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от Проф. Галина Стамова Чанева, дм

Ръководител на катера „Здравни грижи“ при Факултета по Обществено 
здраве „Проф. д-р Ц.Воденичаров,дмн“ на М У -София

Определена за член на Научното жури със Заповед № 621/23.03.2021 г на

Ректора на Тракийски университет.

Относно: Процедура по защита на дисертационен труд на Деяна Генчева 
Тодорова на тема:

„Организационни аспекти на труда на медицинските специалисти 

работещи в спешна медицинска помощ в Република България“

За присъждане на образователна и научна степен „Доктор“ в област на 

виеше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 

7.4. Обществено здраве, научна специалност „Управление на здравните 

грижи“.

Деяна Тодорова завършма ПМ И в гр. Стара Загора като фелдшер, а 

по-късно се обучава по специалност „Социална педагогика и социална 

подкрепа“ в Югозападен университет -  „Неофит Рилски“ гр. Благоевград. 

През 2015 година се дипломира в Медицински факултет на Тракийски 

университет -  гр. Стара Загора по специалност „Управление на здравните 

грижи“. Професионалната реализация на Д.Тодорова е преди всичко като 

фелдшер в Център за спешна медицинска помощ гр. Стара Загора. О т 2017 

година до настоящия момент Д.Тодорова е преподавател по клинична 

практика на студентите от специалност лекарски асистент в МФ на 

Тракийски университет -  гр. Стара Загора.

Дисертационният труд разработен от Д.Тодорова е насочен към 

изследване на проблемите на спешната медицинска помощ, като основно 

се разглежда организацията на спешната помощ в страната и се акцентира
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на медицинските специалисти, които осигуряват обслужването на 

населението по отношение на спешните състояния.

Дисертационният труд е структуриран в 237 страници и включва: 

първа глава -  Литературен обзор; втора глава -  Организация на научното 

изследване, цел, задачи, материал и методология; трета глава -  Собствени 

проучвания, резултати и обсъждане; четвърта глава -  Заключение, изводи 

и препоръки. Резултатите от дисертационния труд са нагледно представени 

в 13 таблици и 58 фигури. Използваната литература включва 222 заглавия, 

от които 88 на кирилица, 124 на латиница и 10 -  интернет източници.

Литературният обзор включва описание на историческото развитие 

на спешната медицинска помощ в страната и професионална 

характеристика на работата в спешната медицинска помощ. Докторанткага 

разглежда спецификата в организацията на труда в спешната медицинска 

помощ, както и стреса в работната среда. Задълбочен анализ е представен 

на организацията на спешната медицинска помощ в редица европейски 

страни, като се посочват добрите практики и начините за комуникация и 

координация.

Целта и задачите са формулирани конкретно в съответствие с 

избраната от докторантката тема. Насочени са към проучване и 

анализиране на проблемите в организацията на спешната медицинска 

помощ. В проучването са включени три групи респонденти -  медицински 

специалисти от Ц СМ П  -  375; пациенти -  100; експерти -  15. В 

проучването са обхванати значителен брой Ц СМ П  и Ф СМ П. Използваните 

методи са: документален, социологически, експертна оценка и

статистически. Получените резултати са анализирани и синтетично 

представени. Използван е научен стил и език за разглеждане на 

проблемите в организация на спешната медицинска помощ в страната.
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Направена е характеристика на медицинските специалисти от 

изследваните центрове и филиали според данните за тяхната възраст, 

трудов стаж, квалификация и следдипломно обучение. На основата на 

анкетното проучване на пациентите е изработен „профил на пациента на 

спешната медицинска помощ“.

Авторефератът на дисертационния труд съдържа основните елементи 

на проведеното от докторантката изследване. Резултатите са нагледно 

представени и задълбочено анализирани. Представени са три публикации 

свързани с дисертационния труд, на две от които Д.Тодорова е първи 

автор.

