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Представител на МУ- Пловдив в Европейски 
Сестрински Модул 
Отговорник по Международна дейност в катедра         
„ Сестрински грижи“ 
Наградена с приза „ Сестра на годината – 2006“ , II-ро 
място 
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Адрес: МУ – Пловдив, ФОЗ, бул. „ВасилАприлов” 15 А 

Дата и място на раждане: 02.12.1976г.,гр. Пловдив 
Длъжност: асистент 
Висшео бразование: 

• Магистър по „ Обществено здраве и здравен мениджмънт“, 
Медицински Университет- София 

• Бакалавър по специалност „ Здравни грижи“ и професионална 
квалификация „ Ръководител на здравни грижи и преподавател в 
медицински колеж“, Висш Медицински Институт Пловдив 

• Образователно- квалификационна степен СПЕЦИАЛИСТ по 
специалност „ Медицинска сестра“ , Медицински Университет 
Пловдив 

Специализации:Курс на обучение по класически и лечебен масаж 
Езикови компетенции: Гимназия с преподаване на чужди езици „ Иван 
Вазов“, гр. Пловдив 
Езиков профил: английски език; руски език- разширено  
Научни интереси: Съвременно обучение на медицински сестри; Борба с 
нозокомиални инфекции ; Развитие на хирургията 
Основни насоки в научно-изследователската дейност: Продължаващо 
образование на медицински специалисти 
Професионално развитие: 

• 1997 г.- Първа градска болница, Медицинска сестра, Хирургично 
отделение 

• 1999 г.- МБАЛ ПЛОВДИВ ЕООД, Медицинска сестра, Хирургично 
отделение 

• 2007 г.- УМБАЛ „ Св. Георги“ ЕАД – Пловдив, Медицинска сестра, 
клиника Гастроентерология 

• 2010 г.- Асистент към МУ- Пловдив, Медицински факултет, Катедра            
„ Сестрински и акушерски грижи“  
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• 2014 г.- Асистен към МУ- Пловдив, Факултет обществено здраве, 
Катедра „ Сестрински грижи“ 

Членство в научни и професионални организации: 
      - Европейска федерация по сестринско обучение ( FINE Europe)  
      -Европейски сестрински модул ( ENM) 
      -Асоциация на професорите от славянските страни /АПСС/ 
Учебна дейност: Провеждане на обучение на чуждестранни студенти по 
програма „Еразъм +“ към Катедра сестрински грижи 
Участия в проекти: 

• Проект BG051PO001-3.3.07-0002 “Студентски практики“ – 
академичен наставник 

• Проект „ Учене през целия живот“ ( LLP) – Леонардо да Винчи,  
„ Виртуална болница“ 

Преподавателска мобилност по програма Еразъм:Изнесени лекции в 
University of Debrecen, Унгария; Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, 
Португалия; Haute Ecole Galilee – InstitutSuperieur de SoinsInfirmiers Galilee, 
Белгия; Comenius University In Bratislava, Словакия 
Европейски сестрински модул: 

• Участие в 22 управленска конференция, гр. Лайден, Холандия 
• Участие в 23 управленска конференция, гр. Питещ, Румъния 

Други интереси:  
   -Спортна медицина 
   -Инструктор по Каланетика и Аеробика 
   -Професионален грим  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


