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1. Общо представяне на процедурата и докторанта

Представеният комплект материали на хартиен /електронен носител е в съответствие с

чл.70 (1) от 1.Раздел. Придобиване на образователна и науча степен „ДОКТОР“ и научна

степен „ДОКТОР НА НАУКИТЕ“ в МУ-Пловдив; Правилник на МУ-Пловдив от 28.01.2021

г. и включва следните документи:

- Заявление до Ректора на МУ-Пловдив за разкриване на процедурата за защита на

дисертационен труд

- автобиография в европейски формат с подпис на докторанта

- нотариално заверено копие от диплома за висше образование

- заповеди за записване в докторантура, прекъсване на обучението (поради

майчинство) и за продължаване на обучението; за отчисляване с право на защита

- заповед за провеждане на изпит от индивидуалния план и съответен протокол за

издържан изпит или докторантски минимум по специалността
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- протокол от катедрен съвет за предварително обсъждане на досертацонния труд и

взетите решения за разкриване на процедура и за състав на научно жури

- дисертационен труд

- -автореферат

- списък на научните публикации по темата на дисертацията

- копия на научните публикации

- списък на участията в научни форуми

- списък на забелязани цитирания

- декларация за оригиналност и достоверност на приложените документи

- други документи, свързани с хода на процедурата

Докторантът е приложил 3 (три) публикации.

Прегледът на документите показва, че процедурата по отчисляване и процедурата по

обявяване на защита са спазени. Документите са подготвени съгласно изискванията на

Закона за развитие на академичния състав в Република България, Правилника за неговото

приложение, както и Правилника за условията и реда за придобиване на научна степен в

Медицински Университет -- Пловдив.

2. Кратки биографични данни за докторанта

Ст. преп. Катя Стефанова Кичукова придобива УПК при ИПЗКССО гр. Пловдив,

специалност „Медицински лаборант“ през 1989 г. През 1993 г. завършва ПМИ гр. Сливен

специалност „Медицински лаборант“. През 2007 г. придобива бакалавърска степен по

„Управление на здравните грижи”в Тракийски университет - гр. Ст. Загора, а през 2012 г. се

дипломира като „Магистър” по „Управление на здравните грижи” към ФОЗ на МУ- Пловдив

с отличен успех. От 1989 до 2009г., ст. преп. Кичукова работи като медицински лаборант в

две клинични лаборатории - до 2001 г. в Клинична лаборатория на Общинска болница гр.

Котел, след което от 2001 до 2009 г. Централна Клинична лаборатория към МБАЛ АД

“Проф. Д-р Стоян Киркович” - гр. Стара Загора. През септември 2009г., след конкурс, е

назначена за преподавател в Медицински колеж при Тракийски университет -- Стара Загора,

специалност „Медицински лаборант”, а от август 2016 г. изпълнява длъжността ст.

преподавател в Медицински колеж при Тракийски университет -- Стара Загора, специалност

„Медицински лаборант”.
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3. Актуалност на тематиката и целесъобразност на поставените цели и задачи

Продължаващото обучение (ПО) на медицинските специалисти е основно приоритетно

направление в съвременните условия на постоянно развиващи се технологии и въвеждането

на все по-нови диагностични техники. Това налага продължаващото обучение да се превърне

в непрекъснат процес за повишаване на професионалните компетенции и квалификация.

