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Данни за процедурата 

Асистент Теодора Николаева Евтимова е зачислена като докторант на 

самостоятелна подготовка  за придобиване на ОНС „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 , 

съгласно Заповед на Ректора № Р -109-90/30.03.2015г.. 

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 Теодора 

Николаева Евтимова е отчислена с право на защита със Заповед №Р 109-310/08.08. 

16.г. на Ректора на МУ - Варна.  

 

Биографични данни и кариерно развитие на докторанта 

Асистент  Теодора Николаева Евтимова след придобиване на медицинско 

образование по специалност „ Акушерка“ в ИПЗКССО „ Д-р Н. Николаев“ – гр. Варна 

през 1991 г. година започва работа в Родилно отделение в Обединен районен болничен 

комплекс – Шумен, където работи като редова акушерка до 1994 г. Теодора  Евтимова е 

първата назначена преподавателка по практика в новосъздадената специалност 

„Акушерка“ в Полувисш медицински институт - Шумен (01.10.1994г.). С малко 

прекъсване от 1 година тя отново работи в ОРБК – Шумен и трупа клиничен опит в 

Отделение  патологична бременност. След това от 07.09.1999 до 01.05.2006 г.отново 

започва преподаване в преобразувания вече ПМИ в Медицински колеж Шумен, който 

към този момент е структура на МУ - Варна. От 01.09.2007 г. до 08.10.2013г. е 

преподавател в МК Варна в специалност „Социални дейности“ и след успешно 

издържан конкурс за асистент в специалност „Акушерка“ през 2013г. започва 

преподаване към Катедра „Здравни грижи“ на ФОЗ при МУ Варна. След сформиране на 



Филиал Шумен на МУ Варна Евтимова е асистент в Катедра „Здравни грижи“ на 

филиала, където работи и в момента. Участва в практическото обучение на студентите 

от специалност „Акушерка“ – провежда упражнения, семинари и клинична учебна 

практика.  Активно въвлича студентите в научни проучвания, резултатите от които 

представят съвместно в научни форуми и конференции. През цялото време е 

повишавала образованието си, като последователно в Шуменски университет „Епископ 

Константин Преславски” придобива през 1996 г. ОКС „Магистър“ по Социална 

педагогика, а през 2001г. ОКС „Магистър“ по Социални дейности със специализация 

Социална администрация. От 2011 до 2013 г. се обучава и успешно се дипломира в 

магистърската програма по Управление на здравните грижи в МУ „Проф. д-р П. 

Стоянов“ – Варна. 

Ас. Евтимова има стремеж за разширяване на теоретичната си и практическа 

подготовка чрез участия във форми на СДО, които  и помагат да оформя 

изследователските и преподавателските си умения. През 2014 година е зачислена в 

специализация и през 2017 предстои да придобие специалност “Медицинска 

педагогика“. 

 

Обща характеристика на дисертационният труд 

Дисертационният труд, представен от ас. Теодора Николаева Евтимова е 

разработен към катедра Здравни грижи на ФОЗ към Медицински университет – гр. 

Варна. Дисертацията е структурирана в пет глави и съдържа 171 страници, включващи 

1 таблица и 89 фигури,  приложение 1(1.1 -1.5) и приложение 2(2А-2Б). Цитирани са 

170 литературни източници, от които 91 на кирилица, 52 на латиница и 27 интернет 

източника. 

  Дисертационният труд е обсъден и предложен за защита на Катедрен съвет на 

Катедрата по здравни грижи при МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна на 

22.07.2016 г. 

 

Оценка на актуалността на темата 

Разработената от Теодора Николаева Евтимова тема е изключително актуална 

към настоящия момент, тъй като акушерската професия се променя, стимулирана от 

технологичния напредък в здравната помощ. Атмосферата на икономически 

ограничения и политически промени поставят акушерките пред нови възможности и 

предизвикателства. Ролята на съвременната акушерка е насочена към консултиране и 

обучение, не само за жената, но и в рамките на семейството и общността, включвайки 

пренатално образование и подготовка за родителство, грижи за децата, сексуално и 

репродуктивно здраве. 

Докторантката е развила изследователската си теза, вземайки предвид, че 

Международната акушерска конфедерация описва акушерките като основната (но не 

единствената) професионална група, която осигурява акушерство. 

