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Длъжност: Доцент по медицина,шифър 03.01.53 „Социална медицина и 
организация на здравеопазването и фармацията“ в Катедра „Сестрински 
грижи” 
Висше образование  
Доктор по медицина -  образователна и научна степен „доктор“ по 
научната специалност 03.01.53 „Социална медицина и организация на 
здравеопазването и фармацията“ въз основа на защитена дисертация на 
тема: „Сексуална култура,сексуално поведение  и  семейно планиране при 
студентките от Медицински колеж –  Пловдив ” 
 
Магистър " Обществено здраве и здравен мениджмънт  " ,  Факултет по 
Обществено здраве , МУ - София . 
 
Специализации:  
квалификационен курс по Здравен мениджмънт, Медицински университет 
–Пловдив. 
обучение във два модула по програма Фар - „Управление на промяната: 
при предоставяне на здравни услуги в мултикултурна среда”. 
Образователна и медицинска  интеграция на уязвими медицински групи 
със специален фокус върху ромите- програма ФАР (2003г) – обучител 
 
Професионален педагогически опит:  
Медицински университет – Пловдив-Медицински колеж – преподавател, 
ст. преподавател; доцент Медицински факултет, Катедра „Сестрински и 
акушерски грижи”; Факултет по Обществено здраве, Катедра „Сестрински 
грижи”, доцент , ръководител Катедра 
 
 
Курсове за обучение на студенти: Професионален бакалавър –
Рехабилитатор: „Грижи за болния” 



Бакалавър „Медицинска сестра”  - Философия и въведение в сестринските 
грижи.Теоретични и практически  основи на общите и специални 
сестрински грижи“ 
Магистри  - първи курс Рехабилитация, уелнес, СПА и балнеолечение 
 
Научни интереси: Здравни грижи, физическо развитие, семейно 
планиране, демографски проблеми, електронно обучение    
 
Основни насоки в научно-изследователската дейност: 

 Сексуална култура и сексуално поведение на младите хора; 
 Динамични, акцелеративни промени във физическото развитие на 

новородените деца; 
 Професионално формиране на специалистите по Здравни грижи; 
 Здравно възпитание и образование; 
 Продължаващо обучение и образование на здравните специалисти; 
 Обучение на пациентите и техните близки; 
 Здравна култура и превенция на заболяванията; 
 Електронно обучение на медицински сестри 

 
Участия в научни проекти 
 

1. Проект„Образователна и медицинска интеграция на уязвимите 
малцинствени групи със специален фокус върху ромите – 
Компонент 3: Здравеопазване” EuropeAid/122904/D/SER/BG 

2. Проект „Студентски практики” – BG051РО001-3.3.07-0002, 
финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси 2007 - 2013” и съфинансиран от Европейския социален 
фонд – функционален експерт 

3. „Менторска подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи 
здравни специалности“ с финансовата подкрепа на Фонд Активни 
граждани България (Active Citizens Fund Bulgaria) по Финансовия 
механизъм (ФМ) на Европейското икономическо пространство 
2014-2021 г. и фондация „Америка за България“. 

 
Членство в научни и професионални организации: 

 Асоциация за лечение на трудно зарастващи    рани 
 Европейската федерация на FINE 
 Асоциацията по палиативни грижи 
 Съюз на учените в България, клон Пловдив. 
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