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Валентина Владимирова Лалова 

Асистент 
 

Катедра „Сестрински грижи” 
 

Факултет по Обществено здраве, МУ – Пловдив 
 

Телефон за връзка: 0885 746696; 0893 527971;  
 

e-mail: suzy_lalova@yahoo.com 
 

Адрес: МУ – Пловдив, ФОЗ, бул. „Васил Априлов” 15 А 
 
Дата и място на раждане: 21.11.1986г., гр. Xасково 
 
Длъжност: Асистент, Катедра „Сестрински грижи”, Факултет по 
Обществено здраве, МУ – Пловдив 
 
Висше образование: Магистър по Управление на здравни грижи към 
Медицински университет, гр. Пловдив; Бакалавър специалност 
„Медицинска сестра” 
 
Професионален опит: 2010- 2012 Медицинска сестра в Клиника по 
анестезия и интензивно лечение – КАИЛ, Университетска Многопрофилна 
Болница за Активно Лечение "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД; до момента 
асистент към МУ – Пловдив, ФОЗ, катедра „Сестрински грижи”; 
 

mailto:suzy_lalova@yahoo.com


 2 

Научни интереси: сестрински грижи в областта на анестезиологията и 
реанимацията; сестрински грижи при болни със хирургични заболявания; 
сестрински грижи в спешната медицинска помощ; социална медицина; 
обществено здраве; педагогика; педиатрия; 
 
Основни насоки в научноизследователската дейност:  
 

• Професионално общуване  в медицинската практика; 
• Комуникативна компетентност в здравеопазната практика; 
• Обучение на персонала в здравната организация; 
• Обучение на пациента и неговите близки; 
• Същност на сестринските манипулации в интензивните сектори и 

тяхното усъвършенстване и по-висока ефективност; 
• Детерминанти на работната среда за професионално формиране на 

медицинските специалисти; 
 
Членство в научни и професионални организации:  
 

• Европейска федерация на обучаващите медицински сестри  /FINE/ 
• Членство в ASPHER - международна организация 
• Обучение на студенти по програма „Сократ-Еразъм” 
• Участие в обучение на студенти по „ЕNМ”- Европейски Сестрински 

Модул 
• Участие в посещенията (преподавателска мобилност) по „ЕNМ”- 

Европейски Сестрински Модул 
 
Избрани публикации: 
 
1. В. Лалова, О. Костов- Анализ на здравния статус и здравни проблеми. Рискови 
фактори и   здравни приоритети. 
Сборник резюмета - ХІІ-та Юбилейна национална научна сесия за студенти и 
преподаватели- “65 години Медицински колеж - Плевен” 2014г. 
 
2. О. Костов, В. Лалова, А. Хавалъова- „Специфика и промени на ендокринната 
система в напреднала и старческа възраст. Сестринска роля в лечението.” 
Сборник резюмета - ХІІ-та Юбилейна национална научна сесия за студенти и 
преподаватели- “65 години Медицински колеж - Плевен” 2014г. 
 
3. В. ЛАЛОВА; В. АЛВАДЖИЕВА; М. КИСИМОВА- Оценка за заболеваемостта от  
HIV, V H В , V H С. Специфични изисквания за предпазване на персонала и 
населението. 
Сборник резюмета „Съвременни тенденции в развитието на здравните грижи” МУ- 
Плевен 2014г. ISBN 978-954-756-152-6 
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4. В. Лалова; В. Алваджиева; M. Kисимова- Хиперхолестеролемията като рисков 
фактор за сърдечно- съдови заболявания; High level of serum cholesterol as one of the risk 
factors for cardio-vascular diseases; Сп. "Trakia Journal of Sciences", ISSN 1312- 1723  
 
5. В. Лалова; М. Кисимова; В. Алваджиева- Разтройство с дефицит на вниманието и 
хиперактивност в детска възраст; Attention Deficit Hyperactivity Disorder in Childhood 
/ADHD/. 
Сборник резюмета „Съвременни аспекти в развитието на здравните грижи” МУ- 
Плевен 2015г.  
 
6. В. Лалова; М. Кисимова; В. Алваджиева- Права на пациента в здравеопазването; 
Rights of the patients in health care system. 
Сборник резюмета „Съвременни аспекти в развитието на здравните грижи” МУ- 
Плевен 2015г. 
 
7. В. Лалова- Препоръки за поведение на медицинската сестра при оценка на 
новопоявила се температура на пациент в интензивно отделение;  
Recommendations for critical care nurses about emerging body temperature of the patient in 
ICUs. 
Юбилейна научна конференция „Общественоздравна политика и практика” посветена 
на десетата годишнина на Факултет ”Обществено здраве” при МУ – Плевен 1 – 3 
октомври 2015 г.  
 
8. В. Лалова- Препоръки за поведение на медицинската сестра при дезинфекция и 
стерилизация на консумативи, които са били контаминирани с биологични течности от 
болния в интензивно отделение; 
Recommendations for critical care nurses about disinfection and sterilization of the 
anesthesiology equipment, which have been contaminated with the biological fluids from the 
patients in ICUs. 
Юбилейна научна конференция „Общественоздравна политика и практика” посветена 
на десетата годишнина на Факултет ”Обществено здраве” при МУ – Плевен 1 – 3 
октомври 2015 г.  
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