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Зам. Декан и Ръководител Катедра ..Превантивна медицина”. 

Факултет по Обществено Здраве. Медицински Университет-София

СТАНОВИЩЕ

Външен член на Научно жури
Съгласно Заповед №910/ 10.04.2020г. на Ректора на Тр У. Стара Загора 

по конкурс за '"Доцент" по научна специалност ..Управление на здравните грижи", в 
област на виеше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 
7.4 Обществено здраве, за нуждите на Филиал Хасково, Тракийски университет. Стара 
Загора, обявен в ДВ бр. 12 / 11,02.2020г.

Относно: Научно-изследователска, учебно-преподавателска дейност на ТАНЯ 
ПАСКАЛЕВА СТОЙЧЕВА, дм Катедра ..Здравни грижи". Филиал Хасково, 
Тракийски Университет - Стара Загора.

Становището е изготвено в съответствие със Закона за развитие на академичния 
състав в Република България и Правилника за неговото приложение в ТрУ Ст. Загора.
В настоящият конкурс участва един кандидат -  Таня Паскалева Стойчева, дм.

Образователен ценз и професионално развитие:
Таня Паскалева, дм придобива професионална квалификация „Медицинска 

сестра" в Полувисш медицински институт „Проф. д-р Асен Златаров" -  гр. Хасково и 
през 2000г. в МУ- София, Факултет „Сестринско дело" - „Здравни грижи" -  ОКС 
„бакалавър" с професионална квалификация „Ръководител на здравни грижи и 
преподавател по практика в Медицински колеж". Тя има магистратура по Педагогика - 
СУ „Св. Климент Охридски" - София" и магистър по „УЗГ". ФОЗ. МУ- Пловдив.

Професионално израстване: Т. Паскалева, дм е работила като мед. сестра в ОРБ - 
Хасково, а от 2008г е преподавател по здравни грижи в Медицинския колеж на гр. 
Хасково и ръководител на Учебния център. От 2011 г. е Заместник- Директор, а от 
2020г. и понастоящем е ВрИД Директор на Филиал Хасково към Тракийски 
университет Стара Загора.

Академично развитие: След успешни конкурси заема длъжност „преподавател”: в 
последствие „старши преподавател”. От 2016г. е докторант на самостоятелна 
подготовка към катедра "Здравни грижи“, Тракийски Университет -  Стара Загора. 
Медицински факултет; научна специалност „УЗГ“. През 2019г. й е присъдена 
образователната и научна степен „Доктор”, след успешно защитен дисертационен труд 
на тема: „Съвременни проблеми и възможности на здравните грижи за профилактика 
на преждевременното стареене”. Т. Паскалева . дм има членство в научни организации: 
Съюз на учените. Ст. Загора и участия в разработване на научни проекти.

Учебно-преподавателска дейност:
Настоящата кандидатка е автор и съавтор на 48 научни публикации. 

Многократно е цитирана в наши и чуждестранни научни списания - (40 цитирания). 
Общо публикации обект на рецензиране - 43 бр. Първи автор - 19, публикации и 
доклади, публикувани в научни издания, реферирани и индексирани в 
световноизвестни бази данни с научна информация -  Публикации с 1R -  4. публикации 
в реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация -  3.



публикации и доклади, публикувани в нереферирани списания с научно рецензирано 
или публикувани в редактирани колективни томове - 3 1 .  Участва в конкурса с три 
монографии, от които 1 самостоятелна и 2 в съавторство.

Тематичната насоченост на научно-учебната дейност обхваща следните 
проблемно-тематични направления:

1. Организационни и педагогически аспекти в процеса на обучението
Представената от кандидата научна продукция включва една задълбочена 

широкомащабна проблематика, насочена към актуални и значими проблеми в областта 
на Новото обществено здраве и здравните грижи. Приемам самооценката на Таня 
Паскалева по отношение приносния характер на цялостното й научно-приложно 
творчество, преподавателска, обществена и академична активност. Част от научните 
приносите имат оригинален теоретичен характер, други значимо пообогатяват 
съществуващи знания, а трети имат практически характер.

