
 

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-109-336/23.08.2016г.  

на Ректора на Медицински университет - Варна 

 

 

Относно:  Дисертационен труд на тема „Акушерските практики на консултиране на 

жени – перспектива за развитието на професията „Акушерка” на ас. Валя Иванова 

Димитрова 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. Силвия Борисова Димитрова,  д.м.  

 

Данни за процедурата 

 Със заповед на Ректора на МУ-Варна № Р-109-59 от 20.02.2015г. ас. Валя Димитрова 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-109-118 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, 

Валя Димитрова е отчислена с право на защита със Заповед на Ректора на МУ-Варна № 

Р-109-307 от 08.08.2016г.  

 

 

 

Биографични данни и кариерно развитие 

Ас. Валя Иванова Димитрова  завършва Полувисш медицински институт „д-р Ненчо 

Николаев” – Варна специалност „Акушерка” през 1990г. Придобива ОКС „бакалавър” 

(2006г.) и „магистър” (2007г.)  по Управление на здравните грижи в Медицински 

университет – Варна.   

Професионалната й дейност започва през 1992 година като акушерка в АГ кабинет 

и Женска консултация към Общинска болница – Провадия, в ІІІ Поликлиника „Христо 

Ботев” и Спешно отделение на МБАЛ „Св. Анна”.   По нататъшното й професионална 

развитие е свързано със акушерското образование – от 2007г. и до този момент заема 

длъжност „асистент”  в катедра „Здравни грижи” към ФОЗ на МУ-Варна.  

Член е на БАПЗГ. 

Дисертационният труд, разработен от Валя Димитрова, е в обем от 198 страници, 

структуриран според стандартните изисквания, включващ: Въведение, Анализ на 

литературата по проблема, Методика на проучването, Резултати и обсъждания, Модели 

на автономни акушерски практики, Изводи, препоръки и приноси. Илюстриран е богато 



с 77 фигури,18 таблици и 6 приложения. Библиографската справка съдържа 277 

литературни източника.  

 

Оценка на актуалността на темата 

Консултирането на жени във връзка с репродуктивното им здраве е област на 

действие на акушерката, която може да бъде широко разгърната и поставена на строго - 

научна основа, обоснована от знанията, уменията и професионализма на съсловието. . В 

съвременната медицинска практика оказването на здравни грижи все повече утвърждава 

позитивни модели на живот, позволяващи максимално запазване на физическото, 

психическото и социалното благополучие на хората. Акушерският модел на грижи 

позволява прилагане на концепцията за промоция на здравето чрез създаване на 

емоционална връзка и атмосфера на доверие и сътрудничество с пациента. Днес все 

повече се налага схващането, че акушерката е не само технически изпълнител на 

манипулации и дейности по предписание на лекаря, а професионалист, който притежава 

знания, умения и има изградено специфично поведение за оказване на самостоятелни 

грижи, насочени към бременни, родилки, гинекологично болни и здрави жени.  

 

Литературен обзор 

 Авторката прави аналитичен обзор на литературата, разглеждаща развитието 

на акушерската професия и международния опит при оказване на акушерска грижа. 

Анализира компетенции на съвременните акушерки и разглежда женското репродуктивно 

здраве във фокуса на акушерските грижи. Представена е женската консултация в 

България, функциите на акушерката в медицинската практика както и иновативните 

подходи в съвременната акушерска дейност. 

Логично структурираният литературен обзор издава широките компетенции на 

докторантката в областта на разглеждания проблем. Той завършва с изводи, които 

обосновават целта и задачите на дисертационния труд. 

  

Методика 

Основната цел и задачите са конкретно формулирани и отразяват прецизно 

извършената от Валя Димитрова 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 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 

Проучена е готовността на акушерките за автономни функции при консултирането на 

жени във връзка с репродуктивното им здраве, в контекста на базово професионално 



образование, възможостите за надграждане на образованието, продължаващо и 

следдипломно обучение и кариерното израстване на професионалистите по здравни 

грижи. Изследвани са нагласите на акушерките за упражняване на професията – у нас и 

в чужбина, тяхната роля за усъвършенстване на здравните грижи, участие в здравната 

политика и активността им при изследване на потребностите на пациентите. Подложени 

са на анализ факторите, които влияят на мотивацията на  акушерките за професионална 

реализация и упражняване на автономни функции при консултирането на жени във 

връзка с репродуктивното им здраве, като възможност за по-пълноценно задоволяване 

на потребностите на пациентите и усъвършенстването на професията на акушерката.  