Развитието в лабораторната диагностика през последните години е впечатляващо. Бързо

навлизат и се налагат в практиката нови диагностични методи и апаратура, въвеждат се нови

лабораторни показатели. Тези факти още по-убедително налагат обучението сред

медицинските лаборанти да бъде непрекъснат процес на придобиване на нови знания и

умения, за попълване на информационния дефицит сред работещите в различните

медицински лаборатории. Доказано е, че повишаването на квалификацията, знанията и

уменията водят до повишаване качеството на здравната услуга, предотвратяват допускането

на грешки и ограничават разходването на ресурси. Постоянно променящата се околна среда

и редица непредвидими ситуации, каквато се оказа световната пандемия от СОУТ-19

постави на изпитание способността на хората да се справят в предизвикателни и сложни

ситуации, в които съществува риск за здравето и живота. Медицинските специалисти бяха

изправени пред най-голямото предизвикателство, да придобият за кратко време

компетентности, относно диагностиката и лечението на постоянно мутиращия вирус. Трябва

да се има предвид и факта, че областите на професионална реализация на медицинските

лаборанти са многообхватни. Те могат да работят в различни типове лаборатории - клинична

хематологична, микробиологична, серологична, генетична, паразитологична и др., което от

своя страна изисква специфични знания, умения и компетенции придобивани чрез

продължаващо обучение. Все повече се разширяват потребностите, но и възможностите за

продължаващо обучение на медицинските специалисти, което налага задълбочен анализ и

повече проучвания в тази насока.

Темата на дисертационния труд е актуална и представлява обществено значим проблем,

и ес подчертана съвременна актуалност и научна значимост.

Основната цел на дисертационното изследване е - Да се проучат субективните

детерминанти на необходимостта от продължаващото обучение като средство за повишаване

на професионалната компетентност на практикуващите медицински лаборанти, студентите

от специалност „Медицински лаборант” и работодателите (лабораторни лекари). Целта е

ясно и точно формулирана, като за постигането й са поставени седем основни задачи.

Задачите отговарят и са в напълно съответствие с поставената цел.
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4. Познаване на проблема

Представеният обширен литературен обзор и богатата библиография към

дисертационния труд на ст. преп. Катя Кичукова, дават ясна представа за задълбочените

познания по проблемите на продължаващото обучение като цяло и в частност на

медицинските лаборанти. Литературният обзор е изграден на базата на 221 източника, от

които 122 на кирилица и 109 на латиница. Обзорът е разработен в 9 раздела и разглежда

значителна част от професионалната компетентност и продължаващото обучение на

медицинските специалисти - историческа справка, основни понятия, нормативната уредба,

необходимостта от продължаващо обучение, мотивацията и факторите които влияят върху

ПО, както в страната, така и в чужбина. Проблема е разгледан задълбочено и притежава

добра познавателна стойност. В литературната справка, ст.преп. Катя Кичукова, е очертала

основните проблеми, възможности и перспективи за продължаващото обучение, като

средство за повишаване на професионалната компетентност на медицинските кадри и в

частност на медицинските лаборанти.

5. Методика на изследването

Използваната методика на проучването отговаря на изискванията на съвременната

наука и позволява решаването на поставените цел и задачи. Проведено е емпирично

изследване, като обект на проучването е продължаващото обучение като средство за

повишаване на професионалната компетентност за специалисти по здравни грижи в

България. Предмет на изследване са субективните детерминанти на необходимостта от

продължаващото обучение на студентите, медицинските лаборанти и лабораторните лекари

и от разкриване на профилирани специализации за медицински лаборанти. Обхванати са три

целеви групи:

е Първа целева група - студенти от първи и втори курс, специалност „Медицински

лаборант”, обучавани в Медицински колеж, Тракийски университет - Стара Загора -
общо 42 студенти.

е Втората целева група - обхваща 111 медицински лаборанти от лаборатории в

градовете Стара Загора, Казанлък, Сливен, Ямбол, Раднево.

е Третата целева група - обхваща 37 лабораторни лекари с различни клинични

специалности, част от които и собственици на лаборатории.