Според същата организация акушерката е призната за професионалист, който 

работи в партньорство с жените, за да оказва необходимата подкрепа, грижа и съвети 

по време на бременност, раждане и послеродовия период, за провеждане на раждания 

на собствена отговорност и да предоставя грижи за новороденото. В дейностите на 

акушерката се включват и превантивни мерки за насърчаването на нормално раждане, 

откриване на усложнения при майката и детето, осигуряване на достъп до медицински 

грижи. 

Авторката очертава важни за теорията и практиката проблемни области, 

свързани с опазване на женското здраве и че липсата на участие на акушерка в 

консултативната дейност води до неудовлетворяване на потребности от промотивно-



профилактични  дейности по опазване на здравето и благосъстоянието на майките и 

децата.Този проблем 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. Поставя се акцент върху образователните аспекти и нагласата на 

акушерките за включване в иновативни форми за работа с жените. Повишаване 

квалификацията на акушерката у нас е актуален проблем, особено в контекста на 

Европейските изисквания за подготовка по „регулираните професии”. Теоретично и 

практически доказано е, че образованата акушерка би могла да осигури съществена 

подкрепа и информация, с която да подпомогне всяка жена в периода на бременността, 

послеродовия период, отглеждането на децата и отговорното родителство. Към 

момента в много страни акушерките имат право на автономна консултативна дейност, 

както и водене на нормално раждане, каквито в България не са ясно законово 

регламентирани.  

У нас все още има редица ограничения, които не позволяват и препятстват 

акушерките да бъдат на предния фронт. Здравеопазната ни система се лишава от 

ресурса, който има в лицето на академично подготвената акушерка. Това води до 

недостатъчност на грижите за бременните жени и майките, които имат нужда от 

консултации, от подкрепа и окуражаване – дейности за които акушерките у нас  имат 

компетенции и могат да изпълняват отговорно. В този смисъл разработеният от ас. 

Теодора Евтимова дисертационен труд е много актуален с безспорно научното 

доказване, че акушерките могат и трябва да бъдат въвлечени в иновативни форми за 

активно партньорство с майките и семействата, за проследяване на бременността и  

отглеждане на здрави деца и  при подходящо обучение могат да имат решаваща роля с 

конкретни специфични дейности на всички нива в опазването на майчиното и детското 

здраве и в подобряване качеството на живот на тези жени. 

Научните дирения на авторката са изключително ценни в три аспекта: 

1. Потребности от акушерска семейно–консултативна дейност на пациентки от 

маргинални групи;  

2. На базата на научното проучване е предложено теоретично представяне на Модел на 

Акушерски център за семейно консултиране, който е подкрепен с изказано мнение 

на експерти. 

3. Проучени са нагласите и готовността на стажантките  от специалност „Акушерка”  

за осъществяване на семейно–консултативна дейност, тъй като дипломантите от 

специалност „Акушерка“ са носители на перспективата за развитие на 

специалността и практическата реализация на завършилите акушерки. 

Задълбоченият анализ на добри практики в различни страни за оказване на 

акушерски грижи дава основание на авторката да отбележи факта, че у нас дейността 

на акушерките  е недостатъчна и практически се лишават пациентите от 

специализирани акушерски грижи. Недооценената роля на акушерката е съществен 

пропуск на здравната ни система, който ас. Теодора Евтимова научно доказва в 

дисертационния си труд, който е изключително важен и много актуален на фона на 

увеличаващият се брой на непроследените бременни и грешките, които се допускат при 

отглеждане на децата.   

Подходите, които е подбрала ас. Евтимова показват нейното умение на 

преподавател и изследовател, ориентиран към постигане на високи резултати. 

Доказвайки готовността на акушерките за включване в иновативни форми за 

поддържане на женското здраве и оказване на консултативна дейност насочена към 

семейството ас. Евтимова с умението на творец предлага изграждане на Акушерски 

семейно – консултативен център, където акушерката ще изпълнява автономна дейност 



и наред с психолога, педагога и другите специалисти ще осъществява здравно 

консултативна дейност и ще поддържа комфорта на жените, давайки отговор на 

безкрайните въпроси, съпътстващи бременността и грижите за новороденото, 

кърмачето и ранното детско развитие.  