Обсъдена е необходимостта от преосмисляне и реорганизация на антенаталните и 

перинаталните акушерски грижи. Резултатите от проведените проучвания показват 

несъответствия и не ефективно изпълнение на  функциите и задачите на женската 

консултация, което е предпоставка  за различия и неравенство в антенаталните и 

перинаталните акушерски грижи. Доказана е  нуждата от реорганизация  на оказваните 

акушерски грижи. Проучени са потребностите на пациентите от антенатални и 

перинатални грижи чрез изследване на търсенето на акушерски грижи и обхвата на 

жените в структурите за оказване на извънболнична помощ за бременни – женска 

консултация (лекар и акушерка), акушер-гинколог или общопрактикуващ лекар. 

Направен е анализ на ефективността на антенаталните и перинаталните 

акушерски грижи чрез проследяване на основни дейности, осъществявани при 

наблюдението на бременността на пациентите, попаднали в извадката. Проучено е 

провеждането на рутинни, неинвазивни показатели по време на бременността и кратност 

на проследяването. Резултатите от проучването показват  значителни пропуски и 

различия при проследяването на бременните. Смущаващи са данните, в които почти 

половината от анкетираните са посочили, че при наблюдението на бременността им не 

са извършвани основни изследвания като тазометрия, измерване на кръвното налягане и 

теглото, проследяване на нарастването на матката и детските сърдечни тонове, 

изследване на урина за наличие на протеинурия. Друг проблем, изведен на преден план 

е еднократното изследване на тези показатели, при изискване за многократно 

проследяване. Допълнителен аргумент в тази насока е, че проблеми се установяват  

предимно при пациенти, наблюдавани само от лекар или от ОПЛ, т.е. в случаите, когато 

наблюдението на бременността е осъществявано без оказването на грижи от акушерка. 

Данните категорично говорят за снижени критерии при проследяването на бременността 

от различни категории медицински специалисти, наличие на съществени различия при 

оказването на акушерските грижи и неиязснена и силно маргинализирана роля на 

акушерката при оказването им. Потърсена е  връзка между процеса на подготовката на 

пациентите за бременността, раждането и грижи за новороденото. Очертана е 

необходимост от включване на   акушерка в екипа, осъществяващ грижите за повишаване  

готовността на пациентите в посочените области.  

 

 

 



Справката за приносите, представена с дисертационния труд, отразява 
обективно реалните достижения на авторката. Приносите в дисертационния труд са в 
теоретичнен и практико-приложен аспект, които приемам. Предложените модели на 
автономни акушерски практики са разгледани като Акушерска практика асоциирана 
към болнично родилно отделение и Модел на общинска автономна акушерска практика 
(разкрита в райони със затруднен достъп до АГ грижи). На базата на представеният 
теоретичен модел е очертан пътя на пациента на автономната акушерска практика. 
Представена е схема на основните моменти при диагностициране и наблюдение на 
бременността, постъпване за раждане, проследяване на следродов период, като са 
отчетени възможностите за оказване на консултативна дейност на акушерката при 
нормално и патологично протичаща бременност. Разработени са Минимален пакет 
акушерски дейности при нормална бременност, оказвани в автономна акушерска 
практика, Практически стъпки при прилагане на акушерски грижи в автономна 
практика и Показатели за контрол на дейността и качеството на автономната акушерска 
практика.

Формулираните изводи, препоръки и приноси на дисертационния труд са 
направените на базата на собствените данни от научното проучване.

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

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

Авторефератът достоверно възпроизвежда съдържанието на дисертационния
труд.

Лични впечатления
Познавам ас. Валя Димитрова от началото на професионалната й развитие като 

асистент в катедра „Здравни грижи” Ценя високо нейната целенасоченост, 
последователност, прецизност и отговорност. Ас. Димитрова 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. Валя Иванова 
Димитрова, 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 Валя Иванова Димитрова на образователната и научна степен 
„доктор” по научна специалност „Управление на здравните грижи”.

03.10.2016г.
Варна

Изготвил становището:
Доц. Силвия Борисова', д.м.


