СТАНОВИЩЕ
от проф. д-р Веселин Борисов Василев, дмн
Относно: Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент”
в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, по
професионално направление 7.4 Обществено здраве (Социална
медицина), обявен в „Държавен вестник” бр. 44 от 29. 05. 2018 г. и на
сайта на СУ „Св. Климент Охридски“, за нуждите на Катедра по
неврология,

психиатрия,

физиотерапия

и

рехабилитация,

превантивна медицина и обществено здраве, Медицински факултет
при СУ „Св. Климент Охридски“ .
В обявения конкурс участват двама кандидати: ас. Лилия
Василева Перусанова-Павлова, дм и Петко Георгиев Петков, дм.

1. Становище за Лилия Василева Перусанова-Павлова
Ас. Лилия Василева Перусанова Павлова, дм е родена на
16.12.1976 г. в гр. Сандански. През 1997 г. е завършила Полувисш
медицински институт при МУ-София със специалност „Акушерка”. През
2003

г.

е

завършила

образователно-квалификационна

степен

„Бакалавър” – Социален работник в ЮЗУ „Неофит Рилски”. Магистър е
по Управление на институциите за социална работа от Факултет по
педагогика при СУ „Св. Климент Охридски” от 2010 г. От 2016 г. е
Доктор по социална медицина и организация на здравеопазването и
фармацията във Факултет по обществено здраве, при Медицински
университет – София. Темата на дисертационния труд е „Модел за
определяне ролята на акушерката при решаване на социалните и
психосоматичните проблеми по време на бременността”.
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От 1997 г. работи като акушерка в СБАЛАГ „Майчин дом“-София, II
МБАЛ-София

и

УБ

„Лозенец“-София.

През

2010

г.

започва

професионалният си път като асистент по социална медицина и
организация на здравеопазването и фармацията (сестрински грижи) в
Медицински факултет при СУ „Св. Климент Охридски”. Общият и
трудов стаж към момента е 21 години, от които 8 като асистент.
Лилия Перусанова-Павлова, дм участва в конкурса с 53 научни
труда, от които: 1 автореферат, 1 учебник, 2 монографии, 40
публикации и 9 научни съобщения на национални конгреси.
22 от публикациите са в български и чужди научни списания, а 18
в сборници от конференции в пълен текст. От тях 14 публикации са
самостоятелни, 12 като първи автор и

14 като втори автор. 9 от

публикациите са във връзка с дисертационния труд.
14 от публикациите и 8 от научните съобщения са съвместно със
студенти, участвали в първа, втора и трета национална студентска
сесия „Съвременни тенденции в развитието на здравните грижи“ в
Медицински университет – Плевен след проведени извънаудиторни
кръжочни занятия.
Лилия Перусанова-Павлова има 13 участия в национални и
международни научни конференции – 7 в национални и 6 в
международни.
Според справка на Централна медицинска библиотека до момента
са открити 12 цитирания – 9 цитирания в български и 3 в чуждестранни
научни списания;
Научно-изследователската дейност на ас. Лилия ПерусановПавлова, дм е насочена в следните тематични направления:
• Социална медицина
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• Сестрински грижи
• Майчино здравеопазване
• Репродуктивно здраве
• Медицинска педагогика
• Здравна политика

Учебникът „Пренатални грижи“ за медицински сестри и акушерки
обхваща всички моменти от действията на медицинските сестри и
акушерките в грижата за бременните жени в женската консултация и
стационара. Всички грижи, дейности, манипулации и процедури са
описани точно и са надлежно илюстрирани. Схематичността и
алгоритмизацията

на

дейностите

на

медицинските

сестри

и

акушерките, дават възможност да се повиши качеството на здравните
грижи.
Монографята „Здравни грижи за бременни със социални и
психосоматични проблеми“ разглежда значима социалномедицинска
тематика – качествените здравни грижи за бъдещата майка, които
имат

за

цел

да

подпомогнат

преодоляването

на

социално-

психологическите проблеми, възникващи при бременните жени.
Научният труд се основава на на анализите и резултатите от
дисертационния труд на ас. Перусанова- Павлова, дм. Разработен e
коучинг