 

Литературен обзор 

Литературният обзор е разработен в обем от 54 страници, структуриран в І 

глава. В обзора са формулирани 6 основни  рубрики, от които по – обстойно са 

анализирани: Исторически аспекти на консултативната акушерска дейност – опита на 

България; Акушерски модел на  грижа; Маргинални групи – обект на семейно–

консултативна дейност на акушерката; Добри практики при прилагане на акушерски 

модел на грижа; Компетенции на съвременната акушерка и готовност за иновативна 

дейност. В края на литературния обзор авторката по оригинален начин прави 

задълбочено обобщение и детайлни изводи, тъй като разглеждания проблем се нуждае 

от непрекъснато  обсъждане у нас и въвличане на акушерките в семейно – 

консултативна дейност, както и активно междусекторно сътрудничество между 

структури от здравната служба, социалните структури и общините за активности 

променящи поведението на маргиналните групи.   

За разработването на литературния обзор авторката се опира на достатъчно 

източници, които умело анализира и показва задълбочено познаване на мнение на 

други автори по избрания от нея проблем. Структурата на литературния обзор и 

стиловото оформление показват уменията на ас. Теодора Евтимова да борави с 

литературни източници и да изразява собствено мнение по темата на дисертацията. В 

последствие част от литературния обзор може да бъде представен като учебно помагало 

за студентите от специалност „Акушерка“, както и с успех би се ползвало от работещи 

акушерки в извънболничната помощ. 

 

Постановка на научното проучване 

Във ІІ глава се визира методиката на научното проучване, която е подробно и коректно 

разработена. На базата на обстойно разработеният литературен обзор успешно са 

изведени целта и основната изследователска теза. Прецизно са формулирани  7 задачи и 

3 работни хипотези, разработени съобразно европейските изисквания и опит, насочени 

към предоставяне на семейно – консултативна дейност от акушерката през периода на 

бременността, раждането и послеродовия период с фокус маргиналните групи. 

Авторката е приложила разнообразни методи, които гарантират достоверност на 

получените резултати. Документален  метод е използван за анализ на действащи към 

момента законови и нормативни уредби, регламентиращи дейността на акушерката.  

Анкетният метод („лице в лице” и „пряка групова анкета“) е приложен за проучване 

мнението на 5 групи респонденти (общо 631 души): Пациентки (416), 

хоспитализирани в Родилно отделение на МБАЛ „Св. Анна” – Варна, СБАГАЛ – Варна 

, МБАЛ – Шумен, Сливен, Русе; Стажантки от IV курс специалност „Акушерка” с 

ОКС „бакалавър“ от МУ – Варна, Плевен и РУ – Русе и Университет „Свети Климент 

Охридски” Висша медицинска школа-Битоля, Македония; Клиентки на СКЦ – град 

Шумен, Нови пазар и Велики Преслав; Експерти, преподаватели от МУ – Варна, 

Пловдив, Плевен, Русе, София, провеждащи специализиращата подготовка на студенти 

от специалност „Акушерка; Специалисти, работещи в СКЦ – град Шумен, Нови пазар 

и Велики Преслав; 

С основната група (пациентки) е проведено пилотно проучване за изключване 

на системни грешки и тестване на инструментариума, след което е осъществено 

същинското проучване. 



В същинското проучване са анкетирани и студенти от специалност „Акушерка”, 

обучаващи се във Висока медицинска школа – Битоля. Изследването е проведено по 

време на обучение на докторанта, осъществено по програма „Еразъм ” за обмен на 

студенти и докторанти между МУ–Варна и Университет „Свети Климент Охридски” – 

Битоля, Македония. Исторически метод – проучени са исторически документи, 

архивирани в Държавен архив – Шумен и литературни източници, отнасящи се до 

семейно-консултативната дейност. Оригинално е виждането на авторката в 

методологията да представи понятиен апарат, което в изложението улеснява 

еднозначно възприемане на използваните термини.    
Инструментариумът е собствено разработен и гарантира надеждност на 

приложените методи. За обработка на първичната социологическа информация са 

използвани подходящи статистически методи.   

