СТАНОВИЩЕ
от
проф. Иванка Костова Стамболова, дм
Катедра „Здравни грижи”
Факултет по обществено здраве МУ- София

Относно: процедура за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, по професионално направление 7.4. Обществено
здраве , по специалност „Управление на здравните грижи” за нуждите на Факултет
„Обществено здравеопазване”, УС „Медицинска сестра” в МУ Варна, обявен в ДВ. Бр.36
от 27.04.2018г.

Единствен кандидат се явява: гл. ас. Мариана Николова Димитрова, дм, Катедра „
Управление на здравните грижи” , на Факултет „Обществено здравеопазване”,
Медицински университет гр. Варна.

І. Биография и кариерен профил на кандидата
Гл. ас. Мариана Димитрова е родена на 28.11.1959г. в гр. Рудозем. През 1979 г. завършва в МК
гр. Смолян специалност „Медицинска сестра – детски профил” . През 2005г. година завършва
Медицински университет гр. София, Факултет по обществено здраве, ОКС „бакалавър” по
специалността „ Управление на здравните грижи“ със специалност „Ръководител на здравните
грижи и преподавател в медицински колежи“, Медицински университет – гр. София. Две години
по-късно през 2007г. се дипломира успешно като „Магистър” по Управление на здравните
грижи” специалност “Мениджър на здравните грижи“, Медицински университет – гр. София.
2015 г. МУ – Варна Зачислена е за докторант на самостоятелна подготовка към катедра
“Здравни грижи”, специалност „Управление на здравните грижи" , а през 2016 г. след успешно
защитен дисертационен труд на тема” Причини за текучество на медицинските сестри в сектори
с висока интензивност на работа“ придобива научна степен „Доктор” по „Управление на
здравните грижи“. През 2015 г. гл. ас. М. Димитрова придобива и диплом за специалност по
„Първични здравни грижи“ от Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” –
Варна. Нейният трудов път започва през 1980г. като детска медицинска сестра в детско
отделение на Окръжна болница гр. Смолян, където работи две години. От 1982г. е назначена
като медицинска сестра в МЦТХ Варна. В периода 1982- 2001г. е медицинска сестра в МБАЛ
„Св.Анна - Варна” АД, Отделение по анестезиология реанимация и интензивно лечение. От 2001
до 2011г., Димитрова заема последователно ръководни длъжности като старша и главна
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медицинска сестра в МБАЛ „Св.Анна - Варна” АД и СБАГАЛ „Майчин дом” ЕООД гр. Варна.
През 2011г. е назначена за асистент, а по-късно и главен асистент във Факултет „Обществено
здравеопазване”, Медицински университет гр. Варна, където работи и до момента.
Гл.ас Мариана Димитрова е член на Българска Асоциация на Професионалистите по
Здравни грижи, Българската асоциация по обществено здраве, Българско научно
дружество по обществено здраве и Европейската асоциация по обществено здраве
EUPHA
Владее английски и руски езици на добро ниво.
ІІ.Общо описание на представените материали за конкурса:
Представената документация от гл. ас. Мариана Димитрова е изключително
прилежно подредена и създава представа както за научното и професионално развитие
на кандидата, така и за неговите личностни качества. Съдържа всички необходими
документи за заемане на академичната длъжност „доцент” съгласно изискванията на
ЗРАСРБ и Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и звания в
МУ „Проф. Д-р П. Стоянов" - гр. Варна
Общият брой на научните трудове, с които гл. ас. Димитрова участва в настоящия
конкурс за „доцент " са 42 . От тях:







Дисертационен труд – 1
Издадени учебни пособия и учебници – 3
Монографии - 1
Публикации в списания - 17 (1 в чужбина)
Доклади - 28
Публикации в сборници – 20 (15 в български и 5 в чужди)

Дисертационният труд на кандидата е на тема , касаеща текучеството на
медицински специалисти е особено актуален проблем в съвременните условия, поради
засилващата се тенденция към постоянно намаляване броя на медицинските сестри не
само в страната но и в световен мащаб. Многообразната фактурна обусловеност на
текучеството при медицинските сестри го прави трудно за прогнозиране. Прегледът на
литературните източници показва, че у нас проблемът за текучеството на медицинските
сестри е частично проучван, като са разглеждани отделни фактори, които го повлияват,
без да се отчита профилът на работа. В теоретичната и емпирична част се разглеждат и
анализират нагласите на медицинските сестри за промяна на работното място.
Дисертационният труд имат своите съществени научни и приложни приноси по тази
важна тема и значим проблем в здравеопазната система.
В представената монография гл.ас. Димитрова е разгледано управлението на здравните
грижи като сложна и многообхватна дейност, която изисква прилагане на основни
мениджърски умения. В съвременните условия на прогресиращ недостиг на медицински
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сестри и причините водещи до това обосновават значимостта и актуалността на темата.
Основната задача на мениджърите е да насочат усилия към идентифициране на
факторите, повлияващи тази негативна тенденция. Като професионалист с голям
практически опит / над 30 години/ гл. ас. Димитрова обосновава прилагането на
ефективен мениджмънт на тази ключова категория персонал като дейност, която е от
съществено значение за разрешаването на този проблем. Задълбочено е изследвана и
представена ръководната роля на медицинските сестри- мениджъри, които координират
дейностите между отделни структури в организацията и трябва да стимулират
развитието на професионални и колегиални взаимоотношения в екипа. Значимостта на
ръководната дейност, свързана с управлението на здравните грижи е изведена, че
произтича от отговорността за изпълнението на визията, мисията, философията,
професионалната практиката, базирана на доказателства, и стандарти за оказване на
здравните грижи.
Прави добро впечатление, че публикационната активност на кандидата е
равномерно разпределена през времето на академичното развитие и в конкретни научни
направления, които напълно съответстват на професионалното направление на обявения
конкурс. Научните направления в които публикациите на гл.ас. Димитрова са:
Текучество на медицински сестри, Информираност на населението за различни аспекти
в здравеопазването, Обучение на специалисти по здравни грижи и Организационни и
управленски аспекти на здравните грижи. Публикациите са в български и чужди
специализирани научни списания. В 50.0% от научните публикации доц. Димитрова е
самостоятелен или първи автор.
ІІІ. Отражение на научните публикации на кандидата в националната и
чуждестранна литература (цитирания)
Кандидатът коректно представя 20 цитирания .
ІV. Комплексна, качествена оценка на учебно-методическата и преподавателска
дейност , вкючително научно ръководство
-