В заключение считам, че разработеният от Деяна Генчева Тодорова 

дисертационен труд на тема: „Организационни аспекти на труда на 

медицинските специалисти работещи в спешна медицинска помощ в 

Република България“ има съществени приноси за изследване на спешната 

медицинска помощ и за подобряване на организацията на труда и 

осигураване на квалифицирани медицински специалисти в центровете и 

филиалите за спешна медицинска помощ в страната. Давам положителна 

оценка на разработения дисертационен труд и препоръчвам на уважаемите 

членове на Научното жури да вземат решение за присъждане на Деяна 

Генчева Тодорова на образователна и научна степен „Доктор“ в област 

на виеше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално 

направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност „Управление на 

здравните грижи“.
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Prof. Galina Stamova Tchaneva, MD,PhD

Head of the Department "Health Care" at the Faculty of Public Health

"'Prof. Dr. Tsekomir Vodenicharov, MD" of Medical University of Sofia

Appointed as a member of the Scientific Jury by Order № 621 / 23.03.2021 of
the Rector of the Thracian University

Subject: Procedure for defense of dissertation of Deyana Gencheva Todorova
on the topic:

"Organizational aspects of the work of medical specialists working in 
emergency medical care in the Republic of Bulgaria"

For awarding the educational and scientific degree "Doctor" in the field of 
higher education 7. Healthcare and sports, professional field 7.4. Public health, 

scientific specialty "Health Care Management".

Deyana Todorova graduated from PMI in Stara Zagora as a paramedic, 

and later studied in "Social Pedagogy and Social Support" at Southwestern 

University - "Neofit Rilski" in Blagoevgrad. In 2015 she graduated from the 

Medical Faculty of the Thracian University - Stara Zagora, in specialty "Health 

Care Management". D. Todorova's professional realization is primarily as a 

paramedic at the Center for Emergency Medical Care in Stara Zagora. From 

2017 to the present D. Todorova is a practical teacher in clinical practice for 

students in specialty medical assistant at the Medical faculty of the Thracian 

University - Stara Zagora.

The dissertation developed by D. Todorova is aimed at studying the 

problems of emergency medical care, focusing on the organization of 

emergency care in the country and focusing on medical professionals who 

provide services to the population in terms of emergencies.



The dissertation is structured in 237 pages and includes: first chapter - 

Literary review; second chapter - Organization of scientific research, purpose, 

tasks, material and methodology; third chapter - Own research, results and 

discussion; Chapter four - Conclusion, consequence and recommendations. The 

results of the dissertation are presented in 13 tables and 58 figures. The used 

literature includes 222 titles, of which 88 in Cyrillic, 124 in Latin and 10 - 

Internet sources.

The literature review includes a description of the historical development 

of emergency medical care in the country and professional characteristics of 

the work in emergency medical care. The doctoral student examines the 

specifics of the organization of work in emergency medical care, as well as 

stress in the work environment. In deep analysis is presented the organization 

of emergency medical care in a number of European countries, indicating good 

practices and ways of communication and coordination.

The goal and tasks are formulated specifically in accordance with the 

topic chosen by the doctoral student. They are aimed at researching and 

analyzing the problems in the organization of emergency medical care. The 

study included three groups of respondents - medical specialists from CSMP - 

375; patients - 100; experts - 15. The study covered a significant number of 

CSMP and FSMP. The methods used are: documentary, sociological, expert 

evaluation and statistical. The obtained results are analyzed and synthetically 

presented. Scientific style and language were used to address the problems in 

the organization of emergency medical care in the country. A description of the 

medical specialists from the studied centers and branches is made according to 

the data for their age, work experience, qualification and postgraduate 

training. Based on the patient survey, a "patient profile of the emergency 

medical care" was developed.



The abstract of the dissertation contains the main elements of the 

research conducted by the doctoral student. The results are clearly presented 

and deeply analyzed. Three publications related to the dissertation are 

presented, two of which D. Todorova is the first author.

In conclusion, I believe that the dissertation developed by Deyana 

Gencheva Todorova on the topic: "Organizational aspects of the work of 

medical professionals working in emergency medical care in the Republic of 

Bulgaria" has significant contributions to research of emergency medical care 

and to improve labor organization and provision of qualified medical specialists 

in the centers and branches for emergency medical care in the country. I give a 

positive assessment of the developed dissertation and recommend to the 

respected members of the Scientific Jury to decide to award Deyana Gencheva 

Todorova to the educational and scientific degree "Doctor" in the field of 

higher education. 7. Health and sports, professional field 7.4. Public health, 

scientific specialty "Health Care Management".

Sofia

25.04.2021


