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Данни за процедурата 

 

Със Заповед № Р -109-235/30.07.2015г. на Ректора на Медицински университет – 

Варна преподавател Емилия Петрова Георгиева е зачислена като докторант на 

самостоятелна подготовка  за придобиване на образователна и научна степен „доктор” 

в област на висшето образование: 7. Здравеопазване и спорт, професионално 

направление 7.4.Обществено здраве, по научна специалност: Управление на здравни 

грижи в Катедра „Здравни грижи“, Факултет „Обществено здравеопазване“ на 

Медицински университет – Варна.  

На основание чл.26 ал.3 и чл.30, ал.3 от ППЗРАСРБ, чл.44, ал.2 от ПРАС на МУ 

Варна и решение на ФС по протокол №85/20.01.2015г. на ФОЗ, успешно положен 

докторантски минимум и съобразно готовността и за публична защита Емилия 

Петрова Георгиева е отчислена с право на защита със Заповед №Р-109-308/08.08.16.г. 

на Ректора на МУ - Варна.  

 

 

Биографични данни и кариерно развитие 

 

Емилия Георгиева придобива полувисше медицинско образование по 

специалност „Клиничен лаборант” през 1995г. в ИПЗКССО „ Д-р Н. Николаев“ – гр. 

Варна. Професионалният й път започва в МБАЛ „ Св. Марина”, Варна като медицински 

лаборант през 1995 г. и работи на това място до 2008 г., след което работи 

последователно в АА Медикъл България, ООД – София като медицински представител  

на медицинска и лабораторна техника, консумативи, кръвни продукти (07.09.2012 г. - 

01.04.2013 г.) и в Софбиолайф - Биомедика ООД София, Медицински представител на 

лабораторна техника и консумативи и реактиви за научна дейност (01.07.2008 г. - 

01.01.2012 г.). 



  От 2012 година започва преподавателската си кариера в Медицински колеж - 

Варна като преподавател по практика в специалност „Медицински лаборант”, където 

работи и в момента. Придобива последователно образователните степени –2008 г. МУ 

Варна, специалност „Управление на здравни грижи”, бакалавър; 2010 г. ШУ „Епископ 

Константин Преславски“ специалност „Маркетинг“ магистър; 2013 г. МУ Варна,-  

специалност „Управление на здравни грижи”, магистър. Непрекъснато е раширявала 

теоретичната си и практическа подготовка чрез участия в различни форми на СДО 

(курсове и семинари), които са и помогнали да оформи управленските и 

преподавателските си умения – Проект BG051PO001-3.1.09-0013 Създаване на 

съвременна система за кариерно израстване на преподавателите в Медицински 

университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ Варна, 04.2013 г. – 12.2014 г., участник в 

обучителните семинари. Докторантката е участвала в изпълнението на Проект 

BG051PO001-3.3.07-0002 “Студентски практики“ по ОП „Развитие на човешките  

ресурси“ като академичен наставник на 8 студенти. 

 

Обща характеристика на дисертационният труд 

 

Дисертационният труд, разработен от преподавател Емилия Георгиева е в обем 

от 169 стандартни страници и е онагледен с 4  таблици и  85  фигури. Приложенията са 

12 и съдържат анкетни карти за изследваните групи, регистри на МДЛ в проучваните 

области, дейности на ОПЛ, свързани с клиничната лаборатория и др. Книгоописът 

съдържа 177 позиции от които 58 на кирилица и 95 на латиница и 24 интернет 

източника.  

 

Оценка на актуалността на темата 

 

Разработената от Е. Георгиева тема е изключително актуална към настоящия 

момент, тъй като лабораторните резултати предоставят оптимална възможност да се 

постави ранна диагноза, както и да се определи ефектът от лечението и степента на 

възстановяване на здравето. Авторката обсъжда  наблюдаваните през  последните 

години  различия в здравния статус и в достъпа до лабораторни услуги в България и 

увеличаващите се тенденции на съществуващите регионални диспропорции в 

разпределението на ресурсите в извънболничната помощ. Отчитайки необходимостта 

от цялостно изследване на достъпността и осигуреността с лабораторни услуги 

докторантката прави избора на една важна и актуална тема на своя дисертационен труд.  
В дисертационният труд са проучени въпроси, засягащи: осигуряване и 

поддържане на необходимото качество в медицинските лаборатории, като е подчертана  

необходимост  от комплексно управление на всички видове свързани дейности - 

планиране на качеството, организационната и пряката работа по осигуряване на 

качеството, контрола, анализа на причините за допусканите грешки и вземането на 

мерки за тяхното предотвратяване и отстраняване. Качеството на лабораторните 

дейности, което се поддържа чрез нови стандарти и допринася за 

конкурентоспособността на медицинските лаборатории, като позволяват 

рационализиране  на  дейността им. По всички важни за лабораторната дейност 

въпроси е потърсено мнение на различните групи респонденти. Съпоставено е 

мнението по еднакви въпроси на различните изследвани групи. Практически 

изказаното мнение на пациентите е атестат за качеството на работа на здравните 

професионалисти и оценка на качеството на предоставените здравни грижи. 