Учебно-педагогическа дейност

Кандидатът в настоящия конкурс гл.ас. Димитрова, води лекции / 15 ч. зимен
семестър по учебната дисциплина „ сестрински грижи в реанимацията и интензивната
терапия/, упражнения и клинична практика на студенти от специалност „медицинска
сестра ” със средно академични часове през последните три учебни години 827.33ч.
Преподава по учебните дисциплини :Философия и въведение в сестринските грижи.
Теоретични основи“; „Сестрински грижи при болни с хирургични заболявания“;
„Сестрински грижи в реанимация и интензивна терапия“; „Сестрински грижи при деца
и възрастни с увреждане“; „Сестрински грижи за психично болни“; „Сестрински грижи
по домовете“; „Палиативни сестрински грижи“; „Сестрински грижи в педиатрията“;
„Сестрински грижи при болни със соматични заболявания“; Клинична практика. Гл.ас.
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Димитрова е уважаван и обичан от студентите си и колегите си преподавател, който има
голям професионален опит и непрекъснато актуализира знанията си в курсове за
продължаващо обучение и участие в научни форуми.
Участва в провеждане на семестриални и държавни изпитни сесии.
-

Научна и научно-приложна дейност:

Гл. ас. Димитрова представя данни за повече от 50 участия в различни форми на
продължаващо обучение в областта на здравните грижи, общественото здравеопазване и
медицинската педагогика. Участия в национални и международни научни форуми, като
- член на научен комитет и модератор на научна секция. Участие в Проект „Студентски
практики" BG051PO001-3.3.07-0002, финансиран по ОП „Развитие на човешките
ресурси" съфинансиран от Европейския социален фонд, като академичен наставник на
студенти от специалност „Медицинска сестра”.
Извън аудиторната заетост на кандидата включва активно участие в подготовката
и провеждането на акредитационни процедури по Здравни грижи - Медицинска сестра.
Гл.ас. Димитрова осъществява и научно ръководство на студенти, което удостоверява с
документ в настоящия конкурс.
V. Оценка на личния принос и качества на кандидата
Цялата научна продукция, професионална и педагогическа работа на гл. ас.
Мариана Димитрова, дм е посветена и отдадена на здравните грижи и техният съществен
принос за общественото здраве. Нейните личностни и професионални качества,
проявени в процеса на обучение и в последствие в академичната и работа ми дават
основание да я определя като принципен, последователен, креативен, трудолюбив и
етичен колега, учен и преподавател. Гл. ас. Димитрова има изразени лидерски качества
и умения, отлични организаторски способности и комуникативни умения, изключително
полезни за работата ѝ.
VІ. Критични бележки и препоръки
Гл.ас. Димитрова притежава значителен професионален опит и за в бъдеще
препоръчвам тя да реализира своите творчески идеи и интереси в областта здравните
грижи, в преподаване и иновационни технологии за подобряване на тяхното преподаване
и качество. Препоръчвам да се запази и развие сътрудничеството с колеги от страната и
чужбина, които работят по проблемите на Здравните грижи.
VІІ. Заключение
Представените за становище документи на гл. ас. Мариана Димитрова
отговарят напълно на изискванията на ЗРАСРБ и на изискванията в Правилника за
устройство и дейността на Медицински университет „проф. Д-р П. Стоянов" - гр. Варна
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и съдържат необходимият доказателствен материал за цялостната ѝ дейност и покриват
напълно изискванията за заемане на академичната длъжност „доцент".
Имайки предвид гореизложеното, предлагам гл. ас. Мариана Николова
Димитрова, дм да заеме академична длъжност „доцент” в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, по професионално направление 7.4. Обществено здраве , по
специалност „Управление на здравните грижи” за нуждите на Факултет „Обществено
здравеопазване”, УС „Медицинска сестра” в МУ Варна.

26.07.18

Подготвил становището:
проф. Иванка Стамболова, дм
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