Считам, че е важно да се акцентира върху няколко по-важни приноса:
С теоретико-познавателен и методичен характер:
Медико-социалните проблеми на преждевременното стареене.

Предложените научни данни върху медико-социалните проблеми на 
преждевременното стареене са обект на голяма част от научните трудове в цялостната 
й академична дейност - монография. дисертационен труд, няколко 
научноизследователски проекта и множество публикации - №1.2. 3. 4. 5. 6,7. 13. 14. 20. 
30. 34. 41. В тази насока Т. Паскалева акцентира върху развитието и прилагането на 
научно-приложен аспект на съвременен медицински и социален подход по отношение 
комплексните здравни грижи при хората в напреднала и старческа възраст, при 
съпътстваща полиморбидна симптоматика. Несъответствието между завишените 
изисквания на възрастовия контингент от специализирани здравни потребности и 
наличните медико-социални възможности при съвременните ситуации се наблюдават 
тенденции за задълбочаване на значимите проблеми, което обуславя изготвяне на 
обучителни стратегии за управление и планиране на ефективна помощ и подкрепа на 
възрастовите групи. Осъществяването и реализирането на интегрални мероприятия, 
съобразени със съвременните достижения на медицинската и социалната наука, доказва 
на практика драстично ограничаване неблагоприятните здравни, социални, 
икономически и психологически последици в живота на хората в ..третата възраст”, 
което е със значим научно-методичен принос.

Направено е задълбочено и обстойно научно проучване на индивидуалния рисков 
профил на възрастните и стари хора. Установени са някои основни модифицируми 
рискови фактори пряко повлияващи сомато-психичния и социален статус. В това 
отношение особено изчерпателен и с научно-приносен характер е предложения 
оригинален интегративен модел за оптимизиране на здравните грижи на бъдещите 
медицински сестри за профилактика на акцелерираното стареене, което й дава 
категорична обосновка за практическо приложение в учебния план на специалност 
..Медицинска сестра" във Филиал Хасково на Тракийски университет е внедрена 
избираема учебна дисциплина „Здравни грижи и профилактика на преждевременното 
стареене" -  № 1. 18.



Подробно са проучени и анализирани проблемите, свързани с приема на 
лекарствени средства при възрастните и стари хора №26. Особено внимание се отделя 
на т.нар. полипрагмазия.

С научно-приложимост е проучването за отношението и обучението на 
студентите в гериатричен аспект -  публ. №16.

С оригинален и научно-приложен характер. Медицинско образование.
Разработена е идеята на практическото обучение за професионалното израстване и 

формиране на бъдещите медицински специалисти № 9. 33. Проучена и доказана е 
ролята на комуникативната компетентност на бъдещите медицински сестри, техните 
организационно-педагогически умения в преддипломния стаж с оглед формиране на 
професионална компетентност, както и педагогическата компетентност на менторите 
№> 25,22.23,24. Акцентира се задълбочена необходимост от здравна и обща 
информираност и сред хората, ограмотяване на населението от различните обществени 
групи и особено уязвимите категории с трайни усложнения и инвалидизация, вкл. 
обучение и самоконтрол, необходимост от съвременно здравно образоване, гражданска 
обществена активност, удовлетвореност и мотивация, обща култура, с оглед ранна 
превенция на синдрома на авансирано остаряване и неговите сложни социални, 
икономически, психологически и пр. последици, което е залегнало в учебния план на 
учебна дисциплина ..Здравни грижи и профилактика на преждевременното стареене”.

Изследвана и анализирана е мотивацията на медицинските специалисти в 
контекста на изграждане на ерудирани професионалисти №8, 10.

За първи път е доказана ролята на геронтотехнологиите. като фактор за 
иновативни модерни решения, които предлагат нови възможности за възрастните хора. 
свързани с независимост, сигурност и мобилност, социално взаимодействие и др. [29.

Приноси с методично-приложен и нрактико-нриложен характер).