       

Резултати 

Дисертационният труд представя резултати от огромно извършена работа от 

авторката. Резултатите са логически оформени и структурирани в глава ІІІ и глава ІV и 

са представени практико - приложните аспекти на изследването. Получените резултати  

от  проучването, ас. Евтимова обсъжда  в контекста от други подобни и прави 

констатацията, че са налични дефицити в здравното обслужване на бременни и майки 

на малки деца и в стъпките за тяхното намаляване, акушерката със съвременно 

образование може да играе важна роля. На тази база авторката разработва и предлага 

Модел на Акушерски център за семейно консултиране (АЦСК) – иновативен начин, 

целящ преодоляване на неравенствата при предоставяне на семейно – консултативна 

дейност сред маргиналните групи. 

Този подход доказва умението на ас. Евтимова на базата на успешно доказаните 

в теоретичен аспект резултати да предложи практически подходи за приложението им, 

с което да се предоставят в по -голям обем акушерски грижи на нуждаещите се майки и 

семейства като цяло.  

 

В глава ІІІ на дисертационния труд, озаглавена  „Резултати от собствени 

проучвания“ е прецизно направена социално - демографска характеристика на 

изследваните групи. В логическа последователност авторката разглежда няколко важни 

аспекта, които пряко кореспондират с темата на дисертационния труд: Потребности 

от акушерска семейно – консултативна дейност на пациентки от маргинални групи; 

Клиентките на СКЦ – характеристика, потребности, мнение за дейностите; Нагласи 

и готовност на стажантките  от специалност „Акушерка”  за осъществяване на 

семейно – консултативна дейност; Мнение на експерти, относно създаване на Модел 

на Акушерски център за семейно  консултиране;Мнение на специалистите от СКЦ 

относно дейности, насочени към подобряване  на репродуктивното здраве и поведение 

на жените и участие на акушерката в семейно - консултативната дейност.  

Резултатите от дисертационното проучване сочат неизползван професионален 

потенциал на акушерката в сегашната ни здравна система за пълноценна семейно-

консултативна дейност през бременността, раждането и послеродовия период. В този 

смисъл проблемът  трябва да бъде обсъждан в общия контекст на човешките ресурси в 

здравеопазването  с техните образователни, организационни, икономически аспекти. 

Конкретните изводи от дисертационния труд в глава ІІІ за отделни професии и области 

на професионални дейности могат да бъдат  принос в диалога  между изследователи, 

БАПЗГ  и здравни администратори за постигане на консенсус за частични и /или 

принципни промени в законодателството.  



Ас. Евтимова забелязва тенденция за разширяване на функциите на акушерката 

и ориентиране към налични дефицити в здравното обслужване. В собственото 

проучване дефицити са открити в обема и качеството на акушерската грижа в 

чувствителните за женското здраве бременност, раждане и следродилен период. С това 

се потвърждава първата изследователска хипотеза.  

Даден е отговор на въпроса – съществува ли връзка между дефицитите в 

посоченото здравно обслужване и някои характеристики на респондентите. Такава 

връзка докторантката установява  на първо място с образователното ниво на двете 

проучвани групи: пациенти и клиенти на СКЦ. Съотношението между 

нерегулярно/регулярно посещаващите ЖК и в двете групи е около 41%:58% със 

значителна зависимост от образованието. Докато бременните със среден брой 

посещения в ЖК е 5–6 и повече при 75÷80% от тези с висше и средно образование, то 

при ниско образованите е от 28% до 37% (Р< 0.001). Заявената необходимост от 

допълнителна информация за бременността и раждането се увеличава с повишаване на 

образователната степен – при жените с ниско образование е от 48 до 57% , а при тези с 

висше образование – 75%. По-високо образованите предпочитат като източници на 

информация здравните професионалисти, докато жените с ниско образование разчитат 

в най-голяма степен (83%) на мнението и съветите на „приятелка/майка/сестра”, все 

източници, съмнителни по отношение на достоверна информация. Според авторката 

образованието се приема като разграничителен белег за търсене и получаване на 

здравна информация. Като допълнителен фактор към образованието в дисертационния 

труд се разглежда и майчиния език. Според собственото проучване много голяма част 

от респондентите ( 50% от пациентките и 73 % от клиентките) говорят на език, 

различен от български. Това е сигурна или много вероятна причина за затруднения при 

разбиране на препоръките , които им се дават от акушерката.  Майчиният език, освен 

при комуникацията, има значение и като еквивалент на етническа принадлежност. 

Идентифицирането на такива общности има практическо значение в общественото 

здравеопазване за предприемане на подходящи мерки водещи до покриване на по-

високите им здравни потребности.   