В методиката на дисертационният труд точно са определени обект, единици и

признаци на наблюдение. За получаване на данни за емпиричен анализ е използван

социологическия метод - пряка групова анкета. Използвани са специално разработени
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анкетни карти за всяка от групите изследвани лица. Анкетните карти представляват система

от въпросници и стандартизирани психологически тестове, адаптирани за популацията в

България, както и разработени въпросници за конкретното проучване. Методическият

инструментариум е организиран условно в 3 модула -- социално-психологически; личностно-

психологически и професионално-образователен. Модулите позволяват сравнимост на

информацията за различните целеви групи, където са формулирани релевантни въпроси.
Въпросниците са разработени специално за проучването и целят изследване на основните

променливи и дескрипторите в изследването. Достоверността на резултатите е гарантирана
от използването на голям брой от съвременни статистически анализи. Прави впечатление

използването на Коефициент на СтопБасА а за измерване надеждността на скалите.

Избраната методика на изследване позволява постигане на поставената цел и

получаване на адекватен отговор на задачите, решавани в дисертационния труд.

6. Характеристика и оценка на дисертационния труд

Научният труд на ст. преп. Катя Кичукова е оформен според изискванията и е изложен

в 192 страници. Съдържа - увод, литературен обзор, материали и методи - концепции на

емпиричното изследване, резултати и обсъждане, изводи, препоръки и приноси. Онагледен е

с 38 фигури, 55 таблици и 3 приложения.. Библиографската справка включва 221 заглавия, от

които 122 на кирилица и 109 на латиница.

В първа глава е направено въведение и обширен концептуален литературен обзор

(съдържащ 47 страници) и обхващащ 9 раздела, разглеждащи проблема обширно и
задълбочено. Представени са исторически данни за лабораторната дейност, идеите за
обучение през целия живот, влиянието на промените в съвременния свят върху обучението и

реализацията на медицинските лаборанти. Обстойно са анализирани основни понятия,
относно продължаващото обучение,  перманентното образование, професионални

компетентности и особеностите и възможностите на университетското обучение, както в

страната, така и в чужбина Детайлно е разгледана европейската и националната
квалификационни рамки, нормативната уредба, управлението на качеството на работата на

медицинските лаборанти, обучението на персонала и организационните възможности за

продължаващо обучение.

Във втора глава, дисертантката подробно описва концепцията на емпиричното
изследване.. Детайлно са представени - постановка на изследването; цел, задачи и хипотеза;
контингент на изследването; единици и признаци на наблюдение, изследователски
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инструментариум; методите и методическите инструменти, както и „математико-

статистическа обработка на данните.

в трета глава е представен обстоен анализ на получените резултати. Дисертационният

труд е добре структуриран, като прави впечатление, че на всеки един етап след представяне
и анализ на получените резултати се прави обстойно заключение и се извеждат изводи.

Задълбоченият анализ на събраната първична информация и анкетният метод,

позволяват на ст. преп. Катя Кичуков да анализира основните променливи и отношението на
лаборанти, студенти и лабораторни лекари към ПО. Интерес представлява факта, че и трите

групи респонденти изразяват потребност от допълнителни знания в работата си, като с най-

голям интерес към ПО са студентите. Обстойно са анализирани мотивите за обучение и

практикуване на професията, като сред предпочитаните форми на ПО се очертават

специализацията и придобиване на по-висока ОКС. Смятам за изключително полезно

анализирането на свързаност и отчуждение от професията при медицинските лаборанти,

което разкрива психологическите нагласи и личните мотиви на работещите в тази област и

позволява едно по-детайлно разглеждане на проблема.

Направените детайлни изводи при отделните раздели на дисертационния труд имат

както научна, така и практическа значимост. Изведени са дванадесет генерални извода, които

произтичат пряко от получените собствени резултати и са в пряка връзка със структурата на

дисертационното изследване.