Актуалността на разработената дисертация се подчертава и от обхвата на 

проучването – обхванати са: Общопрактикувящи лекари (389), които са 64% от 



регистрираните ОПЛ в Североизточна България, лаборанти и лабораторни лекари (148), 

които са 82% от всички лабораторни специалисти, практикувящи в МДЛ в 

извънболничната помощ и пациенти над 18 години (502) от Североизточна България 

посетили общопрактикуващ ликар или медико-диагностична лаборатория в периода на 

проведеното изследване.  

Актуално звучи предложеният Концептуален модел за подобряване на 

достъпа до медико-лабораторни услуги чрез мобилна лаборатория, който ще бъде 

полезен в няколко аспекта: доближаване на услугата до дома, преодоляване на 

неравенствата, шанс за достъп до услугата и повишаване качеството на медицинската 

помощ, чрез предоставяне навременни и качествени клинично - лабораторни резултати.  

 

Литературен обзор 

 

Литературният обзор е разработен в обем от 50 страници, структуриран в глава І 

„Литературен обзор – актуалност на проблема”. В обзора са формулирани три 

основни рубрики, които се отнасят до Предоставяне на медицински – лабораторни 

услуги - достъп и нормативна уредба; Качеството на медицинските – лабораторни 

услуги; Териториални аспекти на достъпа. Направените в края на литературния обзор 

изводи предават завършеност на тази част от дисертационния труд. Този подход 

показва оргиналност на авторката, тъй като разглеждания проблем е малко обсъждан у 

нас и е необходимо по – обстойно и детайлно проучване на различни източници, 

визиращи проблема за осигуреността с медико - лабораторни услуги в общата 

медицинска практика в Североизточна България. Прави впечатление професионалната 

чувствителност на Е.Георгиева, която проличава във формираните изводи, един от 

които е „Доближаването на лабораторната диагностика до мястото на пациента (point of 

care testing) е новата философска тенденция в политиката на здравеопазването. 

Тенденцията е приложима и се разширява поради бързия напредък на 

биотехнологиите“. Иновативното мислене на авторката проличава в по – нататък 

развитата авторова теза. Важен е изводът отнасящ се до „Териториалните 

диспропорции на осигуреността със здравни услуги в извънболничната помощ, създава 

затруднения в достъпа на пациентите до ОПЛ и МДЛ“. 

Структурата на литературния обзор и стиловото оформление показват уменията 

на Емилия Георгиева да борави с литературни източници, да ги анализира и да изразява 

собствено мнение по темата на дисертацията.  

 

Постановка на научното проучване 

 

На базата на обстойно разработеният литературен обзор успешно са изведени 

целта, задачите (6), хипотезите (4) и са предвидени методите за научното им доказване. 

Авторката е приложила 2 метода: социологичиски (пряка анонимна анкета) и 

документален метод, които гарантират достоверност на получените резултати. 

Инструментариумът (анкетни карти) е собствено разработен. Анкетните карти са 

одобрени от Комисията по етика на научно-изследователската дейност при 

Медицински Университет – Варна. Формирана е извадка от 1039 респонденти, от 

Североизточна България, в областните градове Варна, Добрич и Шумен с прилежащи 

към тях 30 общини, разпределени в три групи: Първа група - пациенти 502, от различен 

пол и на различна възраст; Втора група - клинични  лабораторни лекари (52) и 

лаборанти (96); Трета група - общопрактикуващи  лекари, работещи в индивидуални 

или групови практики (389). Данните са обработени с подходящи статистически 

методи. 



      Документален метод е приложен за анализ на литературни източници, 

документи и нормативни актове, отнасящи се до осигуреността и достъпността на 

извънболничната помощ в България, имащи пряко отношение към изследвания 

проблем. 

Прецизно в табличен вид са представени етапите на научното проучване и са 

описани анкетните карти за различните групи респонденти, което създава възможност 

проучването да бъде реализирано и от други изследователи, работещи по проблема в 

други области на страната. 

