
Y g ' _  ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС 
и РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ

to® Ж Л М а
гр . ПЛОВДИВ

Р Е Ц Е Н З И Я

от академик професор д-р Миладин Александров Апостолов, дмн, 
специалист по социална медицина и организация на здравеопазването 
(здравен мениджмънт)

за участието на д-р Пламен Савов Фотев управител на Медицинския колеж 
към МУ Пловдив

в конкурса за доцент по социална медицина и здравен мениджмънт

Кандидатът д-р Пламен Савов Фотев участва в конкурса за доцент 
по социална медицина и здравен мениджмънт с безупречно попълнена и 
подредена документация.

Прегледът на представените документи ни дава основание да 
констатираме, че Пламен Савов Фотев отговаря на предявените от закона 
изисквания за придобиване на научното звание „доцент“.

От автобиографията на кандидата става ясно, че професионалното 
му развитие е насочено към овладяване на възможно по-голям брой 
аспекти на съвременния здравен мениджмънт: финансиране и икономика, 
социалните проблеми на медицината и профилактиката на социално- 
значимите заболявания, мениджмънта на здравното обгрижване на 
населението, клиничния мениджмънт и качеството на болничната помощ у 
нас, моделите за управление на качеството на болничните грижи, 
груповата комуникация в медицинските колективи, профилактиката на 
карцинома на маточната шийка, профилактиката и лечението на захарния 
диабет и др.

От впечатляващата му автобиография ще насоча вниманието ви към 
такива особено важни факти обстоятелства, качества и специализации 
като:

-завършването на медицина и медицинските му специализации
са свързани предимно с поделенията и преди всичко с ФОЗа на един от 
най-солидните медицински университети в България -  Пловдивския;
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-ранна специализация по детски болести (1999 г.) и курс по 
здравен мениджмънт (2000 г.);

-търсенето и придобиването на квалификации, разширяващи 
параметрите на медицината: през 1995 г. записва „Право“ в УНСС -  
София.

-зачисляването му като докторант към ФОЗа на МУ-Пловдив и 
насочването му към такива соц. значими заболявания като 
артериалната хепертония и захарния диабет; през 2010 г. когато д-р П. 
Фотев защити блестящо своята разработка в СНС по социална хигиена, 
хигиена и професионални заболявания, бях член на този специализиран 
научен съвет -  още тогава бях впечатлен от виртуозния теоретичен анализ 
на същността и съдържанието на качеството на медицинската дейност и 
отличната методична подготовка на докторанта, от методите и 
инструментите на неговото изследване, от методологията и резултатите на 
неговото лонгитудиално проучване на качеството и ефективността на 
диспансеризацията на болните с хипертония и диабет; още тогава му 
дадохме препоръка да използва богатия материал и да напише монография 
-  такава се появи осем години по-късно и изигра своята положителна роля 
при решеването на някои от проблемите на боледуващато ни 
здравеопазване;

-придобиването на магистърска образователна степен по здравен 
мениджмънт във ФОЗ на МУ-Пловдив (2009 -  2011 г.)

-работата му като лекар-педиатър и управител в 
университетската болнична база;

-специално отбелязвам управлението на финансирането в 
областта на здревеопазването; предобива висока квалификация по 
макроикономика и специализация по „Здравна икономика“.

В настоящия конкурс кандидатът участва с една монография и 29 
публикации и с това удовлетворява изискванията на Закона.

От общо 30 труда (1 монография и 29 статии) челно място сред тях 
заема издадената в Пловдив през 2018 г. монография „Качество и 
ефективност на диспансеризацията на болните с артериална хипертония и 
захарен диабет“. Макар и единствена, тя е особено значима и първа по 
рода си книга, която беше посрещната твърде разумно и окуражаващо от
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научната критика в областта на социалната медицина и здравния 
мениджмънт.

