СТАНОВИЩЕ
От доц. НАТАЛИЯ ПЕТРОВА ПЕТРОВА, д.п.
Катедра „Неврология, психиатрия, физиотерапия и рехабилитация, превантивна
медицина и обществено здраве“ на Медицински факултет при СУ „Св.Климент
Охридски“ – София
Определена за вътрешен член на Научно жури със заповед № РД 38-43/20.01.2022 г.
на Ректора на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – София

Относно: Конкурс за заемане на академична длъжност ,, професор” в област на
висшето образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално
направление 7.4. Обществено здраве (Социална медицина), обявен в
ДВ бр.96 от 19.11.2021г., с кандидат доц. Диана Кръстева Иванова, д.м.
1. Общи сведения за кандидата
Диана Иванова е родена през 1975 г. в София. Завършва Медицински
Университет – София, Медицински колеж през 1996 г. със специалност Медицинска
сестра – общ профил. Кандидатката има завършена образователно-квалификационна
степен „Бакалавър“ по специалност „Социална педагогика“ и професионална
квалификация „Педагог“ в НПФРПМОЗ на СУ „Св. Климент Охридски“,
образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалност „Социална
педагогика“ и професионална квалификация „Магистър по социална педагогика,
педагог“ в ФНПП на СУ „Св. Климент Охридски“, образователно-квалификационна
степен „Магистър“ по специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“ и
професионална квалификация „Магистър по начална училищна педагогика“ в ФНПП
на СУ „Св. Климент Охридски“.
Придобива научно-образователна степен „доктор“ по Социална медицина и
организация на здравеопазването и фармацията за защитен дисертационен труд
„Организационен модел за сестрински грижи при пациенти с остър миокарден
инфаркт“ през 2014 г. в Медицински Университет – София, Факултет по обществено
здраве.
След издържан конкурс заема академична длъжност доцент по професионално
направление 7.4. Обществено здраве /Социална медицина/ към СУ „Св. Климент
Охридски“ – Медицински факултет, Удостоверение № СУ 2014-190 / 15.12.2014 г. до
момента.
Oт 1996г. до 1997 г. Диана Иванова работи в УБ „Царица Йоанна” като медицинска
сестра в Спешно очно отделение. От 09.1997г. до 12.05.2008 г. работи в УБ „Лозенец”
като медицинска сестра в Клиника по Кардиология (Интензивен сектор), както и в
Клиниката по сърдечна хирургия. От 12.05.2008г. до 18.05.2010г. работи като
преподавател в училище. От 19.05.2010г. до момента работи в Медицински факултет на
СУ „Св. Климент Охридски“ като асистент и доцент по Социална медицина и

организация на здравеопазването и фармацията (сестрински грижи). От 2019г. до
момента е зам. декан на Медицински Факултет на СУ „ Св. Климент Охридски“.
Общият трудов стаж към настоящия момент възлиза на 25 години - като доцент
по професионално направление 7.4. Обществено здраве /Социална медицина/ – 7
години.
2. Общо описание на представените материали по конкурса
Представените документи за изготвяне на становище по настоящия конкурс на
кандидата – доц. Диана Кръстева Иванова, д.м., щатен преподавател в катедра
НПФРПМ на Медицински факултет при СУ „Св. Кл. Охридски“ – София напълно
отговарят на изискванията за участие в конкурса за „професор“ в професионално
направление 7.4. Обществено здраве (Социална медицина).
Те доказват, че кандидатката коректно е спазила всички административни
изисквания по хода на процедурите свързани с конкурса.
3. Научна дейност и научна активност
Научната продукция на доц.Диана Кръстева Иванова, д.м. е доста богата. Тя
има:
A. Два монографични труда
• Медико-социални фактори при пациенти с исхемична болест на сърцето”,
Университетско издателство ,,Св. Климент Охридски” 2021г., 224, ISBN
978-954-07-5349-2;
• Организационни аспекти на болничното лечение на болни с остър
миокарден инфаркт, Централна медицинска библиотека МУ- София,2020
210с., ISBN 978-619-7491-22-7;
Б. Публикувани университетски учебници
• Учебник по сестрински грижи - Планиране, подготовка и организация на
изследвания на Сърдечно-съдовата система., Университетско издателство
,,Св. Климент Охридски” 2021г., 175с., ISBN 978-954-07-5172-6;
• Учебник по сестрински грижи - Теоретични аспекти на обучението по
сестрински грижи, Университетско издателство ,,Св. Климент Охридски”
2021г., 152с., ISBN 978-954-07-5308-9;
• Учебно помагало – Технически фишове за сестрински грижи при
пациенти със сърдечно-съдови заболявания, Централна медицинска
библиотека МУ- София,2014, 140с., ISBN 978-954-9318-33-3;
В. Общ брой публикации представени за конкурса – 39
• самостоятелни публикации – 26;
• публикации в съавторство (на 7 е първи автор) -13;
• Доклади на научни форуми, конгреси и конференции- 23.
Дисертационен труд на тема: Организационен модел за сестрински грижи при
пациенти с остър миокарден инфаркт. Научните трудове са в три основни направления
на общественото здраве - социално-медицинско направление, организационни
приоритети на здравните грижи и методики на професионалното обучение. Реализирала