 

Резултати 

 

По своята същност дисертационният труд представя резултати от много 

задълбочена и огромно извършена изследователска работа от авторката. Резултатите са 

логически оформени и структурирани в глава ІІІ - „Резултати от собствени 

проучвания и обсъждане”. Практико-приложните аспекти на изследването са 

оформени в същата глава. Идейно е разработен Концептуален модел за подобряване 

на достъпа до медико - лабораторни услуги чрез мобилна лаборатория, който 

според авторката би повишил удовлетвореността на населението от лабораторни услуги 

и би подобрил достъпа до тези услуги в отдалечените населени места чрез мобилна 

лаборатория. 

Този подход доказва умението на Георгиева на базата на успешно доказаните в 

теоретичен аспект резултати да предложи практически подходи за приложението им. 

В глава ІІІ - Резултати от собствени проучвания и обсъждане, са представени резултати от 

проучването. Авторката научно доказва основните причини, очертаващи реалните ограничения 

в достъпа до лабораторни услуги в извънболничната помощ според ОПЛ; неравномерно 

териториално разпределение на МДЛ от лекарските практики в малките населени места 

(25,3%); липсата на МДЛ в малките населени места е основна причина за пациентите да не 

правят нужните лабораторни изследвания ( 36% ); ограничения в пакета от дейности включени 

в здравното  осигуряване и недостъчния брой направления за изследвания е един от основните 

проблеми на пациентите (19,5%). Резултатите от проучването  показват висока 

неудовлетвореност относно достъпа и предоставените медико-лабораторни услуги сред 

пациентите в  малките населени места (55%). Доказвайки хипотезите, свързани с основните 

причини очертаващи реалните ограничения в достъпа до медико-диагностичните лаборатории в 

извънболничната помощ, и ниската осигуреността с тези услуги в малките населени места, 

докторантката потвърждава основната теза на изследването, че „ниската осигуреност и 

достъпността” до голяма степен предопределят трудности при използването на лабораторните 

услуги, което оказва задълбочаване на здравните неравенства сред населението от отделните 

области и малките населени места. Според ОПЛ предложеният Концептуален модел за мобилна 

лаборатория ще доведе до намаляване на  териториалните различия в достъпа и ще повиши 

осигуреността с лабораторни услуги на пациентите от отдалечените населени места (73%). 

Провеждайки научното проучване авторката тръгва научно да прави на базата на събрана 

информация от РЗИ картографиране на МДЛ, да доказва осигуреност с лаборатории, да насочва 

информацията която обобщава към актуализиране на регистър на МДЛ. Резултатите от 

проучването, установяват неравномерно разпределение на медико-диагностичтните 

лаборатории в изследвания регион, което е предпоставка за затрудняване на достъпа до 

лабораторни услуги. Изхождайки от опита си на преподавател и практик, както и та базата на 

проучени стандарти и чужд опит Георгиева счита въпроса за информираността на пациента 

като много важен. Степента на информираност на пациентите при участието им в 

лабораторните изследвания, зависи до голяма степен от местоживеенето на включените в 

извадката респонденти. Според мнението изказано от лабораторните специалисти повече от 

една втора от пациентите са информирани, а „никой“ не е информирал пациентите  от малките 

населени места  (χ2 е 17,766;р<0,05). Авторката насочва вниманието си към предимствата 

на новите технологии, които не само улесняват достъпа, но и скъсяват времето за 



лечение. Резултатите от изследването доказват, че 85% от регистрираните медико- 

диагностични лаборатории в Североизточна България предоставят услугата online 

получаване на резултати. Оргинален е подходът на Е. Георгиева респондентите от 

всяка група да правят предложения към работата на останалите групи. Така например 

докторантката е анализирала различните мнения от дадените: препоръки на 

лаборантите и лабораторните лекари към общопрактикуващите лекари; препоръките 

дадени от пациентите към лаборантите и лабораторните лекари; препоръки на 

общопрактикуващите лекари към лабораторните специалисти и т.н. Дадените от 

препоръките на лабораторните специалисти и ОПЛ могат да се възприемат като 

експертни. 

Обобщените данни от представеното изследване и отправените препоръки на 

пациентите и общопрактикуващите лекари са подсказали на авторката необходимостта 

от създаването на Концептуален модел за подобряване на достъпа до медико- 

лабораторни услуги в отдалечени и труднодостъпни населени места чрез мобилна 

лаборатория. Считайки, че създаването на Концептуален модел на мобилна 

лаборатория, ще отговори на потребностите нанаселението Георгиева го разработва на 

идейно ниво. Препоръчвам на докторантката на следващ етап от научните си дирения  

да доразвие идеята си, която е много интересна и иновативна в посока на 

остойностяване на дейности и предлагане на МЗ да бъде реализиран като представи и 

резултати от потребност и ползи, които ще донесе Концептуалния модел.  

