
Р Е Ц Е Н З И Я 

 

от доц. д-р Невяна Фесчиева д.м., 

 

за дисертационния труд  

на Виолета Иванова Станева 

на тема: 

„СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ ПРИ 

ПАЦИЕНТИ С МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА: КОМПЛЕКСЕН ПОДХОД 

И МЕДИКО-СОЦИАЛНИ АСПЕКТИ“ 

 

  

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-109-164/16.05.2017г. на Ректора на Медицински 

университет „Проф. д-р П Стоянов” – Варна, на основание на Заповед на Ректора 

№ Р-109-149/05.05.2017 г. и на Протокол от заседание на Научното жури 

№1/11.05. 2017 г. съм определена за член на Научно жури и да представя рецензия 

по процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор” на 

ас.Виолета Иванова Станева, 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.Общестено здраве, научна специалност „Управление на здравните грижи“. 

Научни ръководители: проф.Соня Тончева, дм и доц. Иван Димитров, дм. 

Кратки данни за кариерно развитие на докторантката. Виолета Иванова 

Станева е родена на 27.12.1970 г. През 1991 г. завършва ПМИ „Д-р Ненчо 

Николаев“ специалност акушерка. Завършва магистърска степен по здравен 
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мениджмънт в МУ-Варна (1995-2001 г.). Също там, през 2010 г., придобива втора 

магистърска степен по управление на здравните грижи (УЗГ). Професионалният 

си стаж започва през 1991 г. като медицинска сестра в Окръжна клинична 

болница, Неврологично отделение. От 1993 г. е неотменно в МБАЛ „Света 

Марина“: 10 години като редова сестра в Първа неврологична клиника, от 2003 до 

2013 г. – старша медицинска сестра на същата клиника, а от юли 2013 до май 2017 

г. – главна медицинска сестра на  болницата. От м.февруари 2017 г. и до 

настоящия момент е асистент в Катедра Здравни грижи на ФОЗ при МУ-Варна. 

По пътя  на непрекъснато обучение В.Станева  придобива допълнителна 

квалификация „Медицинска сестра специалист - сътрудник по програми в помощ 

на пациентите с множествена склероза на национално и международно ниво“ 

(МСсестра) - 2000 г; получава The International MS Clinic Certificate 2012 г; 

сертификат „Квалифицирана медицинска сестра за работа с пациенти с 

Множествена склероза“ от  Българско дружество по неврология - 2015 г. 

Реализирала е специализации: през 2004 г. в- Болница Инзелшпитал – Берн, 

Швейцария по съвместен проект с МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - Варна; през 2015 

г. в Болница „Шеба“, Тел Авив, Израел, МС център. Виолета Станева има диплома 

от участие в конкурса “Отношението лекар - пациент” организиран от МУ - Варна 

и Stiftung ”Psychomatik und Sozialmedizin”, Askona, Schweiz; - 2000 г.; сертификати 

за участие oт 2001 до 2004 г. в ежегодни международни срещи на сестрите, 

занимаващи се с болни от множествена склероза.( Прага, Будапеща, Виена, 

Берлин); сертификат за участие в I-ва международна BANO среща, гр. Варна; 

грамота за участие във II-ри Национален конгрес по здравни грижи, гр. Плевен - 

2003г. Участва в Проект за качество на здравните грижи с Швейцарска 

университетска болница – Инзел Шпитал, Берн .Участва в международна среща 

на пациентските огранизации PATIENT ADVOCACY Leadwrs Summit във 

Филаделфия. В.Станева е участник в международни срещи на МС сестри, които 

имат обучителен характер Солун - 2004, гр. Берлин - 2005,  Копенхаген - 2008 г., 

Виена - 2009 г., Барселона - 2011, Амстердам - 2013. Отличена е с две първи 

награди за участието си в 14-ти и 15-ти Национални конгреси по неврология с 

международно участие - секция „Сестри“. Владее английски и руски езици. 
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Обобщение: Виолета Станева има 26 години професионален стаж като 

медицинска сестра, от които 22 г. в неврологични клиники и 4 год. като главна 

медицинска сестра. Над сестринското образование е надградила две магистърски 

степени-по здравен мениджмънт и по управление на здравните грижи. Има 

многобройни специализации у нас и в чужбина, сред които централна е 

придобитата квалификация и проведено непрекъснато обучение като сестра МС. 

Тази квалификация и дългогодишния ѝ опит, безспорно са в основата на избора 

на тема за дисертационния труд. 

Оценка на дисертационния труд 

 

Описателна характеристика. Дисертационният труд съдържа общо 216 

страници, онагледен е с 128 фигури, 28 таблици и 13 приложения. Литературата 

включва 208 заглавия, от които 18 на кирилица и 190 на латиница. 

Структурата на дисертационния труд е разработена по класически тип, с 

добър баланс между отделните части: Въведение, пет глави и Литература. Първа 

глава, Литературен обзор, съдържа 49 стр., втора глава, Организация и методика  

на научното изследване - 8 стр., трета глава, Собствено проучване-резултати и 

обсъждане - 98 стр., четвърта глава, Практически мерки за включване на 

медицинската сестра в комплексния подход при оказване на грижи в 

извънболничната помощ на болни с МС - 6 стр., пета глава, Изводи, предложения 

и препоръки – 5 стр. 

Книгописът съдържа 237 заглавия, от които 34 на кирилица и 203 на 

латиница.   

Актуалност. Множествената склероза (МС) е прогресиращо заболяване на 

нервната система, появява се в млада възраст, често протича в пристъпно-

ремитентна форма, води до инвалидност, изисква постоянно наблюдение и 

лечение. С  тези свои характеристики МС с основание се причислява към групата 

„заболявания за цял живот“. Организиране на грижи, адекватни на променящите 

се в хода на заболяването потребности е важна задача на здравната система в 

България. Тяхното значение нараства в контекста на отделяните от обществените 

фондове, значителни средства за медикаментозно лечение, модифициращо хода 
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на заболяването. Създаване на условия пациентите с МС през целия си живот да 

получават най-доброто обслужване, да бъдат преодолени бариерите пред достъпа 

им до здравни и социални грижи е хуманна задача. Но реализацията ѝ трябва да 

се предшества от целенасочени проучвания и организационно планиране, в 

каквато посока е темата на дисертацинния труд. 

Оценка на литературния обзор. Съдържанието и структурата на 

литературния обзор са подчинени на обосноваване значимостта на разработваната 

тематика. Ориентиран е към необходимите здравни и социални грижи за 

пациентите с МС и изменението им съобразно формата и стадия на протичане на 

болестта, както и на социо-демографски характеристики на болните. От характера 

на заболяването с неговите многообразни клинични прояви е изведен широк 

спектър на  потребности на пациентите с МС, в които се преплитат такива както 

със здравен, така и със социален характер. Обоснован е мултидисциплинарният 

екипен  подход. На специализираните медицински сестри се възлагат редица 

функции в екипа и това определя задължителното място на специалистите по 

здравни грижи в него. Съществен раздел в обзора представлява много доброто 

представяне на мащабни проучвания от цял свят върху проблемите на болните от 

МС (Холандия, Канада, Швеция, Шотландия, Ирландия,Франция и др.) 

Специално внимание е обърнато на неудовлетворените им потребности, които се 

увеличават с възрастта и 50% от тях се дължат на нефармакологични фактори. 

Психологична подкрепа, физиотерапевтични процедури, персонализирано 

упраление на грижата, подкрепа за транспорт са потребности с най-висок процент 

неудовлетвореност. Във всички проучвания се отчита сериозния проблем с 

болногледачите - лицата полагащи грижи извън болничното заведение. Като 

задължителни стъпки за качествена грижа се считат: поставяне на диагноза на 

възможно най-ранен етап; насочване към екип от специалисти; навременно 

предоставяне на достъпна информация за всеки етап от болестта, компетентни 

съвети и емоционална подкрепа. Литературният обзор показва задълбоченото 

познаване на проблема от докторантката, както и умението ѝ да работи с научна 

литература, да прави изводи. Последните са залегнали в целеполагането на 

дисертационния труд. 
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Оценка на методологията. 

Формулираната цел е: Да се проучат медико-социалните аспекти на 

сестринските грижи в извънболничната помощ при пациенти с МС и на тази база 

да се разработят Алгоритъм за комплексни сестрински дейности и Модел за 

обучителен център за медицински сестри, обслужващи тези пациенти. 

За изпълнение на целта са формулирани седем задачи, които освен до 

организационно планиране се отнасят до проучване на: 

 медико-социалните потребности на пациенти с новодиагностицирана 

МС и на такива, провеждащи лечение, модифициращо хода на заболяването; 

 мнението на близките на пациентите относно потребност и ползи от 

специализирани сестрински грижи; 

 оценката на общопрактикуващи лекари, невролози и специалисти по 

здравни грижи относно осигурените комплексни грижи; 

 самооценката на качеството на живот при пациентите с МС чрез 

въпросника MSQL-54; 

 мнението на пациенти с МС, преминали индивидуално обучение за 

самоинжектиране. 

Формулираните хипотези са подходящи. Разглеждането на потребностите 

на болните и организацията на грижите за тях от позициите на всички участници 

в процеса, допринася за комплексната им оценка. Използваните изследователски 

методи: документален, пряка индивидуална анкета, дълбочинни интервюта, 

SWOT-анализ са адекватни на целите и на проучваните групи. 

Инструментариумът - анкетни карти - е специално разработен. Прилагането на 

въпросника MSQL-54 за изследване на самооценката на качеството на живот при 

пациентите с МС е сполучливо и дава възможност за сравнение с чужди 

проучвания . 

Методологията във всичките си части отговаря на възприетите научни 

стандарти, вдъхва доверие в достоверността  на получените резултати и е 

доказателство, че докторантка е придобила подготовка за изследователска работа 

Оценка на резултатите и приносите.. 
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Резултатите са представени по отделните изследвани групи и разкриват 

редица фактори и закономерности. Най-общо се доказва необходимостта от 

комплексни екипни грижи. Приложението на валидирания въпросник MSQOL-54 

може да бъде добър измерител на промените – подобрение/влошаване при болни 

от МС; 

Чрез мнението на близките на пациентите се разкрива  потребности от по-

добра организация за първоначално информиране, за ускоряване стартирането на 

лечение, за лице за контакт при проблеми, за инструкции за прилагане на 

лечението и от допълнително обучени медицински сестри; 

Общопрактикуващите лекари, невролози и специалисти по здравни грижи 

са единодушни относно необходимостта от усъвършенстване на системата за 

комплексни грижи, свързано с участие на обучени медицински сестри - МС 

специалисти; 

Пациентите потвърждават (82%), че се чувстват по-сигурни след 

проведеното индивидуално обучение за самоинжектиране от медицинска сестра. 

Респондентите са убедени в ползата и необходимостта от предоставените 

медицински услуги от медицинска сестра, специалист по МС; 

Медицинската сестра е посочена като важен участник в екипа от 

специалисти, участващи в процеса на диагностициране, лечение и дългосрочна 

грижа при пациенти с МС. Това е потвърдено от близките на пациентите, 

общопрактикуващите лекари и невролозите от извънболничната помощ.  

Резултатите от SWOT-анализа, посочват категорично наличие на 

неравнопоставеност на пациентите от по-малките и отдалечени от 

университетските центрове населени места. Тя е най-изразена по отношение на 

достъп до ранна диагноза, продължителен период от диагноза до започване на 

лечение  и недостиг на постоянно наблюдение и адекватно съвети, както и 

емоционална подкрепа. Тези трудности са бариера пред пациета, който не може 

да се възползва от регламентирания равен достъп до необходимия медикамент 

Разработеният Алгоритъм за комплексни сестрински дейности, насочени 

към пациенти с МС в извънболничната помощ, представя пътя на пациента в 

отделните звена и процедури до и след включване в комплексните грижи, 
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организирани от медицинска сестра, специалист по МС. Налице е система за 

комплексни мероприятия/грижи за пациенти с МС, които се прилагат от 

професионално компетентни, преминали курс на обучение медицински сестри. 

Това е особено необходимо за медицински сестри от извънболничната 

медицинска помощ, обслужващи пациенти с МС; 

Предложеният Модел на обучителен център за специализирана подготовка 

на медицински сестри за комплексни медико-социални грижи за пациенти с МС 

предлага специализирана подготовка за нов вид следдипломно обучение в 

съответствие със законови и нормативни документи, които да отговарят на 

дългосрочните потребности на пациенти с дълготрайно специфично заболяване, 

каквото е Множествената склероза; 

Алгоритъмът и обучителният център имат за цел подобряване на 

организацията и качеството на грижите, насочени към пациенти с МС; 

Изразявам съгласие със самооценката на приносите, представена от 

докторантката. 

Авторефератът отразява най-важните моменти от дисертацията. Във връзка 

с дисертационния труд са направени четири научни публикации. 

Дисертационният труд е лично дело на докторантката.  

Лични впечатления и препоръки. Имам впечатления от Виолета Станева 

от два, доста отдалечени един друг периоди: първо, като амбициозна 

иученолюбива студентка по здравен мениджмът и второ, като авторитетен 

ръководител със стремеж да реализира принципите на съвременното сестринство 

в голямата болница. Впечатлена съм от комуникацията, която установява с 

пациентите с МС, базирана на познаване на техните потребности и адекватните 

съвети, които им дава. Макар сега да се е фокусирала в развитието си като  

преподавател, бих ѝ препоръчала, да вложи усилия в реализация на проектите, 

така добре развити в дисертационния труд, да оползотвори знания, опит и 

качества в името на качествена грижи за болните с множествена склероза. 

Заключение 

Дисертационният труд е посветен на едно от заболяванията траещи цял 

живот и поставящи проблема за дълготрайна качествена грижа, разработен на 
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добро научно ниво, с достатъчно иновативни приноси, силно е обвързан с 

намиране на нови подходи за използване кадровия ресурс на нашата здравна 

система. Разкрива наличието на неравенства в здравното обслужване на 

специфична група болни и посочва пътища за преодоляването им. 

Дисертационният труд напълно отговаря изискванията на Закона и на Правилника 

на МУ - Варна за развитие на академичния състав. Това са основанията за моята 

положителна оценка и убедено призовавам членовете на Научното жури също да 

гласуват на асистент Виолета Иванова Станева да бъде присъдена 

образователната и научна степен „доктор” по научната специалност 

„Управление на здравните грижи” 

 

30.05.2017 г     Рецензент:  

доц. Н.Фесчиева, дм 