Иновационни технологии и подходи в медицинското образование.
Убедителността на доказателствата имат определен теоретико-научеи характер и 
дават възможност на кандидатката да оцени необходимостта от целенасочена здравна 
политика към тази категории от населението и по-специално - промотивни и 
превантивни интервенционни програми за оптимизиране на иновативни програми- 
залог за осигуряването на надеждна база научни данни за реализиране на регионални и 
национални стратегии и политики с оглед оптимизиране на проблемите, провокирани 
от сложната демографска и социална ситуации. В критичен аспект се разглежда 
разнопосочно разминаване между професионални те очаквания и реалните условия и 
ефективност на дългосрочната програма за превенция на патологичното стареене и 
последиците за обществото.

Считам за иновативна необходимост авторското й усъвършенстване с оглед 
ефективни конструктивни решения за приоритетни мерки и превантивни насоки в 
съвременното модерно здравеопазване, което е дало широкомащабен израз и отразено и 
в монографичния й труд "Актуални аспекти на съвременните гериатрични здравните 
грижи". Въз основа на обективен интелектуален конструктивизъм Т. Паскалева е 
оценила дълбоката тематична обоснованост на социално - здравните аспекти на тази 
проблематика със сложна етиология и висока социална същност.



Приложени са научни разработки с принос в методично-приложен аспект публ. 
№48 -  електронни, интерактивни презентационни системи в обучението на 
специалистите по здравни грижи - публ с № 36, 37. 43. В практико-приложен аспект са 
посочени потенциалите Students Response Systems (SRS) в обучението на 
специалистите по здравни грижи, като иновативна и високотехнологична сис тема публ. 
№ 32,35,38,44.

Акцентите от оформените научни приноси на ст. преп. Таня Паскалева, дм имат 
израз в стратегически подходи, програми, методики, знания, способи, които перфектно 
биха се вписали в съвременните практики. Теоретичните и приноси са а насока: 
Концептуално обосноваване на необходимостта от нов интегративен подход към 
сестринството в България в съответствие с европейските стандарти. В анализа от 
резултатите от проведените собствени социологични проучвания се изясняват 
възможностите и нагласите на студентите, специалистите по Здравни грижи и техните 
ръководители да се обучават и работят в различни направления, като се оценява 
тяхната удовлетвореност от обучението и практическа реализация. Проведен е 
подробен анализ и достоверна оценка на използваните стратегии, педагогически методи 
и средства за постигане високо качество на обучението по основните за професията 
учебни дисциплини. В стратегически аспект е осъществен обективен анализ на 
сестринската професия, психологията и поведението на медицинските сестри по 
отношение на тяхната професионална практика и начин на живот. 11роучена е нова 
концепция за нагласите и отношението на обществото, какго и убедителната 
мотивацията на мъжете, практикуващи професията "медицинска сестра". Публ. №11.: 
удовлетвореност на медицинските специалисти №12. Проведено е обзорно проучване 
на тенденциите в кадровата политика и обезпечеността със специалисти по здравни 
грижи, диспропорции в осигуреността с медицински сестри по области и региони, 
дискредитиращи достъпа до квалифицирана медицинска помощ публ. № 15.21.5.

Обобщение и заключение

Представените от Таня Паскалева, дм. която е единствен кандидат в настоящия 
конкурс, научни трудове са със задълбочени теоретични анализи на високозначими 
актуални проблеми и тенденции в областта на здравните грижи, с множество конкретно 
обосновани изводи и собствени приноси за социално- медицинската наука и практика

Реализиран е цялостен интегративен теоретико-приложен модел на здравните 
грижи в първичната медицинска помощ.

Създадени са съвременни, фундаментални разработки но сестрински грижи за 
обучението, професионалното формиране и реализация на медицинските сестри в 
съответствие с европейските стандарти за сестринско обучение.

Обоснована е обективната необходимост от нов тип специалисти по здравни 
грижи и ръководители на здравните грижи, и чрез нови концептуални виждания за 
промяна процеса на обучение и практикуване на професията в областта здравните 
грижи са предложени значими идеи за реализирането им в националната здравна 
система.