7. Приноси и значимост на разработката за науката и практиката

Дисертационният труд притежава научно-теоретични приноси, методически приноси и

приноси с приложен характер. С особена важност е разработената авторска изследователска

методика за проучване на субективната необходимост от продължаващо обучение на

студенти, медицински лаборанти и лабораторни лекари, и в частност от разкриването на

профилирани специализации за медицински лаборанти. Оригинално е изследването на
мотивацията за избор и упражняване на професията, и на мотивацията за постижения, като

основни фактори за продължаващо професионално развитие. Резултатите от изследването

могат да се ползват за промени в Националната нормативна рамка за учене през целия живот

за специалистите по здравни грижи.

На базата на изведените резултати от дисертационното изследване, ст. преп. Катя

Кичукова, отправя актуални и аргументирани препоръки към различни институции:
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1. Към Министерство на здравеопазването:
» Да се създадат повече възможности и по-гъвкави форми за продължаващо

образование в Националната квалификационна рамка за учене през целия

живот за професионалистите по здравни грижи, вкл. и медицински лаборанти.

По-голямата гъвкавост в образователната система би дала възможност за

удовлетворяване на индивидуалните потребности на професионалистите, което

като резултат би довело до повишаване на качеството на предоставяните

здравни услуги за населението.

» Целесъобразно е тези процеси да се обвържат с перспективи за кариерно

развитие и адекватно заплащане.

» Необходимо е да се работи активно от страна на Консултативния съвет на
медицинските лаборанти към БАПЗГ за допълване на Наредба Ме 1 за

специалностите в РБългария и включване на медицинските лаборанти в нея.
2. Към Медицинските университети:

>» Наложително е създаването на законови възможности за разкриване на

профилирани специализации и/или магистърски програми за медицински

лаборанти към Висшите училища.
> За повишаване на професионалните компетенции чрез продължаващо обучение

и образование, по-широко да се използват възможностите на електронното и

дистанционно обучение.

» Необходимо е, още по време на обучението в колеж, да се работи по посока

повишаване на мотивацията за учене и придобиване на компетенции за учене

през целия живот. Студентите от специалността „Медицински лаборант“ в

Медицински колеж, да се информират и да се стимулират за продължаващо

професионално развитие още от периода на университетското им обучение.

3. Към Лечебните заведения:
>» Да бъде стимулирано следдипломното обучение и професионална

квалификация на медицинските лаборанти.

8. Преценка на публикациите по дисертационния труд

Във връзка с дисертационният труд ст. преп. Катя Кичукова представя 3 научни
публикации, като на 2 от тях е първи автор, а едната е самостоятелна.

Дисертантката е взела участие в три международни научни форума с доклади

отразяващи резултатите от направеното изследване.
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9. Лично участие на докторанта(ката)

1 предложения дисертационен труд дисертантът има цялостно лично участие и всички

дадени заключения, приноси и получени резултати са негова лична заслуга.

10. Автореферат

Авторефератът в разработен съобразно изискванията и отразява резултатите направени
в дисертационния труд.

11. Критични забележки и препоръки

Нямам критични забележки към структурата на дисертационния труд, както и към

предоставените материали. Препоръчвам ст. преп. Катя Кичукова да продължи своите
бъдещи изследвания по този така актуален проблем.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представеният дисертационен труд притежава научни, научно-приложни и приложни

резултати, които дават оригинален принос в науката и практиката, и отговарят на всички

изисквания от Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ),

Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника на МУ- Пловдив.

Дисертационният труд показва, че ст. преп. Катя Кичукова притежава задълбочени

теоретични знания и професионални умения по научна специалност „Управление на

здравните грижи”, като демонстрира качества и умения за самостоятелно провеждане на

научно изследване.

Поради гореизложеното, убедено давам своята положителна оценка за проведеното
изследване, представено от рецензираните по-горе дисертационен труд, автореферат,
постигнати резултати и приноси, и предлагам на почитаемото научно жури да присъди

образователната и научна степен „доктор” на ст. преп. Катя Кичукова в докторска

програма „Управление на здравните грижи”, област на висшето образование 7.

Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве.

10.06.2022 г. Рецензент: 4
Доц. Милена Сандева, дм
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