Силното влияние на образованието върху модулиране на потребностите  

предполага и неговото ключово значение в търсенето на полезни форми за въздействие 

и  обвързване на по-голяма и активна семейно – консултативна роля на акушерката със 

здравно – възпитателна работа с жените в общността.  

Чрез резултатите от проучването ас. Евтимова обсъжда социалните здравни 

неравенства. Неравнопоставеност на различните групи от населението е отразен в 

Национална програма за подобряване на майчиното и детското здраве 2014–2020 г. , 

където е посочен като проблем, който влияе върху здравето на майката и детето. 

  Освен липса или нерационално разпределение на здравните кадри, социалните 

неравенства се свързват със същите разграничителни белези, като етнически произход, 

степен на образование, местоживеене и др. които авторката разглежда в 

дисертационния труд.  

Като доминиращ е определен мобилният компонент за обхващане на най-

уязвимите общности и групи, живеещи в обособени квартали или в изолирани населени 

места в общината и областта.  

Авторката извежда основните проблеми, свързани с женското здраве при 

маргиналните групи и възможната роля на акушерката и на тази база генерира идея  за 

разработване на АЦСК. Глава ІІІ е най – съществената част, чрез която авторката 

успява да развие изследователската си теза и да обсъди хипотезите на дисертационния 

труд. Обсъдена и възможността предложеният Модел да стане реалност, което 

експертите убедително подкрепят(66.67%). Високо оценявам предоставената 



възможост експертите да изкажат мнение относно предложен от авторката  Пакет от 

дейности, които би могла да предостави акушерката. Предложените 15 услуги според 

експертите са изпълними и са в професионалните компетенции на акушерката. 

Споделено е виждането им за разширяване на пакета. 

Теодора Евтимова съвсем правилно проучва Мнение на специалистите от СКЦ 

относно дейности, насочени към подобряване на репродуктивното здраве и поведение 

на жените и участие на акушерката в семейно-консултативна дейност. Познавайки 

много добре работата на СКЦ тя обогатява дейността му, изхождайки от обсъдените в 

обзора добри акушерски практика и резултатите от проучването генерира идея за 

иновативен подход в обслужването на жените от маргиналните групи. 

Направените изводи правят  тази част на дисертацията логически завършена и 

създават усещането за важността на следващата глава. 

 

В  глава ІV, озаглавена като „Модел на Акушерски център за семейно 

консултиране“ са представени резултати от проучването на различните групи 

респонденти , като с особенна важност е акцентирано мнението на експертите, тъй като 

моделът носи иновативен за страната ни характер и налага експертна преценка – 

практически този е първият важен аспект обсъден от ас. Евтимова в глава ІV.  

Другият важен аспект застъпен в тази глава  е разработеният Модел на АЦСК от 

автора, който е изяснен в теоретичен порядък с присъщата на ас. Евтимова прецизност. 

Детайлното теоретично представяне на модела показва умението на докторантката на 

базата на доказателства да прилага иновативни подходи за усъвършенстване на 

акушерската практика. С особенна важност отчитам виждането на автора да представи 

сравнително евтин  (икономически изгоден модел), който ще бъде с много висок 

коефицент на полезност за ползващите услугата (акушерска грижа) и с ползи за 

поддържане на женското здраве сред маргиналните групи. Изчислените стойности на 

средно квадратичното отклонение, отразени в таблица 1 на дисертационния труд 

потвърждават хипотезата, че акушерката може да повлияе на оценката на пациентките 

и клиентките  от маргиналните групи за предимствата на осъществяваната от нея 

семейно-консултативната дейност. С глава ІV логически се завършва авторската 

концепция.  

Оценка на приносите 
Дисертационният труд представлява първо по рода си мащабно целенасочено и задълбочено, 

комплексно проучване относно ролята на акушерката в семейно – консултативната дейност с 

приоритет женското здраве сред маргиналните групи. Авторката на базата на получените резултати 

очертава необходимостта да бъдат  преосмислени ролята, функциите и задачите на акушерката и 

автономната и дейност като възможност за постигане на по – висока удовлетвореност на 

потребностите на бременните, родилките и грижите за отглеждане на детето, както и консултативна 

дейност отнасяща се до отговорно родителство на маргиналните групи.  

Резултатите от научното проучване,  формулираните изводи и препоръки очертават 

приноси с теоретично - познавателен и  практико - приложен  характер.  

Справката за приносите представена в дисертационния труд отразява сравнително 

обективно реалните достижения на автора. От представените от авторката приноси 

възприемам следните:  
 

Приноси с теоретично-познавателен и методичен характер 

1. Направен е анализ на добрите световни практики, утвърждаващи автономната 

роля на акушерката в съответната здравна система. 



2. Направен е анализ на нормативните документи и тяхното приложение, касаещи 

ролята на акушерката в опазване на майчиното и детското здраве, както и 

законодателството в Република България, регламентиращо дейността й. 

3. Проучени са потребностите от семейно-консултативна дейност на акушерката за 

жени от маргиналните групиПППП 

Приноси с практико - приложен характер 

1. Разработен е иновативен Модел за предоставяне на автономни акушерски грижи 

чрез обучителна и консултативна дейност (АЦСК) с потенциал за: 

  акушерска 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 за 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. 

 издигне престижа на акушерската професия 

 

      2. Моделът на АЦСК има икономическа ефективност и при малък разход на 

средства може да гарантира обхват на здравнонеосигурените бременни. 

 

В дисертационният труд са ясно формулирани препоръки и предложения, които 

биха били ценни в методологически аспект за Министерство на здравеопазването, 

Министерство на образованието и  Медицинските университети, където се обучават 

студенти от специалност „Акушерка“. С особенна важност се открояват препоръките 

към  Законодателството, относно регламентиране на автономната дейност на 

акушерката при нормално протичаща бременност и към БАПЗГ насочена към 

необходимост от обучение на медицински специалисти за семейно консултиране, 

обучение на семейства и двойки. Препоръката към Общината е насочена към 

създаване на възможности за разширяване на мрежата от здравни медиатори сред 

ромската общност с цел повишаване на сексуалното и репродуктивното здраве.   

Авторефератът изчерпателно възпроизвежда най – съществените моменти от 

дисертационният труд и е представен в обем от 87 страници. 

Изследователският портфейл на авторката включва към момента общо 5 научни 

публикации в специализирани издания (Академично списание „Управление и 

образование“ /3/ и във Варненски медицински форум /2/) свързани с дисертационния 

труд, които са реализирани през 2014 и 2015 година, с което асистент Теодора 

Евтимова е изпълнила изискванията на критериите за ОНС „доктор”.  

Препоръчвам авторката да публикува резултати от дисертационният труд в 

специализирани научни списания у нас и в чужбина, за да станат достояние на по – 

широк кръг преподаватели в областта на здравните грижи и на специалисти, имащи 

отношение към ролята на съвременната акушерка и участието и в екипи за опазване на 

женското здраве и отглеждане на децата.  

Асистент Теодора Евтимова, покрива напълно пpиетите от МУ Варна 

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

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

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

критични бележки към дисертационния труд. 

 

 

 



Лични впечатления 

Считам за необходимо да споделя личните си впечатления. Познавам Теодора 

Евтимова  от 1993 година, когато в Медицински колеж  Шумен се разкри специалност 

«Акушерка» и практически с нейното активно съдействие започна обучението на 

акушерки. Като първи преподавател и Ръководител на специалността тя съумя да 

сложи началото на акушерската школа в Шумен. Високо оценявам коректността и 

позитивизма, които тя притежава, както и управленските й качества. Открита по 

характер, любознателна и последователна в действията си тя се утвърждава като 

уважаван преподавател и колега. Притежава много добри умения за работа в екип, 

комуникация и вземане на управленски решения. Считам, че натрупаният 

педагогически и практически опит са дали възможност докторантката да оцени 

правилно съществуващата реалност като изследва ролята на акушерката в семейно–

консултативната дейност с приоритет  женското здраве сред  маргиналните групи, да 

предвиди някои необходими промени в подготовката на акушерките и предложи 

иновативни подходи на акушерската консултативна дейност за  безопасно майчинство 

и изграждане на родителски капацитет за отглеждане на детето. 

 

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 Теодора Николаева Евтимова да придобие ОНС „Доктор” по 

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

Здравни грижи, факултет „Обществено здравеопазване ” на МУ- Варна. 

 

10.09.2016         

Изготвил рецензията,  

   Проф. Соня Тончева, дм 
 

 

 

 