Оценявам високо цялостната научно-изследователска продукция на Таня 
Паскалева Стойчева, дм. като авторитетен академичен преподавател и научен работник.



Въз основа на изложеното, препоръчвам на почитаемите членове на Научното 
жури да оценят по достойнство цялостната научна продукция и учебно- 
преподавателска дейност на Тани Паскалева, дм и да гласуват положително за 
удостояването й с академичната длъжност „ДОЦЕНТ” по научна специалносз 
„Управление на здравните грижи", в област на виеше образование 7. Здравеопазване и 
спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве за нуждите на катедра 
„Здравни грижи"' при Филиал Хасково на Тракийски университет - Стара Загора.

08.05.2020г.



STATEMENT

From Prof. Dr Krassimir Stoyianov Vizev, DMS
Deputy Dean and Head of Department ..Preventive medicine“,

Faculty of Public Health. Medical University-Sofia

External Member of a Scientific Jury
According to Order №910/ 10.04.2020 of the Rector of Trakia University, Stara Zagora 
referring to the competition for “Associate Professor" in the scientific specialty 
“Healthcare Management", in the field of higher education 7. Healthcare and Sport, 
professional direction 7.4 Public Health, for the needs of Branch Haskovo. Trakia 
University, Stara Zagora, issued in SN iss. 12/ I 1.02.2020.

Regarding: The scientific-researching, study-lecturing work of TANYA
PASKALEVA STOICHEVA. DM Department ..Healthcares", Branch Haskovo. Trakia 
University -  Stara Zagora,

The statement has been conducted in accordance with the Law for the Development 
of the Academic Members in the Republic of Bulgaria and the Regulations for its 
application in the Trakia University, Stara Zagora.
In the current competition participates only one candidate -  Tanya Paskaleva Stoicheva. 
DM

Educational qualification and professional development:
Tanya Paskaleva, DM acquires her professional qualification "Nurse" in the 

Medical Institute for College Education „Prof. Dr Assen Zlatarov" -  Haskovo and in the 
2000 in the MU - Sofia, Faculty „Nursing“ - „Flealthcares" -  OQD „Bachelor" with 
professional qualification „Instructor in healthcare and lecturer in practice in Medical 
College”. She also possesses an MA in Pedagogy - SU „St. Kliment Ohridski"- Sofia"and 
MA in „НСМ”. FPH, MU- Plovdiv,

Professional growth: T. Paskaleva, DM has worked as a nurse in the Regional 
Hospital - Haskovo, and since 2008 has been a lecturer in healthcares in the Medical 
College in Haskovo and Head of the Study Center. Since 201 1 she has been a Deputy- 
Director, and since 2020 up to the present moment she is the Int.Exec.Director of Branch 
Haskovo of the Trakia University Stara Zagora

Academic development: After several successful competitions she occupies the 
position ..lecturer"; and consequently „senior lecturer". Since 2016 she has been a 
doctoral candidate on detached training in the Department “Healthcares" o f the Trakia 
University -  Stara Zagora, Medical Faculty; scientific specialty „НСМ“. In 2019 she has 
been awarded the educational and scientific degree ..Doctor", after she has successfully 
defended her dissertation thesis on the topic of: „Contemporary problems and 
opportunities of the healthcares for the prophylactics of the premature ageing". I



Paskaleva. DM is a member o f scientific organizations: - Union of the Scientists. Stara 
Zagora and has participated in developing scientific projects.

Study-lecturing activities:
The present candidate is the author and co-author of 48 scientific publications. She 

has been repeatedly cited in Bulgarian and foreign scientific magazines - (40 citations). 
Total amount that have been subject to reviews - 43. First author - 19, publications and 
reports, published in scientific issues, referred and indexed in a worldwide database with 
scientific information -  Publications with IR -  4. publications in referred and indexed 
worldwide database with scientific information -  3, publications and reports, published in 
non-referred magazines with scientific review or published in reviewed collective 
volumes -  31. She participates in the competition with three monographs, one of which 
she wrote herself independently and two in co-authorship.