е общо 57 научни публикации, 45 доклада на научни форуми, конгреси и конференции.
От справката за изпълнение на минималните национални изисквания по чл. 2б от
ЗРАСРБ за научна област 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4.
Обществено здраве (Социална медицина) се установява значително надвишаване на
критериите определени за академичната длъжност „Професор“.
Доц. Иванова е ръководител на проект към ФНИ на СУ „Св. Климент Охридски“ на
тема „Определяне на потребностите от грижи за пациенти с инфаркт на миокарда“
№ 80-10-98/25.03.2021 г.
Участва в научно жури за ОНС „Доктор“ в 24 процедури; за АД „Главен асистент“ 8;
за АД „Доцент“ в 13 и за АД „Професор“ в 1 процедура.
Активно участва в съставянето и изработването на програмите и учебното съдържание
на учебните програми по специализираните дисциплини на специалност „Медицинска
сестра“, ОКС „Бакалавър“ на Медицински факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.
От 2014 г. до момента Доц. Иванова, д.м. осъществява кръжочна дейност на
студентите от специалност „Медицинска сестра“, ОКС „Бакалавър“ в следните
направления: Практически основи на сестринските грижи, Философия и въведение в
сестринските грижи; Практически основи на сестринските грижи - Сестрински грижи
при болни със соматични заболявания; Сестрински грижи по домовете; Сестрински
грижи при деца и възрастни с увреждания.
Разработена е система за индивидуално проследяване, оценка и контрол на знанията и
уменията на студентите от специалност „Медицинска сестра“ по време на курса на
обучение по специализираните учебни дисциплини – портфолио.
Научните трудове на доц. Иванова са в четири основни направления на
общественото здраве:
А. Публикации свързани със специалните сестрински грижи за пациенти със сърдечносъдови заболявания (публикации 1,2,3,4,8,15,19,20,30,31,33,36 и 39 от списъка на
публикациите представени за участие в конкурса).
Б. Публикации свързани с теоретичните основи на обучението на медицински сестри
(публикации 6,21,22,24,29,32 и 35 от списъка на публикациите представени за
участие в конкурса).
В. Публикации свързани с практическите подходи за грижи - изработване на
професионални планове за сестрински грижи (публикации 7,9,11,13,16,18,23,26,28,34 и
37 от списъка на публикациите представени за участие в конкурса).
Г. Публикации свързани с обучителни аспекти (публикации 5,10,12,14,17,25,27 и 38 от
списъка на публикациите представени за участие в конкурса).
В представената от доц. Иванова монография „Организационни аспекти на
болничното лечение при пациенти с остър миокарден инфаркт“ се разглеждат
организационните проблеми на здравните грижи при пациенти с остър миокарден
инфаркт по време на болничното лечение. Акцент в проучването са рисковите фактори
при пациентите с остър миокарден инфаркт, придружаващите заболявания и начина на
живот. Организацията на болничния прием, бързината на диагностичния процес и
адекватните грижи за пациентите с остър миокарден инфаркт са определящи за
резултатите от болничното лечение. Направена е медико-социална характеристика на
острия миокарден инфаркт и необходимостта от спешно болнично лечение за