 

 

Оценка на приносите 

Дисертационният труд представлява първо по рода си мащано целенасочено и 

задълбочено, комплексно проучване в България, засягащо достъп, осигуреност, 

удовлетвореност на пациенти и специалисти, финансиране, географско разположение 

и други важни проблеми на клиничната лаборатория. Всички тези фактори имат 

важно значение за подобряване на качеството и ефективното управление на 

лабораторната дейност. 

Резултатите от научното проучване, формулираните изводи и препоръки 

очертават приноси с теоретичен и  приложно - практически характер. 

Авторката отправя препоръки, които са важни и съществени, но считам, че 

трябва да се прецизира адресата, т. е. към кого точно са насочени, а не на национално, 

областно и организационно ниво.  

Справката за приносите представена в дисертационния труд отразява 

сравнително обективно реалните достижения на автора. Някои от приносите са 

неточно формулирани (1,5,6). От представените от авторката приноси, след направени 

от мен конкретизации възприемам следните: 

 

Приноси с теоретично-познавателен и методичен характер 

 

1. Въз основа на литературния обзор е направен опит за допълване на 

съдържанието на понятието „достъпност“. 

2. Проучени са основните причини очертаващи реалните ограничения в достъпа до 

медико - диагностичните лаборатории. 

3. Направена е оценка на осигуреността с медико-лабораторни услуги в 

извънболничната помощ в Република България. 

4. Проучено е взаимодействието и удовлетвореността от предоставяните медико- 

лабораторни услуги сред пациенти, лаборанти, лабораторни лекари и 

общопрактикуващи лекари. 



 

 

Приноси с практико-приложен характер 

 

5. Събрани са данни от РЗИ в страната, с което се актуализира и конкретизира 

Регистъра на медико-диагностичните лаборатории в извънболничната помощ в 

България. 

6. Картографирани са медико-диагностичните лаборатории в градовете Варна, 

Шумен и Доблич.  

7. Разработен е Концептуален модел за подобряване на достъпа на пациентите от 

отдалечените населени места чрез мобилна лаборатория. 

 

Технически дисертационният труд е оформен според изискванията и 

литературата е сравнително изчерпателна на фона на оскъдните източници по 

разгледания проблем. Авторката умело е приложила съвременен подход 

анализирайки информация и от интернет източници. Считам, че приложения с 

номера 4,5,6,7,10,11 и 12, които са плод на труд, положен от авторката да събере и 

обобщи информация е трябвало да бъдат представени в дисертационния труд като 

резултати от собствени проучвания, а не като приложения. 

Авторефератът възпроизвежда най-съществените моменти от дисертационният 

труд и е представен в обем от 77 страници. 

Докторантката е представила общо 3 научни публикации и съобщения, свързани 

с дисертационния труд, едното от които е в чужбина, с което са изпълнени 

критериите за ОНС „доктор”.  

Преподавател Емилия Петрова Георгиева, покрива напълно пpиетите от МУ 

– Варна изисквания за присъждане на образователна и научна степен „Доктор”, чрез 

разработения дисертационен труд, който е достатъчен по обем, може да се 

разглежда като актуална научна работа с важни теоретични и практически приноси. 

Считам, че посочените от мен слабости не намаляват достойнствата на 

дисертационния труд.  

 

Лични впечатления 

Бих искала да споделя личните си впечатления. Познавам докторантката почти 

от 10 години. Високо оценявам откритият й характер и коректността, които тя 

притежава. Емилия притежава умения за работа в екип и завземане на решения, 

както и прицизност в работата като лаборант, поради което е привлечена за 

преподавател в МК Варна. Винаги добронамерена в отношенията си с колегите и 

студентите, с добри комуникативни умения, любознателна и последователна в 

действията си Емилия се утвърждава като уважаван лидер в професионалните среди 

и преподавател. Считам, че учебно-преподавателският опит и стремежът за 

иновации в професионалната дейност са дали възможност тя да оцени правилно 

съществуващата реалност и да предвиди някои необходими промени, отнасящи се 

до ефективно управление на клиничната лаборатория, с оглед постигане на високо 

качество на здравните грижи и удовлетвореност на пациентите.  

 

В заключение: Въз основа на професионалното развитие, научните и учебно-

преподавателски постижения и съобразявайки се с критериите на Закона за развитие 

на академични състав в Република България, Правилника към него и Правилника за 

развитие на академичния състав в МУ „Проф. д-р П. Стоянов“ - Варна , давам 

положителния си вот и убедено предлагам на уважаемото Научно жури 



докторантката Емилия Петрова Георгиева да придобие ОНС „Доктор” по 

научната специалност  „Управление на здравни грижи ” за нуждите на УНС  

„Медицински лаборант ” в Медицински колеж при МУ - Варна.  

 

12.09.2016г.         

Изготвил рецензията,  

   Проф. Соня Тончева, дм 