Thematic direction of the scientific -  study activity includes the following 
problem-thematic trends:

1. Organizational and pedagogic aspects in the process o f  education
The presented by the candidate scientific production includes a profound wide- 

scaled problematic, aimed at actual and significant problems in the field of the New 
public health and the health cares. I do accept Tanya Paskaleva's self-assessment 
considering the contributive character of all her scientifically-applied works, her 
lecturing, public and academic activity. Part of her scientific contributions possesses 
original theoretical character, others significantly enrich the existing knowledge, and 
some are practically directed.

I do consider that it is of great importance to accentuate on some of the more 
important contributions:
With theoretic-cognitive and methodical character:
Medico-social problems of the premature ageing

The presented scientific data on the medico -  social problems of the premature 
ageing are subject to a considerable part of the scientific works of all her academic 
activity - monograph, dissertation thesis, several scientific-researching projects and a 
number o f publications - №1.2, 3. 4. 5. 6.7. 13, 14. 20, 30, 34. 41. In this direction T. 
Paskaleva accentuates on the development and application of a scientifically-applied 
aspect of contemporary medical and social approach regarding the complex health cares 
with elderly people, together with the accompanying polymorbid symptomatic. The 
irrelevance between the overestimated requirements of the age contingent of specialized 
health necessities and the available medico-social opportunities in the present situations 
are observed tendencies for deepening of the important problems, which determines 
preparing educational strategies for management and planning of effective assistance and 
support of the aged groups. The materialization and realization of integral enterprises, in 
accordance to the contemporary achievements of the medical and social science, prove in



practice the drastic limitation of the unfavorable health, social, economic and 
psychological consequences in the life of the people in the so called “third age", which is 
with a significant scientific-methodical contribution.

There has been conducted a profound and thorough scientific research on the 
individual risk profile of the elderly and old people. There have been found some main 
modifiable risk factors directly affecting the somatic-psychical and social status. In this 
respect especially detailed and with scientifically-contributive character is the suggested 
original integrative model for optimization of the healthcares of the future nurses for 
prophylactics of the accelerated ageing, which gives it categorical reasoning for the 
practical application in the study plan of the specialty ..Nurse” in Branch I laskovo of the 
Trakia University and there it has been implemented a facultative study discipline 
..Healthcares and prophylactics of the premature ageing" -  №  1. 18.

There is a detailed research and analyses of the problems, connected to the receipt 
of medications from the elderly people №26. Especially is paid attention to the so called 
polipragmasya.

Scientiflcally-applicable is the research concerning the attitude and training of the 
students in its geriatric aspect -  publication №16.

With original and scientifically-applicable character. Medical education
There has been developed the idea of the practical education for the professional 

growth and development of the future medical specialists № 9. 33. There has been 
researched and proven the role of the communicative competency of the future nurses, 
their organizational and pedagogical skills during the pre-diploma work experience in 
view of forming professional competency, as well as the pedagogical competency of their 
mentors №  25.22.23,24. It accentuates on the deep necessity of health and general 
informativity amongst people, alliterating of the population from different social groups 
and especially the most vulnerable categories with permanent complications and 
invalidisation, including education and self-control, necessity of contemporary health 
education, citizen public activity, self-satisfaction and motivation, general knowledge, in 
view of the early prevention from the syndrome of the advanced ageing and its complex 
social, economical, psychological and other consequences, which have been implemented 
in the study plan of the study discipline ..Healthcares and prophylactics of the premature 
ageing “.

There has been researched and analyzed the motivation of the medical specialists in 
the context of building up erudite professionals №8, 10.

It is the first time that there has been proven the role of the geronto-technologies as a 
factor for innovative modern solutions that suggest new opportunities for the elderly 
people, connected to independence, security and mobility, social interaction and others 
[29,31].

