
СТАНОВИЩЕ 

на 

доц. д-р Петър Цанков Марков, 

Началник Отделение: 

Гинекологична, Тазова Хирургия и Акушерство 

АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК УМБАЛ “ТОКУДА”, СОФИЯ 

Вътрешен член на Научно жури 

Съгласно Заповед No 244/01.06.2021 

по конкурс за придобиване на академична длъжност “Доцент” 

В област на висшето образование 7. “Здравеопазване и спорт”, професионално 
направление 7.1 „Медицина” и научна специалност „Акушерство и гинекология”, за 
нуждите на Отделението по Акушерство и Гинекология на „Аджибадем Сити Клиник 
УМБАЛ Токуда” ЕАД, обн. в Държавен вестник бр. 27 от 02.04.2021г. 

Относно: НАУЧНАТА И УЧЕБНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ  

на д-р Сузана Фаузи Нашар, дм 

По процедурата: 

Д-р Сузана Фаузи Нашар е единствен кандидат.  

Спазени са регламентите на Закона за развитие на Академичния състав в Република 
България (ЗРАСРБ) и Правилника за приложението му в „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ 
Токуда” ЕАД, съответно - клаузите за придобиване на академична длъжност “Доцент”.  

Биографични данни и кариерен профил на кандидата 

Д-р Сузана Фаузи Нашар, дм е родена през 1970 г, завършва медицинското си образование 
през 1994г. в МУ-София, впоследствие придобива специалност по Акушерство и 
Гинекология през 1999г. към катедрата по АГ на МУ-София, а през 2005г. защитава 
дисертационен труд на тема: „Прогноза на индукция на раждането“ към МФ на МУ-София, 
с което придобива научно-образователната степен „доктор“. От  2014 г. е и магистър по 
специалността „Обществено здраве и здравен мениджмънт” към ФОЗ на МУ-София. В 
периода 1995-2018г. д-р Нашар работи в Родилно отделение към Родилна клиника на 
СБАЛАГ „Майчин Дом“ София, където заема последователно длъжностите: клиничен 
ординатор, асистент, старши асистент и главен асистент. От 2018г. досега, д-р Нашар работи 
в Отделение по Гинекологична, Тазова Хирургия и Акушерство към „Аджибадем 
СитиКлиник УМБАЛ Токуда“ София, на длъжност – началник направление „Акушерство. 
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В своето професионално и научно развитие, д-р Сузана Нашар успешно е преминала през 
различни СДО-курсове у нас и в чужбина, свързани с повишаване на нейната професионална 
квалификация.  

Оценка на учебно-преподавателската дейност 

Съгласно представена служебна бележка –от МФ към МУ-София, д-р Сузана Нашар е 
преподавала на студенти по Медицина, специализанти по Акушерство и Гинекология и 
специалисти по АГ, като е водила практически упражнения, лекции, основни курсове и 
тематични курсове в обхвата на нейната специалност. Била е отговорник за специализантите 
в СБАЛАГ „Майчин Дом“ София - за периода 2010-2013г. и ръководител на двама 
специализанти по АГ - за периода 2012-2018г. 

Оценка на науко-метричните показатели 

Основни области на научно-изследователската дейност на д-р Сузана Нашар са: „Високо-
рискова бременност“; „Оперативно Акушерство“, „Обезболяване на раждането“ и 
„Клиничен опит с рядко срещани диагнози“. 

В настоящия конкурс на рецензиране подлежат 29 броя научни трудове, от които в България 
са публикувани 26 бр, в чужбина – 3 бр. 27 публикации са в пълен текст, от които 1 е в 
чужбина и 1 е в учебно ръководство. Представените публикации в резюме са 2 и са 
чуждестранни.  

В базите данни: SCOPUS, Web of Knowledge ; Google Scholar са издирани общо 41 
цитирания, от които 17 цитирания са в български списания и 24 цитирания са в 
чуждестранни списания. Т.нар. индекс на Хирш (h-index)  = 3, т.е. средно 3 от научните й 
трудове са цитирани поне 3 пъти за период от една година.  

Научни приноси  

Подразделям научните приноси на д-р Сузана Нашар в две категории: Научни приноси с 
оригинален научен характер; Приноси с научно-приложна стойност, а именно: 

1. Приноси с оригинален научен характер 
Описани са състояния, които усложняват протичането на бременността и повишават риска 
от изхода на бременността, раждането и преждевременното раждане, вкл. и при 
коморбидни състояния (трудове No 7, 11, 19, 20, 22). 

2. Приноси с научно-приложен характер 
Представени са трудове, свързани с оценка на раждането при многоплодна бременност (No 
10), промените в теглото по време на бременността (No 21), риска от преждевременно 
раждане при преканцерози на маточната шийка (No 23, 24, 25), употребата на вакуум-
екстракция и апликация на форцепс при вагинално раждане (No 6, 13, 15), преглед на 
честотата, индикациите и техниката при Цезарово сечение с надлъжен разрез (No 8), 
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оценка на влиянието на епидуралното обезболяване на раждането (No 28, 29, 30), описание 
на някои рядко-срещани случаи от практиката (No 5, 9). 

Заключение 

Всички процедури по обявяването на конкурса и допускането на кандидата до участие в 
конкурса са спазени. 

От изложените факти е видно е, че научното творчество и учебната ангажираност на д-р 
Сузана Нашар отговарят както в количествено, така и в качествено отношение на 
съвременните критерии за академично звание “Доцент” по всички параметри, заложени в 
ЗРАСРБ и Правилника за приложението му в „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда” 
ЕАД, София. 

Описаните приноси с оригинален и приложен характер показват висока квалификация, 
практически опит и задълбочени теоретични познания в много области от специалността по 
Акушерство и Гинекология. 

Поставям положителна оценка в настоящия конкурс на кандидата д-р Сузана Нашар и 
препоръчвам на почитаемите членове на Научното жури да оценят по достойнство и като 
отговаряща на националните ни критерии за количество и качество, цялостна научна 
продукция и учебно-преподавателска дейност на д-р Сузана Фаузи Нашар, дм и да 
гласуват положително за удостояването й с академичната длъжност „Доцент” - за нуждите 
на Отделението по Акушерство и Гинекология на „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ 
Токуда” София - област на висше образование 7. “Здравеопазване и спорт”, професионално 
направление 7.1.”Медицина” и научна специалност ”Акушерство и гинекология”,  

 

16.08.2021 г.                                  Изготвил становището:......................... 

          /доц. Петър Марков/ 


