
С Т А Н О В И Щ Е 

От доц. Силвия Борисова Димитрова, д.м. 

Член на научно жури съгласно заповед Р-109-223 / 02.05.2018г. на Ректора на 

Медицински университет – Варна, определена да изготви становище със заповед 

Р-109-320 / 01.06.2018г. 

Относно: обявен конкурс за заемане на академична длъжност „доцент" в област на 

висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. 

Обществено здраве  и  специалност „Управление на здравните грижи " за нуждите на 

Филиал Шумен, катедра „Здравни грижи" (с допълнителна специалност Акушерка), 

обявен в ДВ, бр. 24 от 16.03.2018 г.  

 

В конкурса участва единствен кандидат  Теодора Николаева Евтимова,  асистент в  

катедрата по здравни грижи на Филиал Шумен към Медицински университет - Варна.  

Представен е необходимият пълен комплект от административни документи според 

изискванията на ЗРАСРБ и Регламента за заемане на академична длъжност „Доцент" от 

Правилника за развитие на научния състав  в МУ-Варна.  

 

1. Кариерен профил на кандидата 

Ас. Теодора Николаева Евтимова, доктор,    отговаря на условията за завършено 

висше образование по управление на здравните грижи (2013, МУ- Варна) и през 

2016г. ОНС "Доктор" по научната специалност „Управление на здравните грижи“ 

(диплом №162/16.12.2016 г.). Професионалното развитие  на ас. Евтимова 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.  

Има участия в редица наши и международни проекти като Проект на Световна банка 

за обучение на парамедицински специалисти за работа в ПЗП (2000);   Проект 

„Проблемът за кърменето трябва да бъде интегриран в обучението на медицинските 

сестри и акушерки“, BFHI НОВИНИ, Бюлетин на инициатива „Болници – приятели на 

бебетата“, Уницеф– БНК(2008); Проект на  Уницеф „Подготовка на персонал за Център 

за майчино и детско здраве за извършване на патронажни грижи за малки деца“ (2013); 

Проект за образователна мобилност в областта на висше образование „Еразъм +“ (2015); 

Проект „Партньорство сестра – семейство“, Тръст за социална алтернатива – София 

(2016).  

                                                                        

2. Обща характеристика на научната продукция и публикационна активност  

Ас. Теодора Николаева Евтимова, доктор    има представени общо 27 научни труда. 

Разпределението им в наукометричен аспект е както следва: 

  Автореферат – 1 брой; 

 Монография - 1 брой; 



  Реално отпечатани пълнотекстови публикации в научни списания в 

България – 12 броя; 

 Реално отпечатани пълнотекстови публикации в научни списания в чужбина 

– 1 брой; 

 

Монографичния труд на тема „Актуални подходи при продължителната акушерска 

грижа " на 120 стандартни страници анализирана ролята на акушерската грижа в 

България.  Представени са първите Здравно съвещателни станции, съвременната Женска 

консултация, като основно звено, което осигурява амбулаторно - поликлиничната и 

акушеро - гинекологичната помощ, работейки на диспансерен принцип, с поддържана 

профилактична насоченост. Проучен и представен е опитът на Великобритания, свързан с 

планирането и оказването на високо квалифицирани акушерски грижи.  Представени са 

актуални подходи при оказване на продължителна акушерска грижа, насочени към 

подобряване и гарантиране на персонална и продължителна грижа за жените и техните 

бебетата. Разработен е модел за продължителна акушерска грижа, който включва ключови 

елементи обхващащи антенаталната подготовка на бременната, постнаталното й 

консултиране и патронажите грижи за новороденото, подкрепа и помощ на семейството 

й. Очертана е необходимостта от добре обучени акушерки, които да изградят клинично 

мислене и формират професионално поведение за подобряване на здравните грижи. 

Монографията е илюстрирана с 1 таблица и 18 фигури. Библиографията съдържа 

177 литературни и 44 интернет източника. 

 

Изследователската работа и основните  научни  приноси  са фокусирани в следните  

тематични направления: 

 

 Роля и функции на акушерката при оказването на семейно–консултативна  

дейност, насочени не само към жената, но и в рамките на семейството и общността, 

включвайки пренатално образование и подготовка за родителство, сексуално и 

репродуктивно здраве. Данните от емпиричните проучвания потвърждават 

необходимост от преосмисляне на участието на професионалистите по здравни грижи по 

отношение на професионална удовлетвореност, осъществяване на промоция на здравето 

и превантивни грижи за майките и децата и ефективност на акушерските грижи. В част 

от публикациите е представена иновативната роля на акушерката в предоставянето на 

качествени здравни грижи. Проучени са добрите световни практики на акушерска грижа 

и тяхното приложение в опазването на майчиното и детското здраве в Националната 

здравна система. Извършен е обобщен анализ на  готовността, нагласите и мотивацията 

на акушерките за осъществяване на автономни функции  в консултативната дейност с 

приоритет женското репродуктивно здраве сред маргиналните групи. Потърсени са нови 

възможности за осъществяване на акушерски грижи,  чрез създаване на иновативни 

форми за проследяване на бременността. Проучено е мнението на пациентки, относно 

ефективността на акушерските грижи и потребност от консултация с акушерка. 

Разработени са модели за Акушерски център за семейно консултиране и  Продължителна 

акушерска грижа за наблюдение на нормално протичаща бременност, раждане и 

постнатален период в  самостоятелна акушерска практика.  