Виждаме го като единствен или първи автор с несъмнено водеща 
роля при написването и публикуването на 8 книги, статии и студии. На 
второ място в колективните трудове д-р Фотев е посочен в 16 публикации 
по социална патология и здравен мениджмънт, на трето място той 
фигурира само в 5 от представените статии, на четвърто и следващите пето 
и т.н. места той фигурира само в една но в съавторство с известните 
български учени Д. Обрешкова, И. Кандиларов, П. Петров, Н. Енчев и др.

Преобладават трудове, написани от високоерудирания и 
специализирания в изследванията си д-р Фотев, който целенасочено и 
упорито изследва важни направления в социалната медицина и здравния 
мениджмънт, което му помага да се утвърди в наше време на здр. 
мениджър от висока класа и да спечели настоящия конкурс с високите 
оценки на членовете на авторитетното жури.

В тези свои лични и колективни публикации кандидатът прави 
следните по-съществени приноси:

1.Водещ е може би приносът му за изследване на качеството и 
ефективността на диспансеризацията при някои социално значими 
заболявания, което прави възраждането на диспансеризацията толкова 
необходима дори в условията на кризата в българското здравеопазване.

2.Привличането му като експерт по научно-приложна дейност на 
европейски стратегии и иновации (вж. документи с изх.219/2.7.2018 г.) 
можем и следва да свържем с неговия трети значителен принос: 
управление на качеството на медицинските дейности отразен в 
посочените от автора публикации (1.1; Ш.4,9,11 и 12).

3.Особено важен е приносът му при изследването на социално 
значимите социални заболявания, и по-специално проучването на 
ролята на ОПЛ при медицинското обгрижване на болни с диабет и 
метаболитен синдром, което довежда до промяна на основните нормативни 
документи на M3, свързани с диспансеризацията.

4. Голямо интерес предизвикват участията на д-р Пламен Фотев в 
колективните клинични изследваня, в които той се включва от своя 
тематичен ракурс и допринася изследователските колективи да стигнат
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до по-спешно лечение и по-добра ефективност обгрижването на 
болните с диабет и метаболитен синдром.

При повторно прочитане на публикациите на кандидата могат да се 
открият и други приноси, но посочените в настоящата рецензия 
значителни научни приноси са предостатъчни за подкрепа на моето, а 
надявам се и на останалите членове на журито, становище, че оценяваме и 
признаваме значителните научни приноси на кандидата за доцент по 
здравен мениджмънт с доказани и признати изследователски и 
анализизаторски качества, със значителни изследователски достойнства и 
възможности за изключително полезни и необходими на бъдещите лекари, 
фелшери и парамедици преподавателски и възпитателни въздействия на 
вече оформения и достоен за по-висок ранг, пост звание университетски 
преподавател д-р Пламен Фотев, от който можем да очакваме нови 
изследователски и медико-педагогически постижения и изяви.

Разбира се, че цитиранията допълнително ни убеждават в това, че 
рецензираният колега е успял да си създаде много добро професионално 
реноме. Д-р Пл. Фотев е представил справка за 8 цитирания в престижни 
издания и в българската медицинска периодика, но една по-пълна справка 
със сигурност ще увеличи тази бройка.

Кандидатът участва в конкурса с повече от 25 статии и така отговаря 
на изискваният от ЗНС звания минимум.

Внимание заслужават и приетите за отпечатване статии, не само 
заради здравномениджмърската им тематика както, но и заради това, че 
почти същите научни колективи, в които д-р Фотев е участвал в 
отпечатваните трудове материали, разширява и задълбочава своята 
управленска и здравномениджърска проблематика: ефективността на 
комуникациите в медицинските колективи (преодоляване на конфликтите 
в тях), епидемиология, клиника и лечение на уронифекциите при жените, 
управлението на качеството на болничната помощ и на болничните услуги 
(статиите са одобрени за печат в сп. Medical magazine с гл. редактор проф. 
д-р Петър Петров ), както и 6 статии на същата тематика, приети за 
отпечатване от Националния съюз на акушер-гинеколозите от 
доболничната помощ със седалище в Пловдив. След публикуването им те 
ще увеличат броя на представените за рецензиране статии, но това според 
мен ще стане след обявяването на един следващ конкурс за придобиване на
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по-висока научна степен (дмн) на следващото -по-високо университетско 
научно звание (професор).