Contributions with methodically-applicable and practically-applicable character



Innovative technologies and approaches in the medical education. The
convincing evidence have a definitely theoretical and scientific character and give the 
opportunity of the candidate to assess the necessity of purposeful health policy to these 
categories of the population and especially -  promotive and preventive intervention 
programs for optimization of innovative programs -  a guarantee for the provision of 
reliable database for the realization of regional and national strategies and policies in 
view of optimization of the problems, provoked by the complex demographic and social 
situations. From a critical aspect can be viewed the divergence between the professional 
expectations and the real conditions and the effectiveness of the long-term program for 
prevention of the pathological ageing and its consequences for the society .

I do consider innovative necessity her author perfectionism in view of effective 
constructive solutions for prioritized measures and preventive directions in the 
contemporary modern healthcare, which has received a wide-scoped expression and is 
developed in her monographic work "Actual aspects of the contemporary geriatric health 
cares". On the bases of her objective intellectual constructivism T. Paskaleva has 
assessed the profound thematic reasoning of the socio-health aspects of that problematic 
with complex etiology and highly social nature.

There have been applied scientific researches with contribution to the methodically- 
applicable aspect - publication №48 -  electronic, interactive presentational systems in the 
training of healthcare specialists -  publications №  36. 37, 43. In the practically- 
applicable aspect are appointed the potential Students Response Systems (SRS) in the 
training of the healthcare specialists, as an innovative and highly-technological system - 
publications №  32,35.38,44.

The accents of the formed scientific contributions of senior lecturer Tanya 
Paskaleva, DM come into highlight in the strategic approaches, programs, methodic, 
knowledge, modes that would perfectly be inscribed in the contemporary practice. Her 
theoretical contributions are in the direction of: Conceptual reasoning o f the necessity of 
a new integrative approach to the nursing in Bulgaria in accordance with the European 
standards. In the analyses of the outcomes of her own conducted sociological 
questionnaires have been clarified the opportunities and adjustment of the students, 
specialists in Healthcares and their instructors to educate and work in different directions, 
and has been assessed their satisfaction of the education and the practical realization. 
There have been conducted a detailed analysis and a trustworthy assessment of the 
strategies used, the pedagogy methods and the means for approaching high quality of the 
education and training in the main for the profession study disciplines. In strategic aspect 
can be carried out an objective analysis of the nursing profession, the psychology and 
behavior of the nurses in connection to their professional practice and a way of life. It 
has been researched a new concept for the adjustment and the attitude of the society, as 
well as the persuasive motivation of the men, practicing the profession "Nurse" 
publication №11; satisfaction of the medical specialists №12. There has also been



carried out a detailed survey on the tendencies in the personnel policy and the provision 
with healthcare specialists, disproportions in the nurses' provision according to regions, 
which in turn discredit the approach to the qualified medical assistance - publications № 
15.21.5.

Revision and conclusion

The presented by Tanya Paskaleva. DM. who is the only candidate in the current 
competition, scientific works are with profound theoretical analysis of highly significant 
actual problems and tendencies in the realm of the healthcares, with a big number of 
concretely reasoned inferences and her own contributions for the socio-medical science 
and practice.

There has been realized a wholesome integrative theoretically-applicable model of 
healthcares in the primary medical assistance.

There have been created contemporary, fundamental research in the nursing cares 
for the education and training, the professional formation and realization of the nurses in 
accordance with the European standards for nursing education and training.

It has also been reasoned the objective necessity from a new type of specialists and 
instructors in healthcare and through new conceptual viewpoints, for the change of the 
course of the process of education and practicing of the profession in the realm of 
healthcare, have been suggested significant ideas for their realization in our national 
health system.

I do highly assess the overall scientific and research production of Tanya Paskaleva 
Stoycheva, DM as an authoritative academic lecturer and scientific laborer.

On the basis of everything stated above. I do recommend the honorable members 
of the Scientific Jury to judge on their own merits the overall scientific production and 
the study-lecturing work o f Tanya Paskaleva, DM and vote positively for her honoring 
with the academic position „ASSOCIATE PROFESSOR” in a scientific specialty 
“Healthcare Management”, in the field of higher education 7. Healthcare and Sport, 
professional direction 7.4 Public Health, for the needs of Department "Healthcares" 
Branch Haskovo, Trakia University. Stara Zagora
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