модел,

приложен

към решаването

на

проблемите

от

психосоматичен и социален характер, които възникват по време на
бременността. Това е иновативна модерна психологическа техника в
работата на акушерката.
В монографията „Здравното осигуряване в Германия, Дания и
България (сравнителен анализ)“ са разгледани организацията и
управлението, моделите на здравно осигуряване, начините на
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финансиране и качеството на здравните услуги в тези страни.
Посочват се основни проблеми, стоящи пред здравната система на Р.
България и главните насоки за нейното реформиране. Направени са
препоръки

относно

усъвършенстване

системата

на

здравното

осигуряване в Р. България.
Научните приноси на ас. Лилия Перусанова-Павлова, д.м се
изразяват

в

изработването

на

планове

за

сестрински

грижи,

съобразени с индивидуалните потребности на пациентите (6, 45, 46,
47,48 49, 28, 29, 30,32, 36, 37, 38, 39, 42).
Приносен характер има фокусирането върху практическото
обучение

на медицинските сестри

чрез

индивидуален

подход,

онагледяване, системно проследяване на знанията и уменията на
студентите. Този нов подход дава възможност за установяване на
обратна връзка и контрол на знанията. Промените в обучението на
медицинските сестри са насочени към изучаване на теоретичните
основи на сестринската професия, която се основава на т. нар.
концептуални модели за грижи и практическото им приложение в
здравните структури. Проучени са нивото на информираност и
мотивация на пациентите с цел обучението им относно водене на
здравословен стил на живот (2, 7, 8, 17, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53)
В приложен аспект редица публикации са посветени на актуалните
тенденции, свързани с раждаемостта, социалните проблеми на
бъдещите майки и факторите на работната среда, които предизвикват
стрес при специалистите по здравни грижи. Изследвани са важни
социалномедицински проблеми като домашното насилие, булимията,
грижите за недоносени новородени и онкологичните заболявания (1,
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50, 31, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 20, 23, 24, 25, 26).
Приносите в направление майчино здравеопазване са проучване
на

нагласите

на

бъдещите

майки

за

естествено

раждане

и

обезболяване на раждането, както и установяване на въздействията
на определен тип комуникационни модели между медицинските
специалисти и бъдещите майки и въздействията им върху протичането
на бременността. Анализирани са проблемите на бъдещите майки,
свързани с вероятните прояви на психосоматични разстройства, които
при

неправилна

интерпретация

предизвикват

съмнение

за

патологично протичаща бременност. Установено е мнението на
акушерките за най-честите стресогенни фактори, които предизвикват
психоемоционален стрес при бременните (40,41,12,27,19,21).
Приносите в направление репродуктивно здраве разкриват, че
младите хора не са достатъчно добре информирани относно
сексуалното и репродуктивното здраве и че имат ниска степен на
готовност за вземането на решения относно родителските функции.
Важен акцент са проблемите с професионалната реализация при жени
с психологическо безплодие и ролята на семейството и медицинските
специалисти в подкрепата им (9, 43, 51, 44, 22).
Учебно преподавателска дейност
Според официална справка за учебно-преподавателската дейност
от 2010 г. до момента при норматив от 270 часа аудиторна и 360 часа
обща заетост,

ас. Перусанова-Павлова, дм е с над 500 часа

аудиторна и над 600 часа обща заетост през учебните години и
преподава на студенти от специалност „Медицинска сестра“ по 15
учебни дисциплини. Тя провежда извънаудиторна кръжочна дейност
със студенти от специалността „Медицинска сестра“, които са
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участвали с 14 доклади в пълен текст и 8 научни съобщения в първа,
втора и трета национална студентска сесия „Съвременни тенденции в
развитието на здравните грижи“ в Медицински университет – Плевен.
Ас. Перусанова-Павлова, дм въвежда система за всеки студент от
специалността „ Медицинска сестра“ за индивидуално проследяване
на неговата успеваемост през целия период на обучение по всички
изучавани дисциплини. Въведената система спомага за цялостната
оценка и контрол на знанията и уменията на студентите по време на
обучението.
Лични

впечатления

от

кандидатката.

Познавам

Лилия

Перусанова от периода на следването й в магистърската прогарама на
ФОЗ-София. Впечатлявала ме е със силна мотивация и интерес към
проблемите на обучението и мениджмънта на сестринството. Имам
убеждението,

че

тя

е

творческа

личност

и

с

много

добри

комуникативни умения като академичен преподавател на студенти.
Заключение
Изложеното по-горе показва, че Лилия Василева Перусанова
Павлова, дм има значителна научна продукция с определени приноси
и е реализирала ефективна учебна дейност. Тя напълно отговаря на
законовите изисквания за заемане на академичната длъжност
„доцент”.

