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Становище 

от доц. д-р Невяна Фесчиева д.м., 

 

за дисертационния труд  

на Тодорка Великова Боева 

на тема:  

„Фактори, оказващи влияние върху решението за аборт- 

роля и задачи на акушерката“ 

за придобиване на ОНС „доктор”  

по област на висше образование: 7.Здравеопазване и спорт 

професионално направление: 7.4.Обществено здраве  

и научна специалност „Управление на здравните грижи” 

 

 

Със Заповед № Р-109-68/24.02.2017 г. на Ректора на Медицински 

университет „Проф. д-р П Стоянов” – Варна съм определена за член на Научно 

жури и на основание Заповед Р 109-90/03.02.2017 и протокол от заседание на 

Научното жури №1/21.02.2017 г. да представя становище по процедура за 

придобиване на образователна и научна степен „доктор” на ас. Тодорка 

Великова Боева, докторант на самостоятелна подготовка към Медицински 

Университет „Проф. Д-р П. Стоянов“ – Варна, Факултет „Обществено 

Здравеопазване“, Катедра „Здравни грижи“, по област на висше образование: 7. 

Здравеопазване и спорт, професионално направление: 7.4.Обществено здраве, 

научна специалност „Управление на здравните грижи“ 

Кратки данни за кариерно развитие на докторантката. Тодорка Боева е 

завършила Медицински колеж – Варна през 1998 г, след което .работи в МБАЛ 

„Света Анна“ - Варна, интензивно отделение и Родилно отделение. През 2006 г се 

дипломира като бакалавър по здравни грижи, през 2007 г.-като магистър по 

Управление на здравните грижи. От 2007 г. е преподавател в Катедра здравни 

грижи, а от 2011 г. – асистент в същата катедра. 
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Оценка на дисертационния труд 

Дисертационният труд е написан върху 167 страници, структуриран е в пет 

глави: първа - Литературен обзор, втора - Методика и организация на 

изследването, трета – Собствени резултати и обсъждане, четвърта – 

Самостоятелни акушерски грижи по семейно планиране, пета - Изводи, 

препоръки, приноси, Библиография. Трудът е илюстриран с 51 фигури, 19 

таблици и 4 приложения. Библиографският списък съдържа 174 заглавия, от които 

38 са на кирилица, 118 - на латиница и 18 - интернет източници.  

Актуалността на темата на дисертационния труд се определя от високия 

брой аборти по желание, които въпреки нарастналото значение на 

противозачатъчните средства, в България все още имат роля в регулиране броя на 

децата в семействата. Наблюдаваните през последните десетилетия промени в 

сферата на репродукцията, на сексуалното поведение правят актуални 

проучванията на съвременните нагласи в репродуктивното поведение на жените, 

в това число и към аборта. Напълно обоснованото мнение на докторантката, че 

акушерките като здравни професионалисти у нас не са припознати като значим 

фактор, повлияващ репродуктивното здраве, я насочват към изследване 

възможностите тази ситуация да бъде променена. Въз основа на целенасочен 

литературен обзор са определени основните цел и задачи, които се вписват в 

актуалните демографски проблеми на страната. 

Оценка на методологията. 

Целта е ясно определена: да се проучат факторите, оказващи влияние 

върху вземането на решение за аборт, използване на контрацептивни 

средства, както и готовността и компетентността на акушерките да 

предоставят дейности, свързани със семейното планиране.  

За изпълнение на целта са поставени осем задачи, като първите три биха 

могли да бъдат обединени в една, тъй като се отнасят до проучване факторите, 

определящи решението за аборт, в т.ч.  роля на семейната среда, взаимоотношения 

с партньора и емоционални реакции, съпътстващи процеса на вземане на решение. 

Следващите задачи са: да се установят предпочитания на изследваните жени към 

контрацептивни средства (КС) и осъзнаване на нуждата от адекватно 
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консултиране; да се проучат компетенциите на акушерките за участие в 

контрацептивно консултиране, както и нагласите им за самостоятелно пре- и 

постабортно консултиране; да се проучи мнението и отношението на студентките 

към аборта по желание и нивото на подготовката им за работа в областта на 

семейното планиране. Представени са четири хипотези. Ясно са формулирани 

обект и обхват на проучването: бременни жени, предприели аборт по желание от 

пет града - 241; акушерки, работещи в АГ - кабинет и гинекологично отделение 

от същите градове - 127; студенти от последните два курса, специалност 

акушерка - 149. Приложени са адекватни на поставените задачи изследователски 

методи: документален, анкетен, различни статистически методи (алтернативен, 

вариационен, непареметричен, графичен). За всяка група изследвани лица е 

разработена специална анкетна карта, с която се събира информация по 

поставените изследователски проблеми. Изяснен е понятийният апарат. 

Методологията на дисертационния труд е разработена на добро ниво, осигурява 

комплексен подход и е гаранция за валидността на получените резултати. С 

разработената методология дисертантката показва уменията си да планира и 

провежда самостоятелна изследователска работа. 

Оценка на резултатите и приносите.. 

Резултатите са представени съгласно поставените задачи. Репродуктивните 

нагласи у изследваните подчертават склонността към еднодетен или двудетен 

модел у нас, което е известно и от националните статистически данни. 

Сравнението между репродуктивните нагласи на жени, предприели аборт и на 

студентки трябва да се интерпретира много внимателно, поради различията във 

възрастовата структура и семейното положение на двете групи. 

Абортът се възприема като средство за семейно планиране от около една 

трета както от жените с осъществен аборт - 34%, така и от акушерките - 33%. По 

отношение на контрацептивните средства е налице голяма разлика между 

пациентките, заявяващи доброто им познаване - 84% и тези, които ги използват 

(37% - „да“, 35% „понякога“ и 28% - никога не използват). Връзката  между степен 

на познания за КС и тяхното използване е статистически значима при голямо 

единодушие в трите групи изследвани. 
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Най-важен фактор за вземане на решение за прекъсване на бременността се 

оказва финансовото състояние - нестабилно до лошо, следван от предварителни 

репродуктивни нагласи за определен – едно или две - брой деца. Решението за 

аборт при над половината от жените - 52% е взето съвместно с партньорите. Голям 

е делът на жените, които твърдят, че са запознати (56% много добре и 35%  

непълно информирани) с рисковете, свързани с аборта. Добре запознатите с КС 

имат яснота по неблагоприятните последици на аборта (статистически значима 

връзка). Обсъждайки емоционалните преживявания на жените във връзка с 

аборта, докторантката стига до извода, че в този период е необходимо да им бъде 

оказвана морална подкрепа. Това, наред със запознаване с КС и други съществени 

проблеми, може да бъде част от пре- и постабортното консултиране, вече 

достатъчно признато от световната практика. Проучването на готовността на 

акушерки и студентки да провеждат постабортно консултиране (ПАК) показва 

сравнително добра подготовка на първите и доста голяма несигурност у 

студентките. Анализирани са учебния план и учебните програми на специалност 

„Акушерка“ с оглед предоставяне на знания в областта на семейното планиране. 

Налице е контраст между документите, регламентиращи дейността на акушерката 

у нас и липсата на ясна визия за профилактичната ѝ дейност в сферата на 

сексуалното и репродуктивно здраве. Докторантката установява, че няма 

организирана служба по семейно планиране, която да се ръководи от акушерка. 

Липсват методични указания за контрацептивно консултиране, които да 

гарантират качествени акушерски грижи в службата по семейно планиране. На 

база на потребности и установените дефицити са разработени: 

 Модел за професионалните взаимоотношения на акушерката в 

контекста на дейностите по семейно планиране, предназначен за 

акушерки, работещи в общността; 

 Адаптиран за български условия е модела ППРД (представяне, 

проучване, решение, действие), много подходящ за контрацептивно 

консултиране в акушерската практика; 
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 Тематична програма по сексуално и репродуктивно здраве за 

ученици от горните класове, насочена към получаване на знания и 

умения, които да повишат информираността по тези проблеми; 

 Тематична програма за факултативна учебна дисциплина 

„Превенция на аборта и контрацептивно консултиране, която да 

допълни базовото образование на студентите от специалност 

„Акушерка“. 

Посочените разработки имат практико-приложен характер и могат да 

допринесат за реално участие на представителите на акушерската професия в 

действия в областта на семейното планиране и специално на контрацептивното 

консултиране. Колкото до въвеждане на факултативната учебна дисциплина, 

смятам, че задължителните дисциплини трябва да дадат солидни базови познания, 

а предложената тематична програма може да бъде по-успешно приложена в 

курсове за непрекъснато обучение.  

Изводите от дисертационния труд логически следват от резултатите, 

представени са ясно. Въз основа на тях са изведени приноси с теоретичен и 

практико-приложен характер, с които изразявам съгласие с изключение на 

въвеждане на факултетна учебна дисциплина. Направени са рационални 

предложения до отговорните институции.  

Авторефератът отразява най-важните моменти от дисертацията. Във връзка 

с дисертационния труд са направени четири научни публикации. 

Дисертационният труд е лично дело на докторантката.  

Заключение 

Дисертационният труд „Фактори, оказващи влияние върху решението 

за аборт - роля и задачи на акушерката“ е посветен на актуална тема, 

методологически разработен адекватно на целта и задачите; съдържа приноси с 

теоретичен и практико-приложен характер. Дисертационният труд напълно 

отговаря на изискванията на Закона и на Правилника на МУ - Варна за развитие 

на академичния състав. Това са основанията за моето положително становище и 

апела ми към членовете на Научното жури също да гласуват положително на 
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асистент Тодорка Великова Боева да бъде присъдена образователната и научна 

степен „доктор” по научната специалност „Управление на здравните грижи” 

 

 

12.04.2017 г     Член на НЖ:  

доц. Н.Фесчиева, дм 