У ниверситетското

нучно-педагогическо звание „доцент“ може и следва да бъде 
присъдено на д-р Пламен Савов Фотев, тъй като кандидатът вече е 
достигнал висока степен на включване в медико-образователния процес, 
разполага и с преподавателски стаж, натрупан в обучителните курсове по 
здравни грижи, организирани от националния съюз на акушер- 
гинеколозите от доболничната помощ (от 2011 до 2017 г. вкл. е 
реализкирал 7 курса за акушерки в повече от 200 учебни часа: лекции и 
семинарни занятия). Тук специално ще отбележа, че в преподаването си е 
ползвал главно класически, но и своите лични изследвания и получените 
от тях резултати. В тази насока активно е използвал своята монография, 
чиито качества бяха вече обсъдени в настоящата рецензия. Особено важно 
в обявения конкурс е да признаем това ценно теоретико-практическо 
съченение за учебно помагало от висока класа: отличаващо се с богата 
лексика, убедително излагане на научните данни и факти, както и със 
строго научния стил, допринасящ за изграждането на една висока 
общонаучна и медицинска култура на обучаваните парамедицински кадри.

Последните публикации, а и приетите за отпечатване статии са 
свързани пряко или косвено с приоритетите на европейското 
здравеопазване и преди всичко с осигуряването на високо качество на 
медицинското обгрижване на болните от болничната и доболничната 
медицинска помощ.

Цитиранията (общо 8 за сравнително кратък период от време) 
специалисти в техни статии и доклади във водещите им публикации или на 
национални конгреси и по обща медицина и конференции, както и в такива 
сериозни издания в българската медицинска периодика като „Обща 
медицина“ и другите издания на МУ-Пловдив. Голямо значение за автора 
има и цитирането му в уникалното учебно пособие „Въведение в Общата 
медицина“ известните университетски преподаватели професорите Георги 
Иванов и Д. Димитрова.

Особено значение за по-нататъшното развитие на колегата д-р Фотев 
имат и следните обстоятелства и факти:
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1. Придобиването на макроикономическата квалификация по 
здравна икономика;

2. Курса по здравен мениджмънт през 2000 г.
3. Придобитата допълнителна квалификация по право в УНСС -  

София през 1995 г.

Всичко това говори за една целенасочена солидна подготовка по 
здравен мениджмънт (добро ръководство на здравеопазването), от което 
българската медицина -  теоретична и практическа, имат голяма нужда в 
наши дни.

Всичко това категорично подкрепя моята мотивирана и висока 
оценка на представянето на д-р Пламен Фотев в конкурса за доцент по 
съвременен здравен мениджмънт.

И нека след този обстоен анализ на представените ми за рецензиране 
материали да направя единствено възможното обобщение:

В конкурса участва един отлично подготвен български специалист 
по социална медицина и здравен мениджмънт, който високо 
компетентното жури, убеден съм в това, ще избере единодушно за доцент 
въз основа на:

1 .Досегашните му научни публикации и научните му приноси:

2.Натрупания преподавателски опит, който след настоящия избор ще 
се разшири и задълбочи;

3.Личните добродетели и качества на кандидата, който е успял да 
формира в себе си подходяща за един университетски преподавател 
ценностната система;

4.Признанията, които той вече получава от цитиращата го 
специализирана научна общност.

5. Притежаването на редица умения и качества -  по компютърна 
грамотност и IT технологиите, без които съвременното университетско 
обучение е сериозно затруднено.

Като прибавим към всичко горепосочено придобитите артистични 
умения и компетенции стигам до мотивирането във висока степен мое
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рецензентско решение: да подкрепя с „ДА“ „доцент по здравен 
мениджмънт“!

01.10.2018
РЕЦЕНЗЕНТ:

Академик проф. дмн Миладин Апостолов
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