2. Становище за Петко Петков
Петко Георгиев Петков е роден на 14.05.1979 г. в град Враца. През
1997 г. завършва Техникум по химическа промишленост в родния си
град, специалност „ неорганични химични технологии “. През 2003 г.
завършва висше образование в Медицински колеж – Враца ,
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специалност „медицинска сестра„ като първенец на випуска. От 2005 г.
работи в МБАЛ гр.Враца, първоначално като медицинска сестра в
Ортопедично-травматологично отделение, а по-късно като диспечер и
медицински специалист към транспорта в същото лечебно заведение.
Завършил е магистратура по „ Управление на здравните грижи “ през
2010 г. във ФОЗ -София , а през 2017 г. успешно защитава дисертация
за образователната и научна степен „ доктор по медицина”. Владее
руски и английски език, с добри комуникативни умения и мотивация за
работа в екип. Има много добра компютърна компетентност. Член е на
БАПЗГ.
В настоящия конкурс Петко Г. Петков участва с общ списък 31
научни труда, от които 17 публикации и 14 доклади на научни
форуми. В 12 научни труда той е самостоятелен или първи автор.
Забелязани са само 2 цитирания на негови трудове, от които 1 в
чужбина.
Научно–изследователската

и

научно-приложна

продукция

е

насочена в следните научни направления:
• Изследване приложението на интерактивните технологии в
обучението на медицинските специалисти от гледна точка на
неговата ефективност.
• Съвременни социологически и психо-педагогически проблеми
в сферата на общественото здраве.
• Педагогически и психологически аспекти на формирането на
комуникативни умения у медицинските специалисти.
• Социални

и

педагогически

аспекти

на

влиянието

масмедиите.
• Социални проекции на нравственото възпитание.

на
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Проблемно-тематичен
изследване

приложението

фокус
на

на

научната

интерактивните

му

продукция

е

технологии

в

обучението на медицинските специалисти от гледна точка на неговата
ефективност с акцент върху основната роля на обратната връзка в
интеракцията, както и на субект-субектната основа в педагогическото
общуване.
Като основни приноси в представените от него научни трудове
могат да се посочат:
Обосноваване мястото на интерактивните методи в обучението по
комуникативна
базаѝта

на

компетентност
компетентно

на медицинските специалисти на

реализиран

теоретичен

анализ

на

традиционните интерактивни методи на обучение във ВМУ;
Анализ на ролята на изкуството като фактор за развитие на
детските заложби в контекста на арттерапия и артпревенция.
Предложени са конкретни стратегии за оптимизиране здравновъзпитателното въздействие на масмедиите.
Разработена и адаптирана е автентична педагогическа методика
за интерактивно обучение на медицински сестри, която с успех би
могла да се приложи и в практическото обучение на други категории
медицински специалисти.
Конкретни впечатления за личностовите качества на кандидата
нямам, тъй като не съм имал лични контакти с него.
Препоръки към кандидата – да разшири тематичния спектър на
своята научна дейност, да повиши публикационната си активност с
оглед повишаване броя цитирания на неговата научна продукция, да
увеличи броя публикации с импакт-фактор.
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Заключение
Представената документация от Петко Петков за конкурса
показва, че той е личност с определени научни интереси. По-голямата
част от неговите публикации са тясно свързани с докторската му
дисертация. Доста скромен е броят на научните му публикации и
крайно ограничени са цитиранията им – само 2. Считам, че въпреки
тези свои безспорно позитивни качества, кандидатът в конкурса Петко
Петков трябва да разшири и активизира своята научна дейност в поширока тематична област, като увеличи и броят на своите публикации.
Очевидна е необходимостта от повече цитирания на негови трудове,
което в перспекива му е нужно, за да достигне нивото на кандидат за
участие в конкурс за доцент.

Общо заключение по конкурса за доцентура
В настоящия конкурс участват двама кандидати: Лилия Василева
Перусанова-Павлова, дм и Петко Георгиев Петков.
Представените

по-горе

анализи,

оценки

и

двете

отделни

заключения за двамата кандидати ми дават основание убедено да
препоръчам на уважаемото жури да гласува положително за заемане
на

академичната

длъжност

„доцент”

от

кандидатката

Лилия

Василева Перусанова-Павлова, дм.

18.11.2018

Подготвил становището:
Проф.д-р Веселин Борисов, дмн
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