 

 



 

 Организация и усъвършенстване на обучението на студентите по 

специалност „Акушерка“  

Подробно в серия от публикации са проучени въпроси, свързани със стремежа да се 

търсят нови подходи за подобряване и усъвършенстване на обучението. С цел 

оптимизиране на избора и издигане имиджа на професията са проучени мотивацията на 

кандидат-студентите да изберат както специалността, така и университета, където ще 

получат своето образование и  нагласите за продължаващо обучение с цел повишаване 

качеството на акушерските грижи. Проучени са организационните аспекти  на  

възможностите за въвеждане на интерактивни методи в формите на обучение за 

формиране на професионални знания, умения и поведение. Доказана е  необходимостта 

от насочване на теоретичното и практическото обучение към променящите се изисквания 

към акушерската професията. Отчетено е нивото на компетенции на акушерката, 

придобити в процеса на базово и следдипломно обучение и правната уредба в страната 

за практикуване на професията 

 

 Основни аспекти в дейностите на съвременната акушерка 

За изясняване на основните аспекти са проведени научни проучвания насочени към 

потребностите от акушерска семейно-консултативна дейност  на пациентки от 

маргинални групи и  търсене на подходи за усъвършенстване на здравните грижи,  

Обоснован е стремежа за непрекъснато усъвършенстване на здравните грижи и 

поддържане и разширяване на знанията и уменията на акушерките. Проучени са въпроси, 

свързани с идентифицирането на пациентки с повишен медико-социален риск. В част от 

разработките е доказано доверието към акушерската професия от страна на пациентки в 

качеството им на потребители на здравни услуги 

 

 Иновации в акушерската практика 

В част от публикациите се очертава необходимост от търсене на иновативни 

подходи  в прилагането на акушерските грижи. Проучена е необходимостта от  

развитието на консултативната дейност като промотивно-профилактичен метод по 

въпросите на бременността и безопасното майчинство и въвеждане на нови подходи при 

оказването на акушерски грижи. Установени са нагласите и  професионалната 

компетентност на  акушерките за осъществяване за осъществяване на автономна 

консултативна дейност. Разработен е иновативен практически подход за осъществяване 

на автономни продължителни акушерски грижи при нормална бременност. Предложени 

са практически подходи за осъществяване на самостоятелни акушерски грижи, които са   

ключов елемент на висококачествената и безопасна акушерска  грижа.   

 

 Други области (вария)  

Проведени са проучвания в областта на детското и училищно здравеопазване, 

интеграция и рехабилитация на хора с увреждания и психичното здраве, които косвено 

влияят върху здравното поведение и репродуктивното здраве. 

 

 



 

3. Оценка на учебно - преподавателската дейност 

От справката за учебната натовареност за последните 5 години ас. Теодора 

Евтимова, доктор  има учебна натовареност годишно  – 720 часа лекции, упражнения и 

клинична практика,  при норматив 360  часа (Протокол №30/11.04.2011год.). 

Ас. Теодора Евтимова  провежда лекции и практически упражнения  по учебните 

дисциплини в специалност „Акушерка“: Философия и въведение в сестринските и 

акушерски грижи. Теоретични основи; Специални грижи при бременни с нормална и 

патологична бременност; Специални грижи за раждащи с нормално и патологично 

раждане; Специални грижи за жени с нормален и патологичен пуерпериум; Специални 

грижи при гинекологични заболявания; Специални грижи за деца в неонатологията и 

педиатрията; Специални грижи за бременни, родилки и гинекологично болни със 

соматични заболявания; Специални грижи за бременни, родилки и гинекологично болни 

с инфекциозни и венерологични заболявания;  Поведение на акушерката при спешни 

състояния в АГ практиката; Акушерски и сестрински грижи при онкологично болни 

жени  и Клинична практика.  

 

4. Обща оценка за съответствието на кандидата спрямо задължителните условия и 

задължителните количествени критерии и наукометрични показатели 

 Съгласно регламент за заемане на академични длъжностни в МУ-Варна в Раздел IV 

„Заемане на академична длъжност „Доцент" (стр. 41-47) в МУ-Варна и „Приложение 

№ 1" (стр. 66 -69) от Правилника за развитието на академичния състав на МУ-Варна.  

към 20.03.2018г. ас. Теодора Евтимова отговаря на общите условия за завършено висше 

медицинско образование, придобита специалност по конкурса, ОНС "Доктор" по 

специалност: „Управление на здравните грижи“,  които се изискват за АД „Доцент". 

Заключение: Ас. Теодора Евтимова, доктор отговаря на задължителните и 

специфични условия и наукометрични критерии за АД „Доцент". След като се запознах 

подробно с предоставената ми документация и направих цялостна оценка на научно-

изследователската и учебно-преподавателската дейност на участника в конкурса за 

заемане на академичната длъжност „Доцент" по специалност Управление на 

здравните грижи  считам, че кандидатът: ас. Теодора Николаева Евтимова, доктор 

отговаря на изискванията на ЗРАСРБ и Регламента за заемане на академична длъжност 

„Доцент" от правилника на МУ-Варна. 

Препоръчвам на уважаемите членове на Научното жури да гласуват положително 

за ас. Теодора Николаева Евтимова, д.м. да заеме академичната длъжност „ Доцент"  в  

професионалното  направление  “Обществено здраве”  по  специалността  “Управление 

на здравните грижи” в МУ –Варна. 

 

14.06.2018г.         Подпис:  

Гр. Варна 


