
 

СТАНОВИЩЕ 

от 

Доц. Силвия Борисова Димитрова, д.м. 

Факултет по обществено здравеопазване   

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов”- Варна 

Член на Научно жури съгласно Заповед №Р-109-334/22.08.2016г.  

на Ректора на Медицински университет - Варна 

 

 

Относно:  Дисертационен труд на тема „Акушерката в семейно-консултативната 

дейност с приоритет женското здраве сред маргиналните групи” на Теодора Николаева 

Евтимова по област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално 

направление 7.4. Обществено здраве и научна специалност „Управление на здравните 

грижи " с научен ръководител доц. д-р Невяна Георгиева Фесчиева, д.м.  

 

Данни за процедурата 

 Със заповед на Ректора на МУ-Варна № Р-109-90 от 30.03.2015г. ас. Теодора Евтимова 

е зачислена като докторант на самостоятелна подготовка за придобиване  на 

образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност „Управление на 

здравните грижи ".Представен е протокол за успешно положен докторантски изпит на 

основание заповед № Р-109-111 от 22.04.2015г. На основание решение на катедрен 

съвет на катедрата по Здравни грижи относно готовността за публична защита и 

предложение за Научно жури, Теодора Евтимова е отчислена с право на защита със 

Заповед на Ректора на МУ-Варна № Р-109-310 от 08.08.2016г.  

 

 

 

Биографични данни и кариерно развитие 

Ас. Теодора Николаева Евтимова завършва Полувисш медицински институт  

„д-р Ненчо Николаев” – Варна специалност „Акушерка” през 1991г.. Придобива ОКС 

„магистър” по Социална педагогика (1996г.) и по Социални дейности (2001г.) в 

Шуменски университет „Еп. К. Преславски. Теодора Евтимова продължава да се 

усъвършенства и през 2013 година придобива ОКС „магистър” по Управление на 

здравните грижи в МУ-Варна.  

Професионалната й дейност започва през 1991 година като акушерка в Родилно 

отделение на Обединен районен болничен комплекс – Шумен. По нататъшното й 

професионална развитие е свързано със акушерското образование – от 1994г. като 

преподавател по практика в Полувисш медицински институт, а в последствие 

Медицински колеж гр. Шумен. От 2007 година започва работа като преподавател в 

Медицински колеж – Варна, а от 2013 година като асистент към катедра „Здравни 

грижи” към ФОЗ на МУ-Варна. От 2015 година Теодора Евтимова е асистент в 

катедрата по здравни грижи към Филиал на МУ-Варна в гр. Шумен.  

Член е на БАПЗГ. 



Дисертационният труд, разработен от Теодора Евтимова, е в обем от 171 страници, 

структуриран според стандартните изисквания, включващ: Въведение, Литературен 

обзор, Методика и организация на проучването, Резултати от собствени проучвания, 

Модел на Акушерски център за семейно консултиране, Изводи, предложения  и 

препоръки, Справка за научните приноси. Илюстриран е богато с 89 фигури, таблица и 

2 приложения разпредели в 8 групи. Библиографската справка съдържа 170 

литературни източника.  

 

Оценка на актуалността на темата 

Проблема за здравето на жената в периода на бременност, раждане и послеродовия 

период е с ясно изразен медико-социален аспект сред маргиналните групи от 

обществото. Около 60% от бременните жени от ромския етнос не са осигурени, поради 

което бременността им не се наблюдава и те не получават антенатални консултации. 

Очертаните проблемни области създават необходимост от нов, иновативен подход за 

решаване на тези проблеми. Такова решение може да бъде Акушерски семейно-

консултативен център, свързан с осъществяване на консултативна дейност по 

въпросите на бременността и безопасното майчинство,  подкрепа при решаването на 

медико-социални и психологически проблеми при семейства от маргинални групи – 

безработни, социално слаби, здравно неосигурени, с намалена социална адаптация и др. 

 

Литературен обзор 

Авторката прави аналитичен обзор на литературата, разглеждаща акушерската 

грижа и участието на акушерката  при осъществяване на консултативна дейност. 

Разглежда като възможност предоставянето на услуги и дейности на Семейно–

консултативен център (СКЦ) в подкрепа на целевите групи и общности в риск. 

Анализира се акушерският модел на грижа фокусиран върху научните проучвания, 

свързани с нагласите за използване на здравни услуги, предоставяни от акушерки. 

Представени са задачите на акушерската насочени към насърчаване на здравето 

сред маргиналните групи и споделената отговорност на жените и семействата в 

решения, които засягат тяхното здраве и благополучие.  

Логично структурираният литературен обзор издава широките компетенции на 

докторантката в областта на разглеждания проблем. Той завършва с обобщение, 

което обосновава целта и задачите на дисертационния труд. 

