.ч. един 

дисертационен труд, един автореферат на дисертационния труд, участие в 

едно учебно помагало и една монография. Публикациите в научни списания 

и сборници от конгреси и конференции са 57, като преобладават тези в 

периодични издания- 47. Участията на конференции и конгреси с отпечатани 

резюмета са 23, от които 18 са от научни изяви в чужбина. Научните 

списания, в които са публикувани статиите на кандидатката са достатъчно 

авторитетни. Най-често място за публикуване са: „Обща медицина”, 

„Социална медицина”, „Здравна икономика и мениджмънт, „Здравна 

политика и мениджмънт” и др. Не са отбелязани публикации в чужди 

списания, за разлика  от значимото представяне на международни форуми. 

Изключение прави участието ѝ в международно издание на учебник (№4). 

По място на кандидатката в авторските колективи се установява, че в 

половината (49.5%)  от публикациите, тя е самостоятелен и първи автор, 

което е доказателство за възможностите ѝ да оглавява изследователски 

колектив. Откритите цитирания – 6, (4 в български и 2- в чужди бази данни) 

са сравнително малко на фона на значимата публикационна активност, но 

като се има предвид, че тя e засилена в последните няколко години,  може 

тепърва да се очаква увеличаване на цитациите. 

Наличието на монография, на пълнотекстови публикации, значително 

надвищаващи изискуемите, показва, че д-р Параскева Манчева отговаря на 

наукометричните критерии на МУ-Варна за заемане на академична 

длъжност „доцент”. 
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Качествена характеристика на научно-изследователската работа. 
Научните публикации  на д-р П.Манчева са свързани на първо място с 

принадлежността ѝ към катедра, имаща за фокус обучението на главния 

деятел на полето на първичната медицинска помощ-общопрактикуващия 

лекар (ОПЛ). Изследователската ѝ работа е обогатена от теоретична 

подготовка и клиничен опит като интернист и физиотерапевт. Овладяването 

на правните науки е допринесло за разработване на редица правни и етични 

проблеми на медицинската практика. Разработките ѝ имат както 

познавателни, така и практико-приложни приноси. Научните трудове на  

Параскева Манчева могат да бъдат систематизирани в четири направления. 

Прегледът на трудовете по първо направление Обучение на студенти 

и специализанти по Обща медицина  показва, че кандидатката за доцент,  

заедно с колегите си от катедрата по Обща медицина в МУ-Варна, е сред 

първите изследователите в България, които  поставят на обсъждане 

проблемите на нововъведеното университетско  и следдипломно  обучение 

по Обща медицина (ОМ). Проучвани са нагласи за  обучение на студенти и 

ОПЛ, както и оценката им по тематика, форми и качество  на 

преподаването.(№№ 12, 13, 22, 30, 52, 53, 55, 65, 71, 76, 81, 85). Tази група 

публикации има новаторски характер, не само защото изследва проблемите 

на една прохождаща учебна дисциплина, но и поради постановката на 

проучванията- внимание към личността на обучаваните, към методите на 

обучение. Обосноваване и разработване на проблемно-базираното обучение 

като нова педагогическа стратегия заслужавада бъде отбелязано като една от 

първите публикации в тази насока в нашата медицинска литература. (№22). 

Резултатите от тази група проучвания, насочени към подобряване на 

учебните програми като съдържание, форми, методи на преподаване  и 

подпомагане на комплексната оценка на учебния процес, представляват 

приноси с практико-приложен характер. 
Второто направление Организация на здравната помощ  включва 

публикации посветени на организация на първичната здравна помощ в 

условията на здравната реформа. Обсъждат се  официалните  концепции за 

преструктуриране на болничната помощ в България и е предложен модел на 

болнично отделение  за интегрирани грижи през 2001 г. (№5, 11, 54). 

Разработвани са различни страни на първичната медицинска помощ – екипна 

работа, здравно обслужване на пациенти в извънработно време като 

практика и с отчитане мнение на пациенти и на лекари. Тези разработки се 

отличават с актуалност- бърза реакция на новоприети регламентиращи 

документи- и с  комплексен подход, което заслужава много добра 

оценка.(№16, 83, 89, 94). Резултатите имат практико-приложен характер. 

Проучванията върху семейното планиране и болестите предавани по 

полов път от позициите на общопрактикуващия лекар са ориентирани към 

семейната, социалната и образователната  среда на младите/подрастващите 
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(№15, 17, 25, 57, 66, 85, 86). На тази база са направени  препоръки за 

преориентиране на ресурсите на здравната система към здравно-промотивни 

дейности в тази област. 

Третото направление, на пръв поглед, разнородно, включва 

публикации, които са обединени от фокусирането върху ОПЛ и се отнася до 

„Поведение на общопрактикуващия лекар при често срещани 

проблеми.” На анализ са подложени актуални проблеми/ диагнози, както и 

важни проблеми на уязвимими групи, най-често отговарящи на профила и 

опита на д-р Манчева. Какъвто и проблем да обсъжда, тя го анализира от 

възможността ОПЛ да изработи адекватна тактика, евентуално валиден 

алгоритъм на диагностично и/ или лечебно поведение, което би допринесло 

за „благото” на пациента. В този смисъл разработките имат отношение към 

подобряване на медицинската, вкл. профилактична, помощ за определени 

категории болни или застрашени. Принос с познавателен и методологичен 

характер има групата  публикации разглеждащи социално-здравни проблеми 

на възрастни пациенти и насока за вземане на решения в контекста на 

хроничната психична болест, депресията и тревожността. (№39, 59, 69, 75, 

95). За много често срещаните синдроми –болки в гръбнака, болки в рамото 

П.Манчева предлага практическо решение за изключване на неопластични и 

възпалителни заболявания при всеки конкретен болен преди предприемане 

на лечение с физикални фактори, балнеолечение. (№8, 21, 92).Предложените 

алгоритми на поведение на ОПЛ, улесняващи избора на лекарствени 

средства при деца с фебрилитет, в лечебния подход  при пациенти с 

хипертония, захарен диабет, наднормено тегло, остепороза. (№9, 10, 19, 20, 

31, 32, 34, 35, 36, 58, 63, 64, 71, 74, 77, 78, 84, 93) също имат практико-

приложен характер. Изхождайки от недостига на време на ОПЛ при 

решаване на трудоемки и специфични проблеми, д-р Манчева разработва 

алгоритми на поведение при работа с жертви на домашно насилие в общата 

практика (№ 8, 56, 58), възможности за провеждане на CAGE-тест като 

скринингова програма с оглед  превенция на алкохолната зависимост още на 

ниво обща практика (№23, 87). Безспорно е  практико-приложното 

значение на резултатите от тези публикации. 

По направление Правни и етични проблеми на медицинската 

практика се представя с 18 работи, които я характеризират като зрял 

изследовател, синтезиращ  много добра теоретична подготовка, клиничен и 

организационен опит, ориентиран към малко проучвани у нас проблеми. Тя 

успява да намери подход, в повечето случаи,  интердисциплинарен,  към 

явления като инвалидност, полиморбидност и качество на живот, 

медицинската експертиза на работоспособността, евтаназията. Нейна 

заслуга, респ. теоретичен и и с приложен характер принос е изясняването 

на понятието полиморбидност и полиморбидни пациенти в контекста на 

инвалидността и постигане/ измерване на качеството им на живот. Д-р 
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Манчева познава инструментите за оценка качеството на живот, което се 

потвърждава от задълбочения преглед, който им е направила и обосновава 

избора на WHOQL-BREF за приложение в общата практика при  

полиморбидни инвалидизирани пациенти (№ 27, 37, 72, 79, 80).  

Оригинални са приносите на кандидатката в проблемната област 

евтаназия, тема, по която у нас липсват комплесни проучвания. Д-р Манчева 

представя проблема както в исторически аспект, така от морално-етична 

гледна точка и от нормативна уредба в света и у нас. Дебатът „за” и „против” 

евтаназията е представен в пълнота и в контекста на начеващите обществени 

дискусии в България. В монографията си д-р Манчева представя своето, 

първото у нас, комлексно проучване за евтаназия сред уязвими групи с ниско 

качество на живот, каквито са полиморбидните инвалиди. Теоретичното 

обогатяване, което е принос в познавателен и теоретико-методологичен 

аспект се дължи на обвързване на понятията евтаназия, правно съзнание и 

качество на живот на полиморбидни пациенти. (№№1, 2, 41, 45, 47, 48, 49, 

60). Създаденият от кандидатката оригинален инструментариум за 

изследване на правното съзнание за евтаназия с висока надеждност – 80,70% 

има както методологичен, така и практико-приложен характер.  

От медико-етична гледна точка интерес представляват публикациите 

(№28, 29, 33), посветени на изграждане на комуникативната техника за 

съобщаване на лоша новина у студенти, специализанти и ОПЛ. 

Макар и представена с малък брой публикации насоката към 

медицинската експертиза на работоспособността, фокусирана върху 

експертното решение на ТЕЛК има много важно значение за теорията и 

практиката. Д-р Манчева е установила сериозния дефицит, който съдържа 

експертното решение като краен продукт на подготовката на пациента в 

общата медицинска практика. Проблемът има организационни, правни, 

финансови и психологични страни, чието изясняване би донесло много 

обществени ползи. Предложенията за индивидуален план за здравни грижи 

за всеки отделен пациент би допринесло за персонализиране на подхода. Д-р 

Манчева е тръгнала по правилен път и бих препоръчала в бъдеще да 

съсредоточи своите усилия за изследователска и научно-приложна работа в 

тази, доста пренебрегвана и същевременно твърде чувствителна за 

обществото област. 

Участие в проекти. Д-р Манчева е участвала в осем проекта, от които 

два международни и 5 образователни. Намирам много добра връзка между 

участието ѝ в проекти и обогатяването на изследователската ѝ работа. 

Обобщение: Кандидатката за доцент притежава достатъчна 

подготовка за качествени научни изследвания. Това е намерило отражение 

в цялостната ѝ научна продукция, която е на високо ниво - теоретично, 

методологично, със значителни приноси - оригинални и потвърдителни, 

познавателни и практико-приложни.  
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3. Оценка на учебно-преподавателската дейност. От справката 

издадена от МУ-Варна става ясно,че за последните три години кандидатката 

за доцент има учебна натовареност 360 ч., 396 ч., 484 ч. при утвърдена норма 

360 ч. Д-р Манчева е утвърден преподавател, с голям опит в преподаване 

както при студенти, така и при лекари, със собствени  изследвания върху 

учебния процес в медицинското образование, доказала своето отговорно и 

същевременно творческо отношение към него. 

 

4. Лични впечатления. Познавам гл. асистент д-р Манчева от работа 

по проект и главно като активен участник в  конференции, където се 

проявява като научно аргументиран докладчик, владеещ своята материя, 

добре оценен в провежданите дискусии. Нейните публикации в сп. Социална 

медицина, в чиято редколегия участвам, са добре посрещнати от рецензенти 

и читатели. Като рецензент на монографията ѝ „Евтаназията - другият 

изход” имах възможност, в хода на нашите обсъждания да добия 

впечатление за ерудицията, широкия клинико-социален поглед и научна 

почтеност на д-р Манчева. Впечатлена съм от нейната експедитивност, 

отговорно отношение към всяка работа, с която се заема, отлични 

организаторски и комуникативни умения. Убедена съм, че наред с много 

добрата ѝ професионална подготовка, посочените качества биха били 

гаранция в по-високата академична длъжност, за която аспирира, да разгърне 

потенциала си и да допринася за развитието на МУ-Варна. 

 

Заключение. 

Главен асистент д-р Параскева Манчева, дм се представя в конкурса с 

напълно достатъчни наукометрични показатели. Разработва оригинална 

тематика, поставя си интересни, обществено-полезни задачи. Тя е автор на 

научна продукция с доказани теоретични, методологични и практико-

приложни приноси. Тя е утвърден  съвременен преподавател със стремеж 

към усъвършенстване. С всичко това тя напълно отговаря на критериите на 

Закона и на Правилника на МУ-Варна за развитие на академичния състав за 

заемане на академичната длъжност “доцент”.   

Това ми дава основание да гласувам положително и убедено да 

предложа на уважаемото научно жури да избере гл. асистент д-р Параскева 

Манчева, дм за заемане на академичната длъжност „доцент”. 

 

 

 

05.11.2014 г.     Рецензент:  

Доц. Невяна Фесчиева, дм 

 