овладяване на рисковото за живота на пациента заболяване. Разработеният
организационен модел отразява потребностите от грижи на пациентите с остър
миокарден инфаркт в различните етапи на болничните грижи - спешни, интензивни,
предоперативни, следоперативни и терапевтични грижи.
В монографията „Медико-социални фактори при пациенти с Исхемична болест на
сърцето“ са разгледани и анализирани медицинските и социалните фактори, които са
причина за най-разпространеното заболяване сред българското население исхемична
болест на сърцето. Монографията е особено актуална поради факта, че заболяването е
на първо място като причина за смъртност в нашата страна. Изяснени са патогенезата
на артериосклерозата, медико-социалната характеристика на исхемичната болест на
сърцето, възможностите за подобряване на състоянието на пациентите като се намалят
или предотвратят рисковите фактори. В раздела собствено проучване са представени и
анализирани резултати за заболеваемостта.
В учебника по сестрински грижи - Планиране, подготовка и организация на
изследвания на Сърдечно-съдовата система са описани новите тенденции на
сестринските грижи при тази голяма група болни и запълва една празнина в научните
пособия в научните пособия, насочени към специалистите по здравни грижи в
медицинската ни литература за момента. Учебникът отразява най-важните моменти от
действията на медицинската сестрата при подготовката на този тип болни.
Изработените технически фишове обхващат всички грижи, манипулации, дейности,
процедури, изследвания и интервенции, които медицинските сестри извършват за
пациентите със сърдечно-съдови заболявания в рамките на болничния им престой.
Учебника по сестрински грижи – Теоретични аспекти на обучението по
сестрински грижи отразява теоретичните аспекти на обучението по сестрински грижи
което е насочено към усвояване на знания и умения за професионално наблюдение и
оценка на потребностите от грижи на здрави и болни хора. Промените в обучението на
медицинските сестри през последните години са насочени към изучаване на
теоретичните основи на сестринската професия, която се основава на концептуални
модели за грижи с теоретичен характер.
4. Учебно-преподавателска дейност:
Диана Иванова преподава на студенти в Софийски Университет от специалност
„Медицинска сестра“ ОКС ,,Бакалавър” по специализираните дисциплини:
• Философия и въведение в сестринските грижи; Теоретични основи първа и
втора част; Сестрински грижи при неврологично болни;
• Сестрински грижи при психично болни; Сестрински грижи при възрастни
/стари/ хора; Сестрински грижи при инфекциозно болни;
• Сестрински грижи при деца и възрастни с увреждания; Сестрински грижи по
домовете.
От справка за учебната натовареност за последните 5 години аудиторната ѝ заетост
е средно 516,46 часа на година.

Доц. Диана Иванова е автор и титуляр на четири избираеми дисциплини на
специалност „Медицинска сестра“ ОКС Бакалавър :
1. Превантивни сестрински грижи при пациенти със сърдечно-съдови
заболявания – рискови фактори и план за сестрински грижи;
2. Сестрински грижи и обучение на стомирани пациенти;
3. Концепции за управление на сестринските грижи;
4. Мениджмънт на сестринския процес. Администриране на документация в
сестринските грижи;
Заключение:
Наукометричните показатели на доц. Диана Иванова за настоящия конкурс, показани в
таблицата по-долу, надхвърлят изискванията на ЗРАСРБ, правилника за неговото
приложение и правилника за условия и реда за придобиване на научни длъжности в
Софийски университет.
Група от показатели
А. Показател 1
Б. Показател 2
В. Показател 3 или 4
Г. Сума от показатели 5-9
Д .Сума от показатели10-12
Е. Сума от показатели 13- до края
ОБЩО:

Мин.държавни
изисквания
50

Изпълнени

100
200
100
150
600

100
1000
210
140
1590

50

Предвид гореизложените факти ПОДКРЕПЯМ без колебание избора на
доц. Диана Кръстева Иванова, д.м. и препоръчвам на членовете на уважаемото научно
жури да гласуват ЗА избирането и на академичната длъжност ,, Професор” в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4.
Обществено здраве (Социална медицина).

22.02.2022г.
гр.София

подпис:
/ доц.Наталия Петрова/