  

Методика 

Основната цел и задачите са конкретно формулирани и отразяват прецизно 

извършената от Теодора Евтимова изследователска работа.  Авторката използва широк 

набор от методи, адекватни за постигане на целта.  Структурата и съдържанието на 

разработените анкетни карти са подчинени на спецификата на набираната информация 

от съответната група респонденти. Статистическата обработка на данните е 

осъществена чрез  вариационен анализ,при който се използват два вида показатели, 

измерващи влиянието на определящите причини и измерващи влиянието на 

неопределящите причини; корелационен анализ за разкриване връзката между влияние 

на явленията като ефективност на получените резултати; сравнителен анализ - 



теоретична характеристика 
2

(,) за проверка на хипотезите при избрано критично 

равнище на значимост α = 0,05 (5% грешка)  
2

(,)  = 11,0705;  параметрични и 

непараметрични тестове за оценка на хипотези.  

 

Резултати и обсъждане 

Резултатите от проведеното проучване са структуриране в две глави. Първата е 

посветена на анализа на потребността от акушерска грижа по време на бременност и 

послеродовия  период, потребностите от акушерска семейно–консултативна дейност на 

пациентки от маргинални групи. Резултатите от проведените проучвания показват 

несъответствия между повишените компетенции на акушерките и законово 

регламентирани дейности, които могат да изпълняват. Данните категорично говорят за 

неизползван професионален потенциал на акушерката в действащата в момента здравна 

система за пълноценна семейно-консултативна дейност през бременността, раждането 

и послеродовия  период. Потърсена е  връзка между дефицитите в посоченото здравно 

обслужване и някои характеристики на респондентите. Такава връзка е установена  на 

първо място с образователното ниво на двете проучвани групи: пациенти и клиенти на 

Семейно-консултативен център. Очертана е необходимост от допълнителна 

информация за бременността и раждането с повишаване на образователната степен. Не 

на последно място, проведеното изследване се вписва в съществения тематичен поток 

за социалните здравни неравенства. Проучването очертава дефицити в обема и 

качеството на акушерската грижа по време на бременност и послеродовия  период.    

На основата на очертаните проблеми при оказване на акушерски грижи по време 

на на бременност във втората глава на резултатите от проведеното проучване са 

очертани нуждата и необходимостта от разкриване на Акушерски център за семейно 

консултиране.  Създаването на Акушерски център за семейно консултиране е свързано 

с развитието на консултативната дейност като промотивно-профилактичен метод. 

Теоретично е представен модел на Акушерски център за семейно консултиране, в който 

подробно са представени структура, услуги и дейности. Консултативната дейност на 

акушерката е насочена към предоставяне на здравна информация, усвояване на знания 

и изграждане на умения, свързани с нормалното протичане на бременността, раждането 

и грижите за новороденото, психологическа и социално-правна консултация. 

Справката за приносите, представена с дисертационния труд, отразява обективно 

реалните достижения на авторката. Приносите в дисертационния труд са в теоретично-

познавателен  и практико-приложен аспект, които приемам. Предложеният модел на 

Акушерски център за семейно консултиране има значителен потенциал насочен към 

акушерската семейно-консултативна помощ на голям брой жени- бременни и родилки 

от маргиналните групи , които в настоящия етап остават извън здравната система; 

повишаване на здравната култура на маргиналните групи по отношение на нормално 

протичащата бременност, родителството и отглеждането на деца; намаляване на 

здравните неравенства сред бременни и майки на малки деца и улесняване на равния 

им достъп до здравни услуги. Моделът има икономическа ефективност и при малък 

разход на средства може да гарантира обхват на здравнонеосигурените бременни жени.  

 



Предложенията и препоръките, които са оформени на база резултатите от 
дисертационния труд са насочени към институции на национално, областно и 
общинско ниво.

Дисертационния труд е написан на добър език, прецизен по отношение на 
терминологията.

Във връзка с дисертационния труд докторантката е представила пет 
пълнотекстови публикации в научни списания у нас.

Авторефератът достоверно възпроизвежда съдържанието на дисертационния

Лични впечатления
Познавам ас. Теодора Евтимова като акушерка в Родилно отделение на ОРБК -  

Шумен и като преподавател в академичната структура на Медицински университет -  
Варна. Ценя високо нейната целенасоченост, последователност, прецизност и 
отговорност. Ас. Евтимова се откроява с изключителна отзивчивост, лоялност, 
коректност във взаимоотношенията и изследователската дейност.

Заключение
Дисертационния труд е представен в завършен и добре оформен вид. Въз основа 

на цялостната оценка на предоставената ми документация считам, че ас. Теодора 
Николаева Евтимова, покрива напълно изискванията на Закона за развитие на 
академични състав в Република България, Правилника за приложението му и 
Правилника за развитие на академичния състав в Медицински университет - Варна 
давам положителния си вот за присъждане на асистент Теодора Николаева Евтимова на 
образователната и научна степен „доктор” по научна специалност „Управление на 
здравните грижи”.

труд.

12.09.2016г.